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قــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة
و�أوامــــــــــــر محليـــــــــــــــــــة
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/43
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/81
ق ـ ــرار ديوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رقـ ــم 2019/1
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/4

�أم ـ ـ ـ ـ ــر محل ـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ــم 2019/1
أ�مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر محلـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ــم 2019/2

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/3

املحتـــــــــويــات
وزارة التــراث والثقافـــة
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2019/3/25ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
الفرق امل�سرحية الأهلية .
�صادر فـي  2019/5/13ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لإدارة موقع قلعة بهالء .
ديــوان البــالط ال�سلطانــي
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/1/17بتحدي ــد ر�س ــوم دخـ ــول
املركب ـ ـ ــات �إلـ ــى موق ـ ـ ــع ح�صـ ـ ــن �سلـ ــوت الأث ـ ــري
فـي والية بهالء .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/6/17بتعديــل بع ــ�ض �أحك ــام
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقم  2013/38بت�شكيل اللجنة الرئي�سية
مل�شروع كليــة الأجيال لعلــوم ال�صناعــات احلرفيــة
وامله ــن التقليدي ــة .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/6/16ب�شـ ـ ـ ـ�أن حتدي ـ ــد �أماكـ ــن
مزاولـ ـ ــة ن�ش ـ ــاط بي ـ ــع ال�سيـارات امل�ستعملـ ــة فـي
واليـ ــة �صحـ ـ ــار .
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2019/9/30ب�شـ�أن حتدي ـ ــد �أماكـ ـ ــن
مزاولـ ـ ــة ن�شـ ــاط تنظيـ ـ ــف وتلمي ـ ــع ال�سيـ ـ ــارات فـي
والي ــة �صحــار .
وزارة الدفـــاع
�صـادر فــي  2019/5/13ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لقانــون الأ�سلحــة والذخائــر واملتفجــرات املتعلق ــة
بالأجهزة الع�سكـرية والأمنية .
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وزارة اخلارجيـــة
ب�ش�أن القواع ــد املنظم ــة ل�شعــار جملــ�س التع ــاون لــدول اخلليـج العربيـة .
وزارة الداخليـــــة
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/44صــادر ف ـ ــي  2019/3/12ب�ش ـ�أن حتدي ــد قواعـ ــد
وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعايـة االنتخابية .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/92صادر فـي  2019/6/2ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لقانون اجلن�سية العمانية .
وزارة المالـيــــــــــــة
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/4ص ــادر فـ ــي  2019/1/7بتعديــل دلي ــل ت�صني ــف
امليزانية العامــة للدولة (امللحق رق ــم  )1املرفق
بالالئحة التنفيذية للقانون املايل .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/14ص ــادر فــي  2019/1/28ب�إ�صــدار تعديـ ــالت علــى
بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام الالئحـ ــة التنفـيذي ـ ــة لقان ـ ـ ــون
�ضريب ــة الدخـ ــل .
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2019/112صـ ــادر فــي 2019/5/30ب�ش�أن حتديــد قيمة و�أنـ ـ ــواع
ال�سل ـ ـ ــع االنتقائيـ ـ ــة وفئ ـ ـ ــة ال�ضريبـ ـ ــة املفرو�ض ــة
علــى ك ــل منه ــا .
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2019/170صــادر ف ــي  2019/8/29ب�إ�صدار الئحة القواعد
وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة .
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2019/171صــادر ف ــي  2019/9/11بن�شــر احل�س ــاب اخلتام ــي
للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ــم � 2019/207صــادر ف ــي  2019/10/3بتعديـ ــل دلي ـ ــل ت�صنيـ ــف
امليزانيـة العامـة للدولـة (امللحـق رقـم  )1املرفـق
بالالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي .
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ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/534
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/46
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/57
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2019/72
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2019/79

قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/118
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2019/325

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2019/20
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/30

وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
�صادر ف ــي  2019/7/14ب�إلغاء الالئحة التنظيمية
ملدار�س القر�آن الكرمي اخلا�صة .
وزارة الإ�سكـــــــــــان
�ص ـ ــادر فـي  2019/5/6بتعديـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�صلهـا
وزارة الإ�سكـان .
�صــادر ف ــي  2019/6/25بتحديد ر�سوم اخلدمات
التي تقدم �إلى جمعية املالك للعقار .
�صادر فـي  2019/7/21ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شـروعات التطوير العقاري .
�ص ــادر ف ــي  2019/8/7بتعدي ــل الق ـ ــرار ال ـ ــوزاري
رقــم  2016/92ب�إ�ص ــدار الئح ــة القيـ ــم والر�س ــوم
والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان .
وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/4/29بتعديـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئحـ ــة �سالمـ ــة الغـ ــذاء .
�ص ـ ــادر ف ــي  2019/12/18بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحة اال�شرتاطات ال�صحي ــة اخلا�صة بالأن�شطة ذات
ال�صلة بال�صحة العامة .
وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
�ص ــادر ف ـ ــي  2019/5/29بتنظي ـ ــم محميـ ــة اجلبـ ـ ــل
الأخ�ضـر للمناظـر الطبيعيـة .
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2019/7/14بتنظي ـ ـ ــم �إدارة محميـ ـ ــة
جبــل قهــوان الطبيعيــة .
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رقم
ال�صفحة
�صــادر ف ــي  2019/9/29بتنظيـ ــم محمي ــة جب ــل
212
�سمح ـ ــان الطبيعيـ ــة .
�صــادر ف ــي  2019/11/21ب�إ�صدار الئح ــة تنظي ـ ــم
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخيــة ملن�شـ ـ�آت مزاول ــة �أعم ــال
�صيانــة و�إ�صــالح وخدمــة �أجهــزة التربيـد والتكييـف
215
والتعامل مع و�سائط التربيد .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/11/26بتنظي ــم �إدارة محميـ ــة
225
جـزر الدميانيـات الطبيعيـة .
وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
�ص ــادر ف ـ ــي  2019/1/7بوقـ ــف العم ــل بالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
الوزاري رقم  2018/107باعتبار موا�صفة قيا�سية
229
خليجية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
�صـادر فـي  2019/5/20ب�إ�صـدار الالئحــة الفنيـة
230
للعبوات املعب�أة م�سبقا .
�صـادر ف ــي  2019/5/21باعتبــار موا�صفــة قيا�سيـة
243
عمانيـة ملزمـة .
�صادر فـي  2019/7/11باعتبــار موا�صفــة قيا�سية
251
خليجية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
�ص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/7/28باعتب ـ ـ ــار موا�صفـت ـ ـ ــني
قيا�سيتــني دوليتـني متعلقتني ب�أ�سطوان ــات الغــاز
موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة .
252
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/7/29بتعدي ـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار
تراخي�ص �إقامة وت�شغيل محطات تعبئة الوقود 254 .
�صادر فـي  2019/8/1بفــر�ض ر�ســم على اخلدمــات
التــي تق ــدم عب ــر النظ ــام الإلكرتون ــي (ا�ستثمــر
256
ب�سهول ــة) .
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ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/14
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/57
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/65
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/120
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/125
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2019/164

�ص ــادر فـ ــي  2019/9/12بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار
تراخي�ص �إقامة وت�شغيل محطات تعبئة الوقود .
�صادر فــي  2019/10/23بتحديـد العائد مقابـل
احل�صـول علـى قـر�ض �أو ديـن جتـاري .
وزارة الرتبيــة والتعليــم
�ص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/4/29بتعديل بع�ض �أحكام
الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة .
�صـادر فـي  2019/5/23ب�إ�صــدار الئحــة جمالــ�س
�أوليــاء ا ألم ــور .
�صــادر ف ـ ــي  2019/10/27بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكــام
الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية .
وزارة التعلـيــــــم العــالــــي
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/2/5بتعدي ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد .
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/4/1ب�إ�صـ ـ ــدار الئحـ ـ ــة تنظيم
اال�ست�شارات بكليات العلوم التطبيقية .
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/10/14ب�إ�صـ ـ ــدار الالئحـ ـ ــة
التنظيميـة للدرا�سات العليا فـي م�ؤ�س�سات التعليم
العايل اخلا�صة .
�صادر فــي  2019/11/4ببـدء الدرا�سـة فــي الكليـة
الوطنيـة لتقنيـة ال�سيـارات .
وزارة التنميـــــة االجتماعيــــة
�ص ــادر فــي  2019/8/5بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنفيذية للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرة .
�صادر فـي  2019/8/7ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون الطفل .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/10/31بفـ ــر�ض ر�سـ ـ ــم مقاب ـ ــل
الإقامة فـي دار الرعاية االجتماعية .

257
259
260
263
278
280
281
287
295
296
297
335

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/32
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/34
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/75
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/145
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/174
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2019/209
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2019/310
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2019/336
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2019/346

وزارة الزراعــــة والثــــروة ال�سمكيــــة
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2019/1/27بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ــوزاري رق ـ ـ ـ ــم  2009/31ب�إعـ ـ ـ ــالن
مناط ــق حجـر زراعيـة .
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2019/1/27ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظيـ ـ ــم
ا�ستخدام �شباك الهيال لل�صيد .
�صــادر ف ـ ــي  2019/3/4ب�إ�ص ــدار الئحـ ــة تنظي ـ ــم
�صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك .
�ص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/5/2بتعديــل بعــ�ض �أحكـام
الالئحــة التنفيذي ـ ــة لقانـ ــون ال�صيـ ــد البح ــري
وحماية الرثوة املائية احلية .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/5/22بتعدي ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ــوزاري رقـم  2018 / 218ب�شـ ـ�أن تنظي ــم
و�سائـل نقـل املنتجـات الزراعيـة عبـر املنافـذ الربيـة .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/6/23بتعديــل بعــ�ض �أحك ـ ــام
الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/10/6بحظـ ـ ــر ر�س ـ ــو الق ـ ــوارب
و�إنزال الأ�سماك وحتميلها ف ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة
اخلا�ص ــة بالدقــم .
�صـادر فـ ــي  2019/10/22بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القرار
الـوزاري رقـم  97/37ب�ش�أن �إن�شاء العيادات البيطرية
اخلا�صة .
�ص ــادر فـ ــي  2019/10/30بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية
الرثوة املائية احلية .
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ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/45
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2019/56
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/75

ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2019/245

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/1
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/2
قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ــم 2019/184
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ــم 2019/210

وزارة ال�سـيـاحـــــــة
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/6/11ب�شـ ـ ـ�أن فـ ـ ــر�ض ر�سـ ـ ـ ـ ــم
علـ ـ ــى ا�ستخـ ـ ـ ـ ــدام دورات امليـ ـ ــاه ذاتيـ ـ ــة الت�شغيـ ــل
مبحافظـة ظفـار .
�صادر فـي  2019/7/28بتحديد ر�سوم امل�شاركة فـي
املعار�ض ال�سياحية الدولية وور�ش العمل .
�ص ــادر فـ ــي  2019/9/29بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياحـة .
�صــادر ف ـ ــي  2019/12/11باعتبـ ــار منطقـ ــة رمـ ــال
ال�شرقيـة منطقـة �سياحيـة .
وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
�صـادر فــي  2019/12/19ب�إ�شهــار االحت ــاد العمانــي
للجولف واعتماد نظامه الأ�سا�سي .
وزارة ال�صحـــــــــــــة
�صادر فـي  2019/9/5ب�إ�صدار الالئحة الأكادميية
لكليـة عمـان للعلـوم ال�صحيـة .
�صادر فـي  2019/9/5ب�إ�صدار الالئحة الأكادميية
للمعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية .
�صــادر ف ــي  2019/10/2ب�شـ�أن حتديــد قيــم و�أثـمـان
تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء والأنظمة املرتبطة به .
�صادر فـ ــي  2019/11/12بتعديــل القــرار الــوزاري
رقـ ــم  2018/239ب�ش�أن حتديد ر�سـوم اخلدمات
التي تقدمها وزارة ال�صحة .
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ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2019/54
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2019/77
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2019/101
ق ـ ــرار وزاري رق ـ ــم 2019/108
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2019/122

قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ــم 2019/156

وزارة القـــوى العـــاملــــة
�ص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2019/4/24بتعدي ــل بعــ�ض �أحك ــام
الالئحــة التنظيمي ــة للكليــات املهني ــة والكلي ــات
املهنيــة للعل ــوم البحريــة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2019/5/7بتنظي ـ ـ ــم مــزاولـ ـ ـ ــة بعـ ـ ــ�ض
امله ـ ــن .
�صــادر ف ــي  2019/9/5بتحدي ـ ــد ن�سبـ ــة القـ ــوى
العامل ـ ــة الوطني ـ ــة فـي من�شـ ـ ـ�آت القطاع اخلـا�ص
املتعاق ـ ـ ــدة مـ ــع املن�شـ ـ ـ ـ�آت العامل ــة ف ـ ــي قطاعـ ـ ـ ــي
الكهرب ــاء وامليــاه .
وزارة النقـــــل واالت�صـاالت
�صــادر ف ـ ــي  2019/4/15ب�إ�صدار الئحــة خطــوط
حتمي ــل ال�سف ــن .
�صادر فـي  2019/5/21ب�ش ـ�أن تعدي ــل بعــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي .
�صادر فـي  2019/7/24ب�ش�أن �إ�صــدار الئحــة نقــل
الب�ضائع اخلطرة فـي املوانئ وال�سفن العمانية .
�ص ــادر ف ــي  2019/8/7ب�إ�صــدار الئحــة ال�سالمـ ـ ــة
ومنـع التلـوث البحـري فـي املوانـئ العمانيـة .
�صــادر ف ــي  2019/10/10بتحديد ثمن بيع دليل
ت�صميــم الط ــرق واملوا�صفــات القيا�سي ــة لإن�شــاء
الطرق واجل�سور .
وزارة النقـــــل
�صــادر ف ـ ــي  2019/12/18باعتم ــاد دلي ــل ت�صني ــف
وترقيــم الطــرق ف ــي �سلطنــة عمــان .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/128
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/1
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/2
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/34
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/70
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/78
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/98
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/103
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/66

قـ ـ ـ ـ ــرار �إداري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/2
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/6

�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/1/15بتعديـل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب .
�ص ــادر ف ــي  2019/5/13بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ا ألحــوال املدنيــة .
الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�صـ ـ ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/1/10بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال .
�صادر فــي  2019/5/9ب�إ�صدار الئحــة اال�ستحـ ــواذ
وال�سيط ـ ــرة .
�صــادر ف ـ ــي  2019/3/24ب�إ�صدار منوذج الوثيقة
املوحدة للت�أمني ال�صحي .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/8/27ب�ش ـ ـ�أن نظـ ـ ــام �صن ـ ــدوق
طـوارئ الت�أمــني .
�صــادر ف ــي  2019/10/2ب�إ�صــدار قواعــد الت�أمــني
ال�صحــي .
�صـ ــادر ف ــي  2019/12/9بتعدي ـ ــل بع ــ�ض �أحك ــام
منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي .
�صــادر ف ــي  2019/12/11ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لقانون الت�أمني التكافلي .
الهيئة العامة لل�صناعـات احلرفـية
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/6/30بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة التنظيميــة مل�سابقـ ــة ال�سلط ــان قابــو�س
للإجــادة احلرفـي ــة .
الهيئـة العامــة للميـاه
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/2/12ب�إ�ص ــدار الئح ــة تعرف ــة
التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/6/17ب�إ�صـ ــدار الئح ـ ــة تنظيـ ــم
خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/10
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/82
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/246

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/4
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/11
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/16

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/40

الهيئـة العامـــة حلمايــة امل�ستهـــلك
�صادر ف ــي  2019/1/1ب�ش�أن حظـر ت ـ ــداول املالبـ�س
الع�سكريـة �أو ال�شبيهـة بهـا وملحقاتهـا .
�ص ـ ــادر فـي  2019/1/7ب�شـ ـ ـ�أن حـظـ ــر عـ ـ ــر�ض بيـ ـ ـ ــع
ال�سلع �أو تقديـم اخلدم ــات ف ــي املن ــازل والوحـدات
ال�سكنيـة .
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2019/3/11بتعدي ـ ـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئحــة �ش ـ ـ�ؤون املوظفـني بالهيئــة العامـ ــة حلماي ـ ــة
امل�ستهلك .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/10/28بتعدي ـ ـ ــل القـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ــم
( )2017/159ب�شـ ـ�أن حتدي ــد ر�س ــوم طلبــات رف ــع �أ�سع ــار
ال�سل ــع واخلدمــات .
الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي
�صـ ـ ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/1/3بتعديــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـ ـ ـ ــة �شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املوظفـ ــني بالهيئ ـ ـ ـ ــة العمانيـ ـ ـ ــة
لالعتمـاد الأكادميـي .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/2/21بتعديــل بعــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـ ــة املاليـ ــة للهيئـ ــة العمانيـ ــة لالعتم ــاد
الأكادميـي .
�صــادر ف ـ ــي  2019/3/27بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
القرار رق ــم  2017/4ب�ش�أن حتديد ر�سوم عملية
تدقيـ ــق ج ـ ــودة الربامـ ــج الت�أ�سي�سيـ ــة العامـ ــة
والتظل ــم مـ ــن تقاري ـ ــر تدقي ـ ــق ج ــودة الربامـ ــج
الت�أ�سي�سي ــة العام ــة .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2019/8/26بتعديــل بع ــ�ض �أحك ــام
الئحـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املوظفـ ـ ـ ــني بالهيئـ ـ ـ ـ ــة العماني ـ ـ ــة
لالعتم ــاد الأكادميــي .
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/9
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/32

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/83
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/84
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/116
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/3

ق ـ ـ ــرار وزاري رقــم ر2019/11/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/340
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/395

هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2019/1/30بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الئحـ ــة تنظيـ ــم ت�سجيـ ــل وا�ستخ ــدام الت ــرددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها .
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/4/30بتعديــل بع ــ�ض �أحك ــام
القـرار رقم  2007/17ب�إ�صدار القواعد وال�شروط
اخلا�صة بالرتخيــ�ص مــن الفئــة الثاني ــة لتقديــم
خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية .
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/12/24ب�إ�صدار الئحة املناق�صات
لهيئة تنظيم االت�صاالت .
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/12/24بتحديد ر�سوم تراخي�ص
تقدمي خدمات االت�صاالت .
�صــادر فـي  2019/12/26ب�إ�ص ــدار الئحـ ــة تنظي ــم
الرتاخي ــ�ص الراديويـ ــة .
هيئـــــة تنظيـــم الكهربـــــاء
�صــادر فـي  2019/12/12ب�إ�صـ ــدار الئح ـ ــة التعرفـ ــة
املعتمـ ــدة للتزوي ـ ــد بالكهرب ــاء مل�ضخـ ــات الآبـ ــار
امل�ساع ـ ــدة للأف ـ ــالج املت�أث ــرة باجلف ــاف .
الهيئــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة
�صــادر ف ــي  2019/12/24ب�إ�صدار قواعـ ــد �ضـ ــم م ـ ــدد
اخلدم ـ ــة .
الهيئــة العامـــة للتعديــــن
�صـادر فـ ــي  2019/10/15ب�شـ�أن الئحـة املزايـدات
علـى املواقـع التعدينيـة واخلامـات .
�صـ ــادر ف ــي  2019/12/11ب�شـ ـ ـ�أن حظـ ــر ت�صديـ ـ ــر
خ ــام الرخــام .
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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 2019/234

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/31
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/32
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/71
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/96

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/117
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/219

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/37

الهيئــة العامة للدفــاع املدين والإ�سعاف
�ص ــادر فـ ــي  2019/10/14ب�إجــراء تعدي ــل ف ــي اجل ــزء
الأول من متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي
املباين ال�صادرة بالقرار رقم . 2002/77
بلديـــــة م�سقــــــط
�ص ـ ــادر فـ ــي  2019/1/22بحـ ـظــر ال�ش ــي فــي بع ــ�ض
الأماكــن .
�ص ــادر فـ ــي  2019/1/22بتعديــل بعــ�ض �أحك ــام
الئحـة تنظي ــم �إقامــة مظـ ــالت املركب ــات �أم ــام
املبانـي ال�سكنية خـارج حـدود قطعـة الأر�ض .
�صــادر ف ـ ــي  2019/3/18بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الأمـ ـ ــر املحلـ ـ ــي رق ـ ـ ــم  92/23ف ـ ـ ــي �شـ ـ ـ�أن تنظيـ ــم
املبانـي مب�سقـط .
�صـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2019/5/9بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الق ــرار رق ــم  2018 /1بتحديـد الر�سـ ــوم والأثمـان
والت�أمينات وال�ضمانـات املالية التي حت�صلها بلدية
م�سقـط .
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2019/5/22بتعديـل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الأمــر املحلـ ــي رق ـ ــم  97/32ب�شـ ـ�أن حماي ــة املراف ــق
التابع ــة لبلديـ ــة م�سقـ ــط .
�صـادر فـ ــي  2019/10/22ب�إ�صدار الئحة اال�شرتاطات
ال�صحي ــة اخلا�صــة بالأن�شطـ ــة ذات ال�صلـ ــة بال�صح ـ ــة
العامـ ــة .
غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
�ص ـ ـ ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2019/7/1ب�إ�ص ـ ـ ـ ــدار نظـ ـ ـ ــام عمـ ـ ـ ــل
مركــز عم ـ ــان للتحكي ـ ــم التج ــاري .
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/13
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/7

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/182
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/183
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/1
الئح ــة رق ـ ــم ب م2019/4/56/

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2019/92

�أمـ ـ ــر مـ ــحلـ ــي رقـ ـ ـ ــم 2019/1

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�صادر فـي  2019/8/18ب�إ�صدار الئحة التدريب فـي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�صــادر ف ــي  2019/9/23ب�إ�ص ـ ــدار مدونـ ـ ــة قواع ـ ــد
ال�سل ـ ــوك الوظيف ـ ــي للموظفـ ــني املدني ـ ــني ف ــي
وحـ ــدات اجلهـ ــاز الإداري للدولـ ــة .
جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2019/4/25بتحديد مقر ونطاق
اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات .
�صــادر ف ــي  2019/4/25بتعديل نطاق اخت�صا�ص
املحكمة االبتدائية فـي والية م�سقط .
جملـ�س محافظـي البنـك املركـزي العمانـي
�صادر فــي  2019/7/22ب�إ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة
لقانـون نظـم املدفوعـات الوطنيـة .
�صـ ـ ــادرة فـ ـ ـ ــي  2019/12/11ب�ش ـ ـ ـ�أن الأعمـ ـ ــال
امل�صرفـي ـ ــة الإ�سالميـ ــة .
مـجلـــ�س املناق�صـــات
�صــادر ف ــي  2019/11/26بتحديد ثمـن م�ستنـدات
املناق�صــات ور�ســوم الت�سجي ــل والتجدي ــد لل�شرك ــات
وامل�ؤ�س�ســات لـدى جملــ�س املناق�صـات .
مكتـب وزيـر الدولـــة ومحــافظ ظفـار
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2019/4/23ب�شـ ـ ـ�أن تعدي ـ ـ ــل الأمـ ـ ـ ــر
املحل ـ ــي رق ـ ــم  2004/2لنظ ـ ــام ال�صـ ــرف ال�صح ـ ــي
مبحافظ ــة ظفـ ــار .
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قـــــــــــــرارات وزاريـــــــــــة
و�أوامـــــــــــــر حمــليـــــــــــة

وزارة التــراث والثقافـــة
قرار وزاري
رقـــم 2019/43
ب�إ�صدار الئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/41بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/98
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على الفرق امل�سرحية الأهلية امل�شهرة والفرق امل�سرحية التي حتمل ت�صريحا م�ؤقتــا قبــل
تاريخ العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة  ،توفـيق �أو�ضاعها طبقا لأحكامها خالل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغــى الق ــرار الوزاري رقــم  2012/98امل�شــار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف �أحكام 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 .
�صــدر فـي  18 :من رجـــــــــب 1440هـ
املـوافـــــق  25 :من مـــــــــار�س 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1287
ال�صادرة فـي 2019/3/31م
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هيثــم بــن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ـ ـ ــراث والثقاف ـ ـ ـ ـ ــة

الئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية
الف�صـــل الأول
التعاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبــيق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يق�صــد بالكلم ــات والعبــارات الآتيــة املعنى املبني قرين
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة الرتاث والثقافة .
الوزيـــر :
وزير الرتاث والثقافة .
املديريـــــــة :
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة .
الدائرة املخت�صة :
دائرة امل�سرح وال�سينما فـي املديرية .
التق�سيم املخت�ص :
الدائرة املخت�صة �أو املديريـة العامة للرتاث والثقافة فـي محافظة ظفار �أو دائرة الرتاث
والثقافة باملحافظة  ،بح�سب الأحوال .
الفرقـــة :
فرقة م�سرحية �أهلية تتكون من جمموعة من الأفراد املتخ�ص�صني واملوهوبني فـي جمال
العمل امل�سرحي  ،متار�س كافة �ألوان الفن امل�سرحي لتحقيق �أهدافها .
املجلـــــ�س :
جمل�س �إدارة الفرقة .
الرئيـــ�س :
رئي�س املجل�س .
نائــب الرئيــ�س :
نائب رئي�س املجل�س .
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الف�صــل الثانــي
الأهــداف
املــادة ( ) 2
تهدف الفرقة �إلى حتقيق الآتي :
أ�  -تقدمي عرو�ض م�سرحية  ،وتطوير �إنتاجها امل�سرحي .
ب  -تر�سي ــخ قي ــم املجتم ــع العمان ــي  ،وعاداته  ،وتقاليده الأ�صيلة  ،وقيم املواطنة ،
والهوية العمانية  ،وطرح الق�ضايا الوطنية واالجتماعية .
ج  -اكت�شاف املوهوبني فـي جمال امل�سرح وا�ستيعابهم وت�أهيلهم وتنمية م�ستواهم الفني .
د  -تنمية الوعي العام بفنون امل�سرح .
هـ  -تنمية روح التعاون والإخاء بني �أع�ضاء الفرقة .
و � -شغل وقت فراغ ال�شباب مبا يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع .
ح  -الإ�سهــام ف ــي تقدي ــم الدرا�سات والبحوث التي لها عالقة بثقافة وفنون امل�سرح
للوزارة واجلهات الأخرى .
ط  -تقدمي امل�ساندة للوزارة فـي �إعداد وتنظيم وتنفـيذ الفعاليات والربامج التي لها
عالقة بثقافة وفنون امل�سرح .
ي  -امل�شاركة فـي مختلف املحافل املتعلقة بالعمل امل�سرحي .
الف�صـــل الثالـــث
ت�أ�سيـ�س الفرقـة
املــادة ( ) 3
يقدم طلب ت�أ�سي�س الفرقة �إلى التق�سيم املخت�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض موقعا
من (� )40أربعني م�ؤ�س�سا  ،وترفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
أ�  -ك�شف ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سني للفرقة مت�ضمنا توقيع كل منهم .
ب � -صورة من البطاقة ال�شخ�صية لكل م�ؤ�س�س � ،أو �صورة من جواز �سفره .
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ج  -ن�سخ من ال�شهادات العلمية وال�سرية الذاتية لكل م�ؤ�س�س .
د  -اال�سم املقرتح للفرقة واملقر مقرونا مبا يفـيد من م�ستندات ثبوتية للمكان .
هـ  -ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للفرقة .
و  -ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة املختار ورئي�سه .
ز  -برنامج مف�صل ب�أن�شطة الفرقة للعام الأول .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي م�ؤ�س�سي الفرقة ما ي�أتي :
�أ � -أن يكونوا عمانيي اجلن�سية .
ب � -أال يقل �سن �أي منهم عن ( )22اثنتني وع�شرين �سنة عند تقدمي طلب الت�أ�سي�س .
ج � -أال يكون قد �سبق احلكم نهائيا على �أي منهم فـي جناية �أو فـي جرمية مخلة
بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
د � -أال يكون �أي منهم ع�ضوا فـي فرقة م�شهرة  ،ما مل يكن قــد ا�ستق ــال منهــا  ،وم�ضــت
على ا�ستقالته �سنة � ،شريطة تقدمي ما يثبت ذلك .
هـ � -أال يق ــل عــدد مـن يحملون منهم امل�ؤهالت العلمية فـي تخ�ص�صات امل�سرح عن ()5
خم�سة  ،ويعد م�ستوفـيا لذلك من لديه خربة عملية فـي عنا�صر العمل امل�سرحي
ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات كحد �أدنى � ،شريطة تقدمي ما يثبت ذلك .
املــادة ( ) 5
يختار امل�ؤ�س�سون من بينهم �أول جمل�س �إدارة للفرقة  ،ملدة �سنة واحدة  ،ويحدد رئي�سه .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب ت�أ�سي�س الفرقة �إلى التق�سيم املخت�ص  ،ويجب البت فـيه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ ت�سلمه  .وت�صدر املديرية قرار املوافقة على هذا الطلب والرتخي�ص للفرقة
ملزاولة ن�شاطها �أو برف�ضه  ،وفـي حالة الرف�ض  ،يكون قرار الرف�ض م�سببا .
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املــادة ( ) 7
يلتزم م�ؤ�س�سو الفرقة بتقدمي الآتي :
أ�  -ما يثبت فتح ح�ساب م�صرفـي با�سم الفرقة لدى �أحد امل�صارف املحلية خالل �شهر
من تاريخ احل�صول على املوافقة .
ب  -ملف متكامل ب�أن�شطة وبرامج الفرقــة بع ــد م�ض ــي �سن ــة م ــن تاري ــخ احل�ص ــول
على املوافقة  ،ويعترب الت�صريح ملغى فـي حالة عدم تقدمي امللف .
املــادة ( ) 8
أ�  -يجب على الفرقة قبل مزاولة �أعمالها احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات
املعنية بالتن�سيق مع الوزارة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والنظم املعم ــول بهــا
فـي ال�سلطنة .
ب  -يجب على الفرقة �إخطار الوزارة ب�أماكن العرو�ض امل�سرحية التي ترغب فـي تقدميها .
الف�صــل الرابــع
ع�ضويـة الفرقـة والتزاماتهـا
املــادة ( ) 9
ي�شرتط فـي ع�ضو الفرقة ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية � ،أو من مواطنــي دول جملــ�س التع ــاون لــدول اخلليـ ــج
العربية � ،أو من املقيمني فـي ال�سلطنة ب�صورة قانونية .
ب � -أال يكون ع�ضوا فـي �إحدى الفرق الأخرى .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )18ثماين ع�شرة �سنــة  ،ويجــوز قبــول مــن يقــل �سنــه عــن ذلك ،
�إذا توفرت لديه املوهبة الفنية � ،شريطة موافقة ويل �أمره .
املــادة ( ) 10
يجوز للفرقة منح الع�ضويـة ال�شرفـيـة لكــل مــن �أدى خدمــة �أ�سهم ــت فـي �إثراء وتطوير
الفرقة �أو امل�سرح ب�شكل عام � ،سواء من داخل ال�سلطنة �أو خارجها � ،شريطة موافقة الوزارة
على ذلك  ،وال ي�شرتط ح�ضورهم اجتماعات املجل�س � ،أو اجلمعية العموميــة للفرق ــة ،
وفـي حالة ح�ضورهم ال يحق لهم الت�صويت � ،أو الرت�شيح لع�ضوية املجل�س .
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املــادة ( ) 11
يلتزم ع�ضو الفرقة بالآتي :
أ�  -العمل على حتقيق �أهداف الفرقة وامل�شاركة فـي الأعمال الفنية التي تقدمها .
ب  -عدم اخلروج عن الن�ص امل�سرحي املجاز لفظا وم�ضمونا .
ج  -عدم التعر�ض للتوجهات العامة للبالد �أو الدين الإ�سالمي احلنيف �أو التعر�ض
لأي من املذاهب الدينية .
د � -ســداد ر�س ــم اال�شرتاك ال�سنـوي املقـرر � ،أو �أي ر�سـوم �أخـرى �أو �إ�سهامات يحددها
املجل�س .
هـ  -ح�ضور االجتماعات الفنية والإدارية التي يدعى �إليها من قبل املجل�س .
و  -ع ــدم اجلم ــع بني ع�ض ــويتني �أو �أكرث فـي الفرق امل�سرحية الأهلية عند الت�أ�سي�س
�أو بعده .
ز  -االلتزام مبواعيد تقدمي العرو�ض امل�سرحية .
ح  -احلــر�ص علــى متثــيل الفرقــة فـي جميع املحافل متثيال م�شرفا والئقا بالفنان
العماين .
املــادة ( ) 12
يجوز لع�ضو الفرقة التعاقد مع فرقته عن العمل الذي تقدمه  ،كمـا يح ــق ل ــه امل�شارك ــة
فـي �أن�شطة وبرامج الفرق الأخرى  ،وفق ما يتم االتفاق عليه بينهم .
املــادة ( ) 13
تنتهي ع�ضوية ع�ضو الفرقة فـي الأحوال الآتية :
أ�  -فقدان �أحد �شروط الع�ضوية .
ب  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
ج  -الف�صل بقرار ت�أديبي .
د  -اال�ستقالة .
هـ  -حل الفرقة .
و  -الوفاة .
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املــادة ( ) 14
تلتزم الفرقة بالآتي :
�أ � -أن تقدم ( )3ثالثة عرو�ض م�سرحية على الأقل فـي ال�سنة .
ب � -أن تنفذ برناجما تدريبيا واحدا على الأقل فـي ال�سنة .
ج � -أن تقدم للتق�سيم املخت�ص تقريرا دوريا عن �أن�شطتها وبراجمها .
د � -إخطار التق�سيم املخت�ص بتغيري مقرها � ،أو تعديل ن�شاطها الفني .
هـ � -إ�صــدار بطاقـة ع�ضويـة لكــل ع�ضــو  ،واالحتفــاظ ب�سجــل قي ــد للأع�ض ــاء ومل ــف
لكل منهم .
و  -االحتفاظ بكافة ال�سجالت املتعلقة بن�شاطها الفني واملايل والإداري  ،وتقدميها
للتق�سيم املخت�ص لالطالع عليها عند الطلب .
ز  -احل�ص ــول عل ــى موافق ــة كتابي ــة م ــن التق�سيــم املخت ــ�ص قبــل تنفـيــذ �أي ن�شاط
م�سرحي .
ح  -احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة على دعوة �أو ا�ست�ضافة فنانني
�أو �أي عر�ض من خارج ال�سلطنة  ،على �أن تتحمل الفرقة امل�ست�ضيفة كافة التبعات
املرتتبة على هذه اال�ست�ضافة .
ط  -احل ــ�صول علــى موافقــة كتابية م�سبقة من املديرية لال�ستعانة ببع�ض اخلربات
الفنية فـي املجال امل�سرحي من خارج ال�سلطنة .
ي  -عدم االنت�ساب �إلى ع�ضوية �أي منظمة �أو هيئة �أو �إقامة عالقة معها � ،أو احل�صول
على �أموال من �شخ�ص �أو جهة فـي اخلارج �إال مبوافقة كتابية من الوزارة .
ك  -دفع كافة اال�شرتاكات املالية النا�شئة عن ع�ضويتها باملنظمات والهيئات املتخ�ص�صة
بامل�سرح داخل وخارج ال�سلطنة .
ل  -االلتـ ــزام بالق ــرارات والتعاميـ ــم ال�صـ ــادرة ع ــن ال ــوزارة ب�شـ ـ�أن الفــرق ــة والعـ ــمل
امل�سرحي .
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الف�صــل اخلامــ�س
النظــام الإداري للفرقــة
املــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للفرقة الآتي :
�أ  -الأهداف العامة للفرقة مبراعاة �أحكام املادة ( )2من هذه الالئحة .
ب � -شروط الع�ضوية .
ج  -الهيكل التنظيمي .
د  -القواعد الفنية والإدارية واملالية .
هـ  -موارد الفرقة ونظامها املايل و�إجراءات حلها وت�صفـيتها .
و  -ر�سم ا�شرتاك الع�ضوية ال�سنوي .
ز � -إجراءات دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع (العادية وغري العادية) .
ح � -إجراءات و�ضمانات التحقيق واجلزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على �أع�ضاء
الفرقة .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للفرقة ما يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة والقوانني
والنظم املعمول بها .
املــادة ( ) 16
يتولى �إدارة الفرقة جمل�س �إدارة من العمانيــني فقــط  ،يتك ــون م ــن ( )5خم�س ــة �أع�ضــاء
على الأقل  ،وال يزيد على ( )9ت�سعة  ،تنتخبهم اجلمعية العمومية باالقرتاع ال�سري  ،ملدة
(� )4أربع �سنوات  ،ويجوز �إعادة انتخاب �أي منهم ملدد �أخرى  ،وي�صدر قرار من املديرية
باملجل�س املنتخب  ،وال يحق له ممار�سة �صالحيته قبل �صدور هذا القرار .
املــادة ( ) 17
ينتخب املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه رئي�ســا  ،ونائبا للرئي ــ�س  ،وم ــقررا ،
وم�س�ؤوال للعالقات العامة والإعالم  ،وم�س�ؤوال ماليا  ،ويجب �أن يكون الرئي�س من حملة
امل�ؤهالت العلمية فـي جمال امل�سرح �أو من ذوي اخلربة فـي ذات املجال ملدة ال تقل عن ()5
خم�س �سنوات مبوجب �شهادة موثقة من الوزارة  ،على �أن يتم �إخطار التق�سيم املخت�ص
بذلك بكتاب م�سجل مرفق به ن�سخة من امل�ؤهل العلمي املطلوب �أو �شهادة اخلربة ح�سب
الأحوال  ،وتر�سل بعدها �إلى الدائرة املخت�صة .
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املــادة ( ) 18
ال يج ــوز لع�ض ــو الفرقــة الرت�شح لع�ضوية املجل�س �إال بعد م�ضي (� )2سنتني من تاريخ
ان�ضمامه لها  ،وي�ستثنى من ذلك الرت�شح لع�ضوية �أول جمل�س �أو من كان ع�ضوا فـي فرقة
م�سرحية �أهلية �أخرى .
املــادة ( ) 19
ال يجوز لأع�ضاء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�شح لع�ضوية املجل�س .
الف�صــل ال�ســاد�س
اخت�صا�صات رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
املــادة ( ) 20
يخت�ص الرئي�س باملهام الآتية :
أ�  -رئا�سة املجل�س .
ب  -دعوة اجلمعية العمومية (العادية �أو غري العادية) لالنعقاد .
ج  -متثيل الفرقة فـي عالقاتها مع الغري  ،و�أمام الق�ضاء .
د � -إقرار جدول �أعمال املجل�س  ،واجلمعية العمومية .
هـ � -إر�سال ن�سخة من محا�ضر اجتماعات املجل�س وقراراته �إلى التق�سيم املخت�ص .
و  -الإ�شراف على الأمور الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
ز  -التن�سيق فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفرقة مع اجلهات املخت�صة .
ح  -رفع تقرير �سنوي �شامل لأن�شطة الفرقة �إلى التق�سيم املخت�ص .
املــادة ( ) 21
يحل نائب الرئي�س محل الرئي�س فـي حال غيابه �أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته  ،وفـي حال خلو من�صب الرئي�س  ،يتولى نائب الرئي�س كافة اخت�صا�صاته ،
ف�إذا كانت الفرتة املتبقية على انتهاء مدة املجل�س تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،يجب انتخاب
رئي�س جديد للمجل�س خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ خلو املن�صب .
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املــادة ( ) 22
يخت�ص املقرر باملهام الآتية :
�أ � -إعداد جداول �أعمال املجل�س  ،واجلمعية العمومية  ،ومحا�ضر اجتماعاتهما .
ب  -الإ�شراف على �سجالت الأع�ضاء  ،وكافة �سجالت الفرقة .
ج  -تلقي طلبات الع�ضوية للفرقة  ،وعر�ضها على املجل�س .
د � -إعداد التقارير الدورية لن�شاط الفرقة  ،وعر�ضها على املجل�س .
هـ  -متابعة تنفـيذ الربامج الفنية  ،والفعاليات اخلا�صة بالفرقة .
املــادة ( ) 23
يخت�ص امل�س�ؤول املايل باملهام الآتية :
أ�  -التدقيق على �إيرادات الفرقة  ،وم�صروفاتها .
ب  -ت�سلم �إيرادات الفرقة  ،و�إيداعها لدى امل�صرف مبا�شرة .
ج  -الإ�شراف على قيد جميع الإيرادات فـي ال�سجالت اخلا�صة  ،وحفظ جميع امل�ستندات .
د � -إعداد م�شروع املوازنة  ،والتقرير اخلتامي ال�سنوي للفرقة .
هـ  -اقرتاح اخلطة املالية العامة للفرقة .
و  -بيان تكاليف كل ن�شاط تقوم به الفرقة قبل البدء فـي تنفـيذه .
املــادة ( ) 24
يخت�ص م�س�ؤول العالقات العامة والإعالم باملهام الآتية :
أ�  -الإعالن عن �أن�شطة الفرقة  ،وبراجمها .
ب  -التحدث با�سم الفرقة �أمام و�سائل الإعالم املختلفة .
ج  -و�ضع اخلطط الإعالمية لأن�شطة وفعاليات الفرقة .
د  -متابعة ما ين�شر عن �أن�شطة الفرقة فـي و�سائل الإعالم املختلفة .
هـ  -الإ�شراف على موقع الفرقة الإلكرتوين .
و  -تفعيل ح�سابات مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي للفرقة .
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الف�صــل ال�سابــع
جملـ�س �إدارة الفرقـة
املــادة ( ) 25
يخت�ص املجل�س بالآتي :
أ�  -و�ضع اخلطط والربامج الفنية  ،وتنفـيذها .
ب  -تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية والنظم الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
ج  -املوافقة على طلبات الع�ضوية بالفرقة .
د  -البت فـي ا�ستقاالت �أع�ضاء الفرقة و�إخطار التق�سيم املخت�ص بذلك .
هـ  -اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للفرقة .
و  -و�ضع خطط تدريب وت�أهيل الأع�ضاء .
ز  -تعيني العاملني بالفرقة .
ح  -قبول الهبات والتربعات من داخل ال�سلطنة  ،وي�شرتط موافقة الوزارة �إذا كانت
هذه الهبات والتربعات من خارج ال�سلطنة .
ط  -النظ ــر فـ ــي املخالف ــات الت ــي تق ــع م ــن �أع�ض ــاء الفرق ــة والعامليــن بــها  ،وتوقيع
اجلزاءات ب�ش�أنها .
وللمجل�س �أن ي�ستعني مبن يراه من ذوي اخلربة للم�ساعدة فـي �أداء مهامه  ،دون �أن يكون
لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 26
يجتمع املجل�س كل ( )3ثالثة �أ�شهر بناء على دعوة من الرئي�س  ،ويكون االجتماع �صحيحا
بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر
القرارات ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت �أ�صوات احلا�ضرين  ،يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 27
تثبت محا�ضر اجتماعات املجل�س وقراراته فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض  ،ويكون حتت
�إ�شراف املقرر  ،وتوقع املحا�ضر من جميع �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين  ،وتر�سل ن�سخة منها
�إلى التق�سيم املخت�ص خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
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املــادة ( ) 28
تنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -فقدان �شرط من �شروط الع�ضوية بالفرقة .
ب  -عدم ح�ضور ( )3ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س خالل ال�سنة بدون عذر يقبله
املجل�س .
ج  -انتهاء مدة املجل�س .
د  -اال�ستقالة من املجل�س � ،أو الفرقة .
هـ � -إ�سقاط الع�ضوية .
و  -حل الفرقة �أو دجمها .
ز  -الوفاة .
املــادة ( ) 29
يعترب املجل�س منحال �إذا قل عدد �أع�ضائه عن ( )5خم�سة �أع�ضاء � ،أو ا�ستقال ثلثا �أع�ضائه ،
وتتخذ �إجراءات انتخاب جمل�س جديد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حتقق �سبب
احلل .
الف�صــل الثامــن
اجلمعيــة العموميــة للفرقـة
املــادة ( ) 30
تتكون اجلمعية العمومية للفرقة من الأع�ضاء امل�سددين لر�سوم الع�ضوية  ،وتخت�ص بالآتي :
أ�  -انتخاب �أع�ضاء املجل�س .
ب � -إقرار اخلطط والربامج الفنية .
ج � -إقرار امليزانية واحل�ساب اخلتامي .
د � -إقرار النظم الفنية والإدارية واملالية .
هـ � -إقرار النظام الأ�سا�سي للفرقة .
املــادة ( ) 31
تنعقد اجلمعية العمومية العادية بدعوة من الرئي�س مرة واحدة فـي ال�سنة  ،ويكون انعقاد
اجلمعية �صحيحا بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على الأقل  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات
عدد الأع�ضاء احلا�ضرين .
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املــادة ( ) 32
تثبت اجتماعات اجلمعية العمومية وقراراتها فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض  ،ويكون حتت
�إ�شراف املقرر  ،ويتم �إر�سال ن�سخة من هذه القرارات �إلى التق�سيم املخت�ص فـي موعد �أق�صاه
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية .
املــادة ( ) 33
يجوز دعوة اجلمعية العمومية �إلى اجتماع غري عادي بناء على طلب ثلثي �أع�ضاء املجل�س
�أو ربع عدد �أع�ضاء الفرقة الذين لهم حق احل�ضور � ،أو بناء على طلب من املديرية ،
مع بيان الغر�ض من االجتماع  ،وعلى املجل�س �أن يقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة وعقد
االجتم ــاع خ ــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يومــا من تاريخ الطلب  ،ف�إذا مل يقم املجل�س بدعوة
اجلمعية العمومية  ،يجوز للمديرية دعوتها على نفقة الفرقة  ،وتكون الدعوة وفقا لل�شكل
والإجراءات التي ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي لها .
وال يك ــون االجتم ــاع �صحيحــا �إال بح�ضــور ثلثي �أع�ضاء الفرقة على الأقل  ،على �أن يكون
من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
املــادة ( ) 34
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بالآتي :
أ� � -إ�سقاط الع�ضوي ــة ع ــن ك ــل �أو بع ــ�ض �أع ــ�ضاء املجل�س مبوافقة ثلثي الأع�ضاء
احلا�ضرين .
ب � -إلغاء قرار �أو �أكرث من قرارات املجل�س مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل النظام الأ�سا�سي للفرقة مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
د  -دمج الفرقة مع �أي فرقة �أخرى مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -حل الفرقة مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
وال تنف ــذ القــرارات ال�صادرة عن االجتماع بالن�سبة للبنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه املادة
�إال بعد اعتمادها من املديرية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطارها به ــا  ،ويج ــب
�أن تت�ضمن قرارات الدمج �أو احلل �إجراءات التنفـيذ .
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املــادة ( ) 35
يجب �إخطار التق�سيم املخت�ص مبواعيد انعقاد اجلمعية العمومية (العادية وغري العادية)
وذلك قبل موعد االنعقاد بـ ـ ( )30ثالثني يوم ــا عل ــى الأق ــل  ،وترف ــق بالإخطـ ــار �ص ــورة
مـن جدول الأعمـال وامل�ستندات اخلا�صة باالجتماع  ،ويحق للتق�سيم املخت�ص ندب من يراه
من موظفـيه حل�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،دون �أن يكون له احلق فـي الت�صويت .
الف�صــل التا�ســع
فعاليـات وبرامـج الفرقـة
املــادة ( ) 36
يجوز للفرقة تقدمي الربامج والفعاليات التالية �أو امل�شاركة فـيها :
أ�  -العرو�ض امل�سرحية .
ب  -املهرجانات وامللتقيات وامل�سابقات امل�سرحية .
ج  -الأ�سابيع الثقافـية .
د  -الفعاليات والأن�شطة امل�سرحية املدرجة �ضمن برامج االحتفاالت العامة .
هـ  -الأعمال امل�سرحية املتلفزة  ،واملذاعة .
و  -امل�سابقات امل�سرحية والأدبية .
ز  -تنظيم املحا�ضرات  ،والندوات  ،وور�ش العمل املتعلقة باملجال امل�سرحي  ،و�ش�ؤونه .
ح � -أي فعاليات �أو برامج �أخرى ذات عالقة ب�أهدافها .
املــادة ( ) 37
يجوز للفرقة  ،بعد موافقة املديرية  ،تقدمي الربامج والفعاليات الآتية �أو امل�شاركة فـيها
خارج ال�سلطنة :
أ�  -العرو�ض واملهرجانات وامللتقيات والأيام وامل�سابقات امل�سرحية اخلليجية والعربية
والأجنبية .
ب  -الأ�سابيع واملنا�سبات الثقافـية والوطنية العمانية .
ج  -الربامج التدريبية والور�ش امل�سرحية .
د  -ح�ضور اجتماعات ولقاءات فنية م�سرحية .
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الف�صــل العا�شــر
النظــــام املالــي للفرقــة
املــادة ( ) 38
يجب �أال يقل ر�سم ا�شرتاك الع�ضوية ال�سنوي للفرقة عن (� )24أربعة وع�شرين رياال عمانيا ،
ويجب �سداده قبل نهاية �شهر يناير من كل عام  ،ويعفى من �سداده الأع�ضاء ال�شرفـيون ،
ويجوز ملجل�س الإدارة تخفـي�ضه �إلى ( )12اثني ع�شر رياال عمانيا فـي حالة كون الع�ضو
طالبا �أو باحثا عن عمل � ،شريطة تقدمي ما يثبت ذلك .
املــادة ( ) 39
تتكون موارد الفرقة مما ي�أتي :
أ�  -عائد العرو�ض الفنية  ،والأن�شطة التي تقوم بها .
ب  -الدعم الذي تقدمه اجلهات املعنية بال�سلطنة .
ج  -ح�صيلة اال�شرتاكات ال�سنوية للأع�ضاء .
د  -الهبات  ،والتربعات  ،والرعايات .
هـ  -عائدات ا�ستثمار �أموال الفرقة .
و  -ن�سبة من مقابل م�شاركة الأع�ضاء فـي �أن�شطة برامج الفرق الأخرى وفق ما يتم
االتفاق عليه .
املــادة ( ) 40
يتم �صرف �أموال الفرقة فـي الأغرا�ض الآتية :
أ�  -العرو�ض والدورات التدريبية التي تنفذها الفرقة والربامج الفنية الأخرى .
ب  -دفع الأجور واملكاف�آت لأع�ضاء الفرقة والعاملني بها واملتعاقدين معها .
ج  -ر�سوم ان�ضمام الفرقة لأي منظمة �أو هيئة متخ�ص�صة بامل�سرح .
د � -أي م�صاريف �أخرى الزمة لت�سيري ن�شاط الفرقة .
املــادة ( ) 41
تبد أ� ال�سنة املالية للفرقة فـي �أول �شهر يناير  ،وتنتهي فـي نهاية �شهر دي�سمرب  ،على �أن
تنتهي ال�سنة املالية الأولى لها فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة املالية
التالية لل�سنة املالية التي يبد�أ فـيها ن�شاطها .
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املــادة ( ) 42
�إذا بلغت امليزانــية ال�سنوي ــة للفرق ــة ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،تعني اجلمعية
العمومية من غري �أع�ضاء املجل�س مدقق ح�سابات قانونيا ملراجعة وتدقيق احل�ساب اخلتامي
مليزانية الفرقة  ،وحتدد مكاف�أته  ،على �أن يقدم املدقق تقريره م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة
له قبل انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�شهر واحد على الأقل .
املــادة ( ) 43
تقوم الوزارة بتقييم الفرق كل �سنة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويجوز لها منح
الفرق احلا�صلة على املراكز الثالثة الأولى مكاف�أة على النحو الآتي :
 املركـ ــز الأول � )7.000( :سبعة �آالف ريال عماين . املركز الثاين  )5.000( :خم�سة �آالف ريال عماين . املركز الثالث  )3.000( :ثالثة �آالف ريال عماين .الف�صــل احلــادي ع�شــر
اجلــزاءات
املــادة ( ) 44
يجوز للمديريـة فـي حال مخالفة الفرقة �أو �أحد �أع�ضائها �أحكام هذه الالئحة �أن توقـع
عليها جزاء � ،أو �أكرث من اجلزاءات الآتية ح�سب نوع املخالفة :
أ�  -التنبيه .
ب  -الإنذار .
ج  -الإيقاف عن العمل ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر .
د � -إيقاف العمل امل�سرحي محل املخالفة .
املــادة ( ) 45
يلغـى ترخي�ص الفرقة بقرار من الوزير بناء على تو�صية املديرية فـي �أي من احلاالت
الآتية :
أ� � -إذا قل �أع�ضاء الفرقة عن ( )30ثالثني ع�ضوا .
ب � -صدور حكم ق�ضائي نهائي بحل الفرقة .
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ج  -التوقف عن مزاولة الن�شاط �أو عدم جتديد الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
د  -عدم تقدمي التقارير الدورية ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
هـ  -تكرار املخالفة لأحكام هذه الالئحة .
الف�صـــل الثانــي ع�شــر
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 46
تقوم الوزارة بتنظيم املهرجانات والفعاليات والربامج التدريبيــة للف ــرق فـ ــي جم ــاالت
الفنون امل�سرحية وفق خطتها وبراجمها ال�سنوية � ،أو اخلم�سية  ،وللوزارة تر�شيح من تراه
منا�سبــا وف ــق �ضواب ــط مح ــددة للم�شارك ــة فـ ــي �أي برام ــج تدريبي ــة � ،أو ور�ش م�سرحيـ ــة ،
�أو مه ــرجانات م�سرحية � ،أو فعاليات داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،وتتحمل الوزارة التكاليف
وفقا للإمكانيات املالية املتاحة .
املــادة ( ) 47
مع عدم الإخالل ب�أي حكم من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز للفرقة بعد موافقة املديرية
فتح فروع �أخرى للفرقة � ،شريطة تقدمي الآتي :
أ�  -ك�شف ب�أ�سماء الأع�ضاء املنت�سبني للفرقة فـي هذه الفروع .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية لكل ع�ضو .
ج  -موقع الفروع مقرونا مب�ستندات ثبوتية املكان .
املــادة ( ) 48
يجوز للوزارة  -بناء على طلب الفرقة  -ا�ستخراج الت�أ�شريات الالزمة للخرباء والفنانني ،
�شريطة �أن تتحمل الفرقة كافة التبعات املالية  ،والإدارية .
املــادة ( ) 49
فـي حال حل الفرقة �أو �إلغائها  ،ت ـ�ؤول إ�لــى ال ــوزارة كافـ ــة موج ــودات وممتلك ــات الفرق ــة
التي �سبق منحها من الوزارة � ،أو من �أي جهة حكومية �أخرى  ،وفـيما عدا ذلك يتم الت�صرف
فـيه وفقا ملا ت�ضمنه النظام الأ�سا�سي للفرقة .
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قـــرار وزاري
رقم 2019/81
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهالء
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/69باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
حماية الرتاث العاملي الثقافـي  ،والطبيعي ،
و�إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  ٢٠١٦ / ٤٠بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الت ــراث والثقاف ــة ،
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/35ب�إ�صدار قانون الرتاث الثقافـي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهالء  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل النق�ضاء (� )60ستني
يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440 / 9 / 7 :هـ
املوافـــــق 2019 / 5 / 13 :م

هيثـم بن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1293
ال�صادرة فـي 2019/5/19م
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الالئحـة التنظيمية لإدارة موقـع قلعـة بهـالء
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة :
وزارة الرتاث والثقافة .
اجلهــة املعنيــة :
ق�سم موقع بهالء فـي دائرة موقع الرتاث العاملي باملديرية العامة للآثار فـي الوزارة .
اجلهــات املخت�صــة :
وزارة التجارة وال�صناعة  ،وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،وزارة الإ�سكان  ،وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة ال�سياحة  ،وزارة النفط والغاز  ،الهيئة العامة للمياه  ،الهيئة
العامة لل�صناعات احلرفية  ،املجل�س البلدي فـي حمافظة الداخلية  ،مكتب وايل بهالء .
املوقـــع :
موقع قلعة بهــالء املدرج فـي قائمــة الرتاث العاملــي مبا فيها مناطق التمييــز واملنطقــة
العازلة  ،وحميطه املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،وفق التزامات �سلطنة
عمان املن�صو�ص عليها �ضمن االتفاقية الدولية حلماية الرتاث العاملي الثقافـي  ،والطبيعي
ل�سنة 1972م .
املنطقــة الأ�سا�سيــة :
حدود املوقع الذي ي�شمل كافة املفردات ذات القيمة الثقافية اال�ستثنائية العاملية .
مناطــق التمييــز :
املناطق التي تتفاوت فيها احلالة املادية  ،وتتمتع بخ�صو�صية عن بقية املناطق الأخرى ،
وحتتاج �إلى �إجراءات وو�سائل حماية تتنا�سب مع احتياجاتها .
-37-

خطــة الإدارة :
وثيقة تت�ضمن جمموعة من الإجراءات والن�صو�ص الوا�ضحة من �أجل تنفيذ التدابري
املنا�سبة للم�ساعدة فـي عملية الإدارة اليومية للموقع مبا ي�ساهم فـي املحافظة على القيمة
الثقافية اال�ستثنائية العاملية على املدى الطويل  ،وي�سهل من ممار�سة املجتمع املحلي
حياته اليومية فـي املوقع .
املنطقــة العازلــة :
املنطقة الفا�صلة املحيطة باملنطقة الأ�سا�سية  ،وت�شكل للموقع حميطا جغرافيا ملراقبة
عملية التطوير فـي حميط �سور املوقع  ،وعلى امتداد الأماكن القريبة الرئي�سية امل�ؤدية
�إلى املوقع  ،وحتتاج �إلى �إجراءات وو�سائل حماية تتنا�سب مع احتياجاتها .
فل�سفــة احلفــاظ :
منهــج للأولويــات املتنوع ــة وال�ضروري ــة حلمايـ ــة الن�سـ ــق التاريخ ــي والعمران ــي للموق ــع
الذي تتفاوت فيه احلالة املادية للمباين والإن�شاءات .
املــادة ( ) 2
تهدف اجلهة املعنية من خالل �إدارة املوقع �إلى حتقيق ما ي�أتي :
 - 1املحافظة على القيم الثقافية اال�ستثنائية العاملية للموقع .
 - 2متكيــن وت�شجيــع املجتمــع املحلــي عل ــى الإقامــة والعمــل فـي املوق ــع وامل�ساهم ــة
فـي تطويــر املناطق غري امل�ستغلة فيه .
 - 3ت�شجيــع �أمناط و�أن�شطـة احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للقاطنني
فـي املوقع و�إقامة امل�شاريع ذات النفع العام داخله  ،والأماكن القريبة منه .
املــادة ( ) 3
حتدد حدود املوقع على النحو الآتي :
 - 1يق�سم املوقع �إلى ( )19ت�سع ع�شرة منطقة مميزة  ،واملبينــة فـي امللحــق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة  ،ويتحدد حميطها كما هو مبني فـي امللحق رقم (. )2
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 - 2تعترب مناطق التمييز �أرقام ( 4و  5و  )8واملبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة من املناطق التي حتتاج �إلى �إجراءات فاعلة ل�ضبط م�شروعات التنمية
فيها مبا ال ينال من فل�سفة احلفاظ .
 - 3تكــون �أبعــاد املنطقــة العازل ــة حمــددة �ضمــن امللحــق رق ــم ( ، )2واملرف ــق بهــذه
الالئحــة .
املــادة ( ) 4
تختــ�ص اجلهــة املعنيــة بو�ضــع ومتابعــة وتنفيــذ كافــة ال�ضوابــط ومعايي ــر خطــة الإدارة
فـي املوقع  ،ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1تنفيذ �ضوابط ومعايري �إدارة املوقع من خالل املنطقة الأ�سا�سية  ،واملنطقة العازلة .
 - 2اتخاذ القرارات ذات ال�صلة بعمليات التطوير داخل املوقع واملنطقة العازلة .
� - 3إدارة مبادرات الوزارة فـي املوقع .
� - 4إدارة �أعمــال الت�أهيــل وبرامـج التدريــب الواردة ف ــي الف�صــل ال�ســاد�س م ــن هــذه
الالئحة .
 - 5تقديــم الإر�شادات والن�صائح فيما يتعلق بربامج الت�صميــم والتطويــر للجهات
املخت�صة �أو �أي جهة �أخرى ترغب فـي تنفيذ م�شروعات النفع العام فـي املوقع .
 - 6تنفيذ برامج احلماية والت�أهيل والتطوير للموقع املعدة من قبل الوزارة .
 - 7تقدمي وتطوير الإر�شادات والن�صائح العامة حول �إدارة املوقع .
 - 8تنفيذ خطة �إدارة املوقع والربامج الأخرى املعتمدة من الوزارة .
 - 9الت�شجيع على املحافظة على العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية فـي املوقع .
 - 10امل�ساهمة فـي جهود ت�شجيع ال�سياحة فـي املوقع .
 - 11مراقبة عملية التطوير فـي املوقع .
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الف�صـل الثانـي
�إدارة وحمايـة املوقــع
املــادة ( ) 5
تتولى اجلهة املعنية م�س�ؤولية الإ�شراف على �إدارة املوقع  ،كما تتولى التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة ب�ش�أن الإدارة املبا�شرة للموقع .
املــادة ( ) 6
ال يجـوز القيـام ب�أعمـال التطويـر فـي املوقـع � ،إال بعـد احل�صـول على ترخيـ�ص من اجلهـة
املعنية  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أعمال التنمية والتطوير ذات العالقة بالأن�شطة الآتية :
 - 1الأن�شطة ال�سكنية و�أعمال البناء .
 - 2الأن�شطة التجارية والبيع بالتجزئة .
 - 3الأن�شطة ال�سياحية .
� - 4أن�شطة البنى الأ�سا�سية  ،وت�شمل تو�صيالت الكهرباء  ،واالت�صاالت  ،ومتديدات
املياه  ،وغريها .
� - 5أن�شطة خدمات النقل .
� - 6أن�شطة الأعمال ذات ال�صلة ب�إدارة املياه .
املــادة ( ) 7
تعمل اجلهة املعنية على تنفيذ خطة �إدارة املوقع واملنطقة العازلة  ،كما تعمل على بيان
الإر�شادات واملتطلبات املبينة فـي تلك اخلطة  ،ودعم وتطوير اخلطط والربامج الأخرى
ذات ال�صلة .
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الف�صل الثالث
التنميـة امل�ستدامـة فــي املوقـع
املــادة ( ) 8
تعمل اجلهة املعنية على ت�شجيع القيام بالأن�شطة الآتية :
 - 1م�شاريع التطوير �أو املبادرات واخلطط التي حتافظ  ،وتعزز القيم االجتماعية ،
واالقت�صادية للقاطنني فـي املوقع .
 - 2امل�شاريــع التجاريــة �أو املبادرات �ضمن املوقــع  ،واملنطقــة العازلــة  ،التـي تعكــ�س
متطلبات خطة الإدارة .
 - 3امل�شاريع التي تعمل على �إعادة الأن�شطة االجتماعية واالقت�صادية �إلى املوقع .
املــادة ( ) 9
تعمل اجلهة املعنية على �إيجاد �أف�ضل احللول املمكنة عند ن�شوء تعار�ض حمتمل بني
امل�شاريع املجدي ــة �أو املب ــادرات  ،وبــني متطلبــات فل�سفــة احلفــاظ  ،دون امل�ســا�س بالقي ــم
اال�ستثنائية العاملية للموقع .
املــادة ( ) 10
تلتــزم اجلهــة املعنيــة بتوثيــق التقاليــد القائمــة فـي املوقــع واتخــاذ كافة التدابري حلماية
�أي حرفة �أو جتارة �أو �أعمال تقليدية معر�ضة لالندثار  ،مبا يعك�س �أعمال التنمية امل�ستدامة
للموقع  ،والقيمة اال�ستثنائية املميزة له .
الف�صــل الرابــع
التنميـة ال�سياحيـة فــي املوقـع
املــادة ( ) 11
تعمل اجلهة املعنية من خالل وزارة ال�سياحة على �إعداد خمططات �سياحية والقيام ب�أعمال
التطوير ال�سياحي للموقع وحميطه  ،وذلك بالتن�سيق مع الوزارة  ،وذلك دون امل�سا�س
بالقيم اال�ستثنائية العاملية للموقع .
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املــادة ( ) 12
للجهة املعنية تقدمي الدعم وامل�شورة �أو التوجيه �أو التو�صية ملنح قرو�ض مي�سرة ملبادرات
القطاع ال�سياحي  ،وذلك بعد تقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية ومالية لكل م�شروع لتحديد
الفوائد االقت�صادية للم�شروع  ،وتقييم الت�أثريات غري االقت�صادية .
الف�صـل اخلامــ�س
تنمية ال�صناعـات احلرفيـة والأن�شطـة الزراعيـة
املــادة ( ) 13
تعمـل اجلهـة املعنيـة مـن خــالل الهيئــة العامــة لل�صناعــات احلرفيــة علــى حمايــة وتطويــر
ال�صناعـات احلرفـيــة فـي املوقع لدعم احلرفيني املحرتفني وامل�شاركة فـي ت�أ�سي�س برامج
تدريبية للقاطنني فـي املوقع حول تلك احلرف .
املــادة ( ) 14
تعمل اجلهة املعنية من خالل الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية على دعم امل�شاريع املحلية
املرتبطــة بال�صناعــات احلرفيــة فـي املوقــع  ،وللجهــة املعنيــة التو�صــية  -عــند الــ�ضرورة -
بتزكية �أي طلب تقدمه امل�شاريع املحلية للح�صول على متويل مايل من القطاع اخلا�ص .
املــادة ( ) 15
تعمل اجلهة املعنية من خالل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية على تطوير ودعم التدريب
وتقدمي الإر�شادات ملالكي الأرا�ضي الزراعية �ضمن املوقع  ،واملنطقة العازلة .
املــادة ( ) 16
تتولــى اجلهــة املعنيــة  -بالتعــاون مع اجلهــات املخت�صـة  -دعــم امل�شاريـع املحليـة املرتبطـة
بال�صناعات احلرفية واملنتجات الزراعية من خالل امل�ساعدة فـي بيع منتجاتها  ،ل�ضمان
�إيجاد منافذ منا�سبة لهذه ال�صناعات واملنتجات فـي الأ�سواق .
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الف�صل ال�ساد�س
�أعمال التطوير والت�أهيل والتدريب والتمويل فـي املوقع
املــادة ( ) 17
تعمل اجلهة املعنية على حتقيق الآتي :
1 -1تطويــر الربامــج التعليميــة والتوعويــة ل�سكــان املوقــع  ،واملنطـقة العازلة الذين
ميتلكـ ــون �أو ي�ست�أجــرون �أو ي�سكنـ ــون فـي املبانـ ــي الطينيـ ــة  ،بهـ ــدف تزويده ـ ــم
باملعلومات التي تتعلق بكيفية العناية مبمتلكاتهم  ،و�إجراءات ال�صيانة الأ�سا�سية
لها  ،والإر�شــادات املتعلقــة بتلــك املبانــي  ،وكيفيــة احل�صــول على املهارات الفنية ،
واملواد ال�ضرورية .
2 -2تطوير الربامج التدريبية لدعم وت�أهيل احلرفيني ومقاويل البناء املتخ�ص�صني
فـي ترميم و�صيانة و�إعادة بناء املباين الأثرية والتاريخية ومالكي املباين الطينية ،
لإك�سابهم مهارات البناء  ،وطرق املحافظة عليها  ،وترميم و�صيانة تلك املباين .
3 -3ت�سهيل ح�صول مالك املباين فـي املوقع على م�صادر املواد املطلوبة لإجناز �أعمال
الإ�صالح وال�صيانة .
املــادة ( ) 18
ال يجوز �إجراء �أي �أعمال هدم جزئية � ،أو كلية للمباين الرتاثية �أو التاريخية فـي املوقع
واملنطقة العازلة  ،ومنطقة التمييز رقم ( )19املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة  ،ما مل ت�شكل تلك الأعمال جزءا من م�شاريع ال�صيانة التي �أقرت من قبل اجلهة
املعنية  ،وفـي حالة عدم �سالمة البنية الإن�شائية للمباين الطينية � ،أو كونها ت�شكل خطورة
على ال�سالمة  ،يلتزم املالك ب�إخطار اجلهة املعنية التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 19
تعمــل اجلهــة املعنيـ ــة عل ــى دعـ ــم م ــالك املبانــي الطينيــة �ضم ــن مناط ـ ــق التمييـ ــز �أرق ــام
( 1و 2و 6و 7و )10املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة ،
للحفاظ على احلد الأدنى ل�سالمتها .
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املــادة ( ) 20
يجوز ملالك املباين الطينية بعد موافقة اجلهة املعنية القيام ب�أعمال التطوير احلديثة
على موقع �سابق من املباين الطينية فـي مناطق التمييز �أرقام ( 2و 6و 7و 8و 9و 10و11
و 12و 13و 14و 15و 16و 17و )18املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن
املنطقة العازلة بعد ا�ستيفائها للمعايري الآتية :
 - 1عدم �إدراج املبنى �أو املوقع �ضمن خطة عمليات الت�شييد الكاملة .
 - 2عدم جدوى �إعادة الت�شييد اخلارجي طبقا لتو�صيات الوزارة .
املــادة ( ) 21
يجــوز الرتخيــ�ص ب�إجــراء عمليات دمـج للمبانــي الرتاثــية � ،أو الأبنيــة املوجــودة حاليــا
فـي املوقــع ل�ضمــان ح�صـول ا�ستخــدام م�ستدام لها متى ثبت �أن ال�شكل اخلارجي والتوزيع
الداخلي لهذه املباين �أقل من املنافع امل�ستهدفة من �إعادة ا�ستخدامها  ،وذلك بعد تقييم
اجلهة املعنية لكل حالة على حدة .
املــادة ( ) 22
تلتزم اجلهة املعنية بحماية ال�سور الذي يحيط باملوقع من كافة الأعمال غري املرخ�ص بها ،
كما تقوم ب�أعمال ال�صيانة والت�أهيل الالزمة له .
الف�صــل ال�سابــع
ال�ضوابـط العامـة لت�صميـم املبانـي
املــادة ( ) 23
يجـب �أن تعكــ�س �أعمـال التطويــر اجلديــدة فـي املوقـ ــع الإر�ش ــادات الت�صميميــة ال ــواردة
فـي خطــة الإدارة  ،مبا فـي ذلك �أعمال التو�سعة والتغيري للمباين احلالية بحيث ت�شمل
فل�سفة احلفاظ على القيمة اال�ستثنائية للموقع املرفقة بخطة الإدارة  ،مبا فـي ذلك �أعمال
التمديــدات  ،والتغييــرات التي حت�صـل للمبانــي املوجــودة حالي ــا ف ــي مناط ــق التمييـ ــز
�أرقام ( 1و 2و 3و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و )18املبينة فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 24
يجب �أن تكون �أعمال التطوير اجلديدة و�أعمال اال�ستبدال  ،والتو�سعة للمباين احلالية
�ضمن الأرا�ضي الزراعية فـي املوقع فـي حدود قطعة �أر�ض املبنى .
املــادة ( ) 25
ال يجـ ــوز �إج ــراء �أعمـال التطوي ــر التــي تقـ ــع �ضمـ ــن م�ساف ـ ــة (15م) خمـ ــ�ســة ع�ش ــر متـ ــرا
من اجلانب الداخلي لل�سور املحيط باملوقع � ،إال بعد احل�صول على الرتخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز �إجراء �أعمال التطوير للأرا�ضي غري امل�ست�صلحة الواقعة فـي املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 27
ال يجــوز املوافقــة على �أعمــال التطويــر التي ت�ضم � ،أو ت�شتمل على ت�شييد جدران جديدة
�أو ملحقات للبناء حمدودة �إال بعد توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكــون واقعــة �ضمــن مناطــق التمييــز �أرقــام ( 1و 2و 3و 4و 6و 7و )10املبين ــة فـي
امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�أن تتما�شى مع فل�سفة احلفاظ املبينة فـي
خطة الإدارة للموقع .
� - 2أن تكــون �ضمــن �أعمال التطويــر الواقعة فـي مناطق التمييز �أرقام ( 5و 8و 9و11
و 12و 13و 14و 15و )18املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،واملنطقة
العازلة  ،على �أال يتجاوز ارتفاع اجلدران اجلديدة املراد ت�شييدها واملحيطة بقطع
الأرا�ضي الزراعية (1.5م) مرتا ون�صف املرت .
املــادة ( ) 28
ال يجــوز تنفيــذ �أعمــال التطويــر التــي ت ؤ�ثــر �سلبا على ن�سق املباين الرتاثية والتاريخية
فـي املوقع �ضمن املجال الب�صري .
املــادة ( ) 29
يجب �أن يكون ارتفاع املباين اجلديدة التي تقام فـي املوقع مبا ال يجاوز ارتفاع امل�ساكن
املجاورة .
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املــادة ( ) 30
يجــب �إبقــاء خــط البنــاء املتعــرج التقليــدي احلالــي �ضمــن احلــارات التاريخية فـي مناطق
التميي ــز �أرق ــام ( 2و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينــة فـ ــي امللحــق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة على حاله دون تغيري .
املــادة ( ) 31
يحظر �إقامة �أعمال التطوير التي ت�ستخدم مواد غري تقليدية فـي البناء من حيث القيا�س
والت�صميــم وال تتوافــق مع الن�ســق العمرانــي ملنطقــة التمييز رقم ( )4املبينة فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل الثامــن
�أعمـال التطويـر ال�سكنـي
املــادة ( ) 32
يحظر منح الرتخي�ص لت�شييد مبان �سكنية جديدة فـي مناطق التمييز �أرقام ( 2و 6و 7و8
و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 33
يجـ ــوز �إجــراء �أعم ــال التطويـ ــر ال�سكنــي اجلديــدة فقــط علــى املبانــي ال�سكنيــة احلاليــة
فـي منطقتي التمييز رقمي ( 5و )18املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 34
يجــوز �إجــراء �أعمــال التطويــر �أو ا�ستبــدال املبانــي ال�سكنيــة الأ�سمنتي ــة القائم ــة حاليـ ــا
فـي مناطق التمييز �أرقام ( 2و 6و )7املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة  ،فـي حالة كون بناء املباين امل�ستبدلة با�ستخدام الطابوق الطيني
متما�شيا مع فل�سفة احلفاظ املحددة فـي خطة الإدارة .
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املــادة ( ) 35
يجوز �إجراء �أعمال التطوير �أو ا�ستبدال املباين ال�سكنية الأ�سمنتية القائمة حاليا �ضمن
مناطــق التمييــز �أرقـام ( 4و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة  ،وذلك بعد توافر ال�شروط الآتية :
 - 1اتباع املخططات الإ�سكانية للحدود احلالية .
 - 2عدم زيادة م�ساحة البناء  ،وعدم �إ�ضافة طوابق �إ�ضافية .
 - 3مراعاة �أال يكون ارتفاع املبنى البديل �أعلى من املبنى احلايل � ،أو امل�ساكن املجاورة .
� - 4ضرورة و�ضع مكيفات الهواء �أو �أجهزة التهوية على �سطح املباين  ،وفـي حالة عدم
�إمكانية ذلك ميكن و�ضعها على اجلانب � ،أو خلف املباين .
املــادة ( ) 36
يجوز �إجراء �أعمال التطوير �أو ا�ستبدال املباين ال�سكنية الأ�سمنتية القائمة �ضمن مناطق
التمييز �أرقام ( 5و 8و )18املبينة فـي امللحــق رقــم ( )1املرفــق بهــذه الالئحــة  ،وذلــك عنــد
توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أال يتجاوز خمطط امل�سكن البديل م�ساحة املبنى املوجود حاليا  ،وللجهة املعنية
زيادة امل�ساحة بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة �إ�ضافية فـي احلاالت التي تقدرها .
� - 2أال ي�ؤدي م�شروع التطوير �إلى ا�ستقطاع ما تبقى من قطعة الأر�ض الزراعية .
� - 3أال يتجاوز ارتفاع املبنى ارتفاع البناء احلايل  ،ويكون متما�شيا مع ارتفاع املباين
املجاورة  ،ويجب �أال يتجاوز ب�أي حال من الأحوال ارتفاع ( 8م) ثمانية �أمتار فوق
�سطح الأر�ض عند �أعلى نقطة فـي املبنى .
� - 4أن يكون البناء فـي طرف الأر�ض فـي حالة بناء �أي مبنى بديل واقع �ضمن الأرا�ضي
الزراعية .
املــادة ( ) 37
يحظــر القيــام ب ـ�أي �أعمال �إ�ضافيــة فـي املبانــي ال�سكنيــة الأ�سمنتيــة القائمــة �إال �إذا كانت
حم�صورة فـي نطاق تلك املباين .
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كما يحظر القيام بتعديل �أو تو�سعة تلك املباين �ضمن مناطق التمييز �أرقام (، 8 ، 7 ، 6 ، 2
 )17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 38
يجوز تنفيذ �أعمال تعديل �أو تطوير املباين ال�سكنية الأ�سمنتية القائمة من خالل التو�سع
فـي منطقتي التمييز رقمي ( )18 ، 5املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلــة فـي حالــة جتانــ�س املخططــات مع ن�سق الواحــة �أو ال�ســور  ،وبعــد
ا�ستيفاء ال�شروط الآتية :
� - 1أال ت�ؤدي التو�سعة �إلى فقدان م�ساحة �أكرب من الأر�ض الزراعية املجاورة .
� - 2أال ت�ؤدي التو�سعة املقرتحة �إلى هدم تركيبة املباين الطينية املوجودة ب�شكل كلي ،
�أو جزئي .
� - 3أال يتج ــاوز ارتفــاع التو�سعــة املقرتحــة ارتفــاع العقـار احلايل امللحقة به  ،ويجب
�أال يتجاوز ب�أي حال من الأحوال ارتفاع ( 8م) ثمانية �أمتار فوق �سطح الأر�ض عند
�أعلى نقطة فـي املبنى .
املــادة ( ) 39
ال يجوز �أن يتجاوز ارتفاع املباين ال�سكنية �ضمن املوقع واملنطقة العازلة طابقني ما مل
تكن تلك املباين بديال عن مبان �أخرى � ،أو �أبنية تاريخية كانت قائمة  ،وجتاوز ارتفاعها
طابقني .
املــادة ( ) 40
يحظر االنتفاع بالأرا�ضي الزراعية فـي غري ما �أعدت له بتغيري نوعية ا�ستعمالها �ضمن
حدود املوقع واملنطقة العازلة .
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الف�صل التا�سع
تطوير الأن�شطة التجارية
املــادة ( ) 41
تعمل اجلهة املعنية على البحث فـي امل�شاريع املحفزة للأن�شطة التجارية �ضمن املباين
املوجودة حاليا فـي مناطق التمييز �أرقام (، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 2
 ) 18 ، 17 ، 16املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،بناء على مميزاتها  ،وبعد
درا�سة كل حالة على حدة  ،كما يجب على امل�شاريع املتعلقة با�ستبدال �أو تعديل الأبنية لتلك
الأغرا�ض �أن تتبع املبادئ املبينة فـي فل�سفة احلفاظ .
املــادة ( ) 42
يحظر القيام بتطوير الأن�شطة التجارية �ضمن مناطق التمييز �أرقام (. )10، 7 ، 6 ، 2
املــادة ( ) 43
يجوز القيام ب�إن�شاء الأن�شطة التجارية �أو ا�ستبدالها �ضمن مناطق التمييز �أرقام (، 8 ، 5
 )18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 9املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة بعد توافر ال�شروط الآتية :
 - 1عدم هدم �أي من املباين الطينية القائمة .
 - 2عدم �إ�ضافة �أي طوابق جديدة .
� - 3أال يتجاوز ارتفاع املبنى احلايل ارتفاع الأبنية احلالية .
املــادة ( ) 44
يجــوز الرتخيــ�ص ب�إقامــة الأن�شطــة التجاريــة  ،والبيع بالتجزئة �ضمن منطقة التمييز
رقم ( )4املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة .
الف�صــل العا�شــر
تطويـر اخلدمــات والبنـى الأ�سا�سيـة
املــادة ( ) 45
تلتــزم اجلهــات املخت�صــة قــبل البــدء ف ــي م�شاري ــع تطوي ــر اخلدم ــات والبن ــى الأ�سا�سيــة
فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة �أن تقدم للوزارة خططا مف�صلة عن تلك امل�شاريع  ،ل�ضمان
عدم الإ�ضرار باملمتلكات الثقافية فوق  ،وفـي باطن الأر�ض .
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املــادة ( ) 46
يحظر متديد التو�صيالت الكهربائية للمباين الواقعة �ضمن املوقع واملنطقة العازلة ،
واملباين املوجودة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 47
يجوز القيام ب�أعمال ت�شييد حمطات الكهرباء الفرعية اجلديدة فـي املوقع  ،واملنطقة
العازلة فـي حالة عدم توفر مواقع �أخرى خارج املوقع واملنطقة العازلة � ،شريطة �أال ي�ؤدي
ت�صميم املحطة �أو موقع املكان املقرتح لها �إلى فقدان جزئي �أو كلي لن�سق املباين الرتاثية ،
�أو التاريخية  ،و�أال ي ؤ�ثــر على ن�سق املنطقة املحيطة � ،أو �إحداث �ضرر للمجال الب�صري
للموقع .
املــادة ( ) 48
يجب و�ضع �أعمدة الكهرباء والأبراج والهياكل العمودية املطلوبة لدعم الأ�سالك وخطوط
الطاقة فـي �أماكن غري معرقلة فـي املوقع واملنطقة العازلة  ،على �أن يتم احل�صول على
موافقة اجلهة املعنية فـي مناطق التمييز �أرقام ( 1و 2و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و14
و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،و�ضمن املنطقة العازلة .
املــادة ( ) 49
يج ـ ـ ــب �أال ي�ؤث ـ ــر تركيـ ــب �إنـ ــارة ال�ش ــوارع ف ـ ــي املوقـ ــع  ،واملنطق ـ ــة العازلـ ــة عل ــى الن�س ـي ــج
التقلي ــدي � ،أو املج ـ ــال الب�ص ــري �ضم ـ ــن املوق ـ ــع مـ ــن ناحي ـ ــة موقعهـ ــا �أو ت�صميمهـ ـ ــا  ،ويج ـ ـ ــوز
تركيـ ــب �إنـ ــارة ال�ش ــوارع فـي مقدم ـ ــة املبان ــي �ضمـ ــن مناط ـ ــق التمييـ ــز �أرقـ ــام ( 2و 6و 7و8
و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ،
و�ضمن املنطقة العازلة �إذا كانت تلك الإ�ضاءة تعك�س خ�صائ�ص املباين  ،وال ت�سبب ت�ضاربا
مع ن�سق املباين .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب احل�صول على موافقة اجلهة املعنية للقيام بذلك .
املــادة ( ) 50
يحظر مد �أ�سالك الهاتف على واجهات املباين فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة  ،ويجب العمل
على �إخفائها عن املجال الب�صري .
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املــادة ( ) 51
يحظر تركي ــب البنــى التحتيــة للخدمــات  ،مبا فـي ذلــك �أنابيــب امليـاه و�أ�سالك الكهرباء
و�أ�سالك الهاتف على ال�سور املحيط باملوقع .
املــادة ( ) 52
يجب عند القيام ب�أعمال تطوير اخلدمات �أو البنى التحتية لتح�سني ت�صريف مياه الأمطار
فـي املوقع واملنطقة العازلة  ،االلتزام بفل�سفة احلفاظ املبينة فـي خطة الإدارة حلمايتها .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال تخل تلك الأعمال باملحافظة على الن�سق الرتاثي للموقع ،
واملنطقة العازلة � ،أو �إزالة الن�سيج الرتاثي للموقع  ،كما يجب احل�صول على موافقة كل
من اجلهة املعنية  ،واجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 53
يجب عند القيام ب�أعمال تطوير اخلدمات �أو البنــى التحتية لتح�سني �إجراءات الوقاية من
الفي�ضانات فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة  ،االلتزام بفل�سفة احلفاظ املبينة فـي خطة الإدارة  ،كما
يجب �أن ت�سعى �أعمال الوقاية من الفي�ضانات �إلى املحافظة على الن�سيج الرتاثي للموقع  ،واملنطقة
العازلة وحمايتها  ،كما يجب احل�صـول علــى موافقــة كــل مــن اجلهــة املعن ــية  ،واجله ــات
املخت�صة .
املــادة ( ) 54
يحظر �إجراء م�شاريــع التطويــر اجلديــدة  ،وذلك فـي الأرا�ضــي الواقعــة �ضمــن املوقــع ،
واملنطقة العازلة  ،واملجاورة مبا�شرة للأودية  ،وقنوات ت�صريف املياه .
املــادة ( ) 55
تتولى اجلهــة املختــ�صة �صيانة الأفالج والقنوات الفرعية من امل�صدر وحتى حافة واحة
بهالء  ،وال ي�سمح ب�إجراء م�شاريع التطوير التي ت�ؤثر � ،أو حتدث ال�ضرر للفلج � ،أو قنواته
الفرعية التي تغذي الواحة .
املــادة ( ) 56
ال يجوز �إجراء �أعمال التطوير �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم من اجلهة املعنية
لإجراء كافــة �أعمــال التطويـر التي تقع على م�سافة (15م) خم�سة ع�شر مرتا من الفلج ،
�أو القنوات الفرعية التي تغذي الواحة � ،أو فـي املنطقة العازلة .
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املــادة ( ) 57
يكون الوكيل املحلي للفلج م�س�ؤوال عن تن�سيق �أعمال �صيانة الفلج  ،و�إدارة توزيع املياه ،
وعن �إبالغ اجلهة املعنية  ،واجلهات املخت�صة عن �أي م�شاكل تتعلق بالفلج � ،أو بالقنوات
الفرعية .
املــادة ( ) 58
يحظــر القيــام ب ـ�أي م�شاريــع تطويــر اخلدمــات التــي ت�ؤثــر � ،أو حتــدث �ض ــررا بالأف ــالج
ف ــي املوقــع .
املــادة ( ) 59
يحظر تركيب �أنابيب نقل النفط �أو الغاز فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة .
الف�صل احلادي ع�شر
�إدارة وتطوير الطرق
املــادة ( ) 60
يحظر �إن�شاء طرق جديدة فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة .
املــادة ( ) 61
يحظر تو�سيع الطرق فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة
املعنية  ،وي�سمح ب�أعمال التو�سيع فقط فـي حالة عدم تقليل تلك الأعمال من خ�صائ�ص
املوقع  ،وعدم ت�أثريها على املجال الب�صري للموقع  ،وال ت�ؤدي �إلى خ�سارة جزئية � ،أو كلية
للمباين التاريخية .
املــادة ( ) 62
يحظر �إن�شاء مداخل جديدة فـي ال�سور املحيط باملوقع  ،كما يحظر تو�سيع املداخل احلالية ،
�أو تغيريها �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة املعنية .
الف�صل الثاين ع�شر
�إدارة �شبكات املياه فـي املوقع
املــادة ( ) 63
يجب �أن تتبع �أنظمة مد �شبكات املياه الطرق املعبدة احلالية فـي املوقع  ،وللجهة املعنية ،
واجلهات املخت�صة اال�ستثناء من ذلك فـي حالة ال�ضرورة .
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املــادة ( ) 64
يحظر مد �أي �أنظمة ل�شبكات املياه التي ت�ؤثر على ال�سالمة الإن�شائية للمباين الطينية ،
والتاريخية فـي املوقع  ،والتي قد ت�سبب �ضررا لها .
املــادة ( ) 65
يجب على اجلهة املعنية �إخطار املقاولني الذين يتولون تنفيذ �أعمال مد �شبكات املياه ،
باتخاذ �إجراءات احلماية الالزمة ل�ضمان االلتزام بالقيمة اال�ستثنائية للموقع  ،و�ضرورة
حماية املباين الأثرية � ،أو التاريخية .
املــادة ( ) 66
يحظر تركيب تو�صيالت املياه فـي املوقع �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهة
املعنيـ ــة  ،وذلـ ــك بعــد التن�سي ـ ــق مــع اجله ــات املخت�صـ ــة  ،ويح ـظــر ب�شك ــل خ ــا�ص تركيبهـ ــا
فـي الواجهة الأمامية للمباين  ،ويجب �إخفا�ؤها عن املجال الب�صري .
املــادة ( ) 67
يجب �إزالة الأنابيب الزائدة � ،أو �إعادة ا�ستعمالها �أو التخل�ص منها بعد �إجراء �أعمال تركيب
�أنظمة مد �شبكات املياه اجلديدة  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة وموافقة اجلهة
املعنية .
املــادة ( ) 68
ال يجــوز �إجــراء م�شاريــع التطويــر �ســواء ل�شبكـة املياه اجلديدة � ،أو لأعمال تطوير البناء ،
والتي تت�ضمن �إزالة �أجزاء من نظام الأفالج القائم فـي املوقع  ،واملنطقة العازلة .
الف�صل الثالث ع�شر
اجلزاءات
املــادة ( ) 69
تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة ال تقل عن (� )1000ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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ﺭرﻗﻢ () )(22
ﺍاﻟﻤﻠﺤﻖرقــم
امللحــق
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ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قرار ديواين
رقم 2019/1
بتحديد ر�سوم دخول املركبات �إلى موقع ح�صن �سلوت الأثري فـي والية بهالء
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2018/12/19م ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ـ ــدد ر�س ـ ــوم دخ ـ ــول املركب ـ ــات �إلـ ــى موقـ ــع ح�صــن �سل ـ ــوت الأث ــري فــي واليـ ــة بهـ ــالء
علــى النحو الآتي :
 - 1مركبات الدفع الرباعي وال�صالون  )2( :رياالن عمانيان للمرة الواحدة .
 - 2احلافالت ال�صغرية  )20( :ع�شرون رياال عمانيا للمرة الواحدة .
 - 3احلافالت املتو�سطة  )50( :خم�سون رياال عمانيا للمرة الواحدة .
 - 4احلافالت الكبرية  )100( :مائة ريال عماين للمرة الواحدة .
املــادة الثانيــــة
يتم �سداد الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار نقدا عند �شراء تذكرة
الدخول .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  10 :من جمادى الأولى 1440هـ
املـوافـــــق  17 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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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

قـــرار
رقم 2019/4
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم  2013/38بت�شكيل اللجنة الرئي�سية
مل�شــروع كليــة الأجيــال لعلــوم ال�صناعــات احلرفيــة واملهـــن التقليديـــة
ا�ستنــادا إ�لـى الأوام ــر ال�سامي ــة القا�ضية ب�إن�شــاء كلي ــة الأجيــال لعلــوم ال�صناع ــات احلرفي ــة
واملهن التقليدية ,
و�إلى القرار رقم  2013/38بت�شكيل اللجنة الرئي�سية مل�شروع كلية الأجيال لعلوم ال�صناعات
احلرفية واملهن التقليدية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولــــــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2من املادة الأولى من القرار رقم  2013/38امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
� - 2سعادة عبدالوهاب بن نا�صر بن را�شد املنذري .
نائبا للرئي�س
نائب رئي�سة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
املــادة الثانيـــــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صدر فـي  13 :مـن �شـــــــوال 1440هـ
املوافــــق  17 :مـن يونيـــــــو 2019م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1299
ال�صادرة فـي 2019/6/30م
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�أمـر محلــي
رقم 2019/1
ب�شــ�أن حتديــد �أماكــن مزاولــة
ن�شـاط بيـع ال�سيـارات امل�ستعملـة فـي واليـة �صحـار
ا�ستنادا �إلى القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �صحار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 97/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولــــــــى
يقت�صر الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط بيع ال�سيارات امل�ستعملة فـي املناطق ال�صناعية .
املــادة الثانيـــــــة
ي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة ملزاولة ن�شاط بيع ال�سيارات امل�ستعملة فـي غري املناطق
ال�صناعية �إلى حني انتهائها .
املــادة الثالثـــــــة
تفــر�ض غرامــة �إدارية مقدارها ( )100مائة ريال عماين على كـل من يخالــف هـذا القرار ،
مع �إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة الرابعـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  12 :مـن �شـــــــوال 1440هـ
املوافــــق  16 :مـن يونيـــــــو 2019م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي

ن�شر هذا الأم ــر فـي اجلريـدة الر�سميـة رق ــم ()1298
ال�صادرة فـي 2019/6/23م
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�أمـــر محلـــي
رقـــم 2019/2
ب�شـ�أن حتديـد �أماكـن مزاولـة ن�شـاط
تنظيــف وتلميــع ال�سيـــارات فـي واليـــة �صحــار
ا�ستنادا �إلى القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �صحار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يقت�صر الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط تنظيـف وتلميع ال�سيارات فـي والية �صحار فـي املواقــع
الآتية :
أ�  -محطات الوقود .
ب  -املناطق ال�صناعية مبا فيها املباين التجارية املتواجدة فـي هذه املناطق .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة ملزاولة ن�شاط تنظيف وتلميع ال�سيارات فـي غري املواقع
الواردة فـي املــادة الأولى من هــذا الأمر �إلى حــني انتهائهــا  ،على �أال تزيــد على �سنــة واحــدة
من تاريخ العمل بهذا الأمر .
املــادة الثالثـــــة
تف ــر�ض غرامـ ــة �إداري ــة قدره ــا ( )100مائة ريال عماين على كــل من يخالف هـذا الأمـر ،
مع �إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هـذا الأمر � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  1 :مـن �صفـــــــــــــر 1441هـ
املوافــــق  30 :مـن �سبتمبــــــر 2019م

ن�شـر هـذا الأمر فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1313
ال�صادرة فـي 2019/10/13م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ـ ــي

وزارة الدفـــاع
قـرار وزاري
رقــــم 2019/3
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة الع�سكـرية والأمنية
ا�ستنادا �إلى قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقــة بالأجهــزة الع�سكري ــة والأمني ــة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/17
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة
الع�سكرية والأمنية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل النق�ضاء ) (30ثالثني
يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :مـن رم�ضـــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  13 :مـن مايـــــــــــــــو 2019م
بدر بن �سعـود بن حـارب البو�سعــيدي
الوزيـ ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول ع ـ ــن �ش ـ ـ ـ�ؤون الدف ـ ـ ــاع

		
			
					
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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الالئحـــة التنفـيذيـــة
لقانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة الع�سكـرية والأمنية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة الع�سكرية والأمنية .
املــادة ( ) 2
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص  -لغري الأجهزة الع�سكرية والأمنية  -ما ي�أتي :
� - 1أال يكون قد �صدر �ضد طالب الرتخي�ص حكم نهائي بعقوبة جناية .
� - 2أال يكون طالب الرتخي�ص منتميا �إلى �إحدى الدول �أو امل�ؤ�س�سات املحظور التعامل
معها باال�سترياد �أو الت�صدير وفق القرارات املحلية �أو الدولية .
� - 3أال يكون الرتخي�ص ملواد يتم �إعادة ت�صديرها �إلى دولة �أو م�ؤ�س�سة يحظر التعامل
معها باال�سترياد �أو الت�صدير وفق القرارات املحلية �أو الدولية .
املــادة ( ) 3
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى مكتب م�ساعد رئيــ�س �أرك ــان ق ــوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به �شهادة امل�ستخدم
النهائي  ،يحدد من خاللها امل�ستخدم النهائي للمادة املرخ�ص بها .
املــادة ( ) 4
ي�صدر الرتخي�ص بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه مت�ضمنا البيانات الآتية :
 - 1ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
 - 2رقم الرتخي�ص .
 - 3تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
 - 4نوع الرتخي�ص ( �إدخال  /ا�سترياد  /ت�صدير � /إعادة ت�صدير  /مرور م�ؤقت /
�شحن مرحلي  /الإخراج ) .
 - 5كمية املواد املرخ�ص بها .
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 - 6منفذ الإدخال  /اال�سترياد  /الت�صدير � /إعادة الت�صدير  /املرور امل�ؤقت  /ال�شحن
املرحلي  /الإخراج .
 - 7مكان تخزين املواد املرخ�ص بها (و�صف املكان والإحداثيات) .
� - 8أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 5
حتدد مدة �صالحية الرتخي�ص بح�سب نوعية وكميــة الأ�سلحــة والذخائــر واملتفجــرات
املرخ�ص بها .
املــادة ( ) 6
تن�شئ الوزارة �سجال ي�سمى " �سجل الرتاخي�ص " يقيد فـيه كافة الرتاخي�ص .
املــادة ( ) 7
يجوز للوزارة رف�ض منح الرتخي�ص �أو جتديده  ،ولها حق تقييده العتبارات امل�صلحة
العامة  ،وذلك دون �إبداء الأ�سباب .
املــادة ( ) 8
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1الت�صرف فـي الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها �إلى الغري دون موافقة
الوزارة .
 - 2عدم التقيد بالأنظمة والقوانني فـي �ش�أن املحافظة على الأمن وال�سالمة البيئية
عند نقل املواد املرخ�ص بها � ،أو تخزينها .
� - 3صدور حكم نهائي �ضد املرخ�ص له يق�ضي ب�إفال�سه .
 - 4انتقـال املقـر الرئي�سـي للمرخـ�ص لـه �إلى دولــة يحظ ــر التعامــل معهــا باال�ستي ــراد
�أو الت�صدير وفق القرارات املحلية �أو الدولية .
 - 5اندماج املرخ�ص له مع �شخ�ص يحظر التعامل معه باال�سترياد �أو الت�صدير وفق
القرارات املحلية �أو الدولية .
� - 6إخالل املرخ�ص له ب�أحد ال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )2من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 9
ت�شكل اللجنة الفنية فـي الوزارة برئا�سة م�ساعد رئي�س �أركان ق ــوات ال�سلط ــان امل�سلح ــة
للعمليات والتخطيط  ،وع�ضوية ممثل عن كل من اجلهات الآتية :
 - 1مدير العمليات امل�شرتكة برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة نائبا للرئي�س .
		
 - 2مكت ــب الأميـ ـ ــن العـ ـ ـ ــام لوزارة الدف ـ ـ ــاع .
		
 - 3اجليــ�ش ال�سلط ـ ـ ــاين العمـ ــاين .
		
� - 4سالح اجلـو ال�سلطاين العمـاين .
		
 - 5البحري ــة ال�سلطانيـة العمانيــة .
		
 - 6احلـ ــر�س ال�سلط ـ ــاين العم ــاين .
		
� - 7شرط ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ــان ال�سلطاني ـ ـ ـ ــة .
		
 - 8قـ ـ ـ ـ ــوة ال�سلطـ ـ ـ ـ ــان اخلا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 9وزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ�ؤون املناخية .
ويكون �ضاب ـ ــط من رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مقررا للجنة .
املــادة ( ) 10
يقدم طلب التخل�ص من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات �إلى مكتب م�ساعد رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض والذي
يتولى تقدميه �إلى اللجنة الفنية  ،على �أن يت�ضمن النموذج املعلومات التالية عن الأ�سلحة
والذخائر واملتفجرات املراد التخل�ص منها :
 - 1النوع  ،والكمية .
 - 2املعلومات املتعلقة باحتياطات الأمن وال�سالمة ال�صادرة من اجلهة امل�صنعة .
 - 3مكان التخزين (و�صف املكان والإحداثيات) .
 - 4م�سار النقل �إلى مكان التخل�ص .
 - 5التاريخ والوقت املقرتح للتخل�ص .
� - 6أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها اللجنة الفنية .
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املــادة ( ) 11
يلتزم املرخ�ص له بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة عند نقل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات
املرخ�ص بها � ،أو تخزينها � ،أو �إ�صالحها .
املــادة ( ) 12
يجب �أن تكون �أماكن تخزين الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات م�ستوفـية لل�شروط وال�ضوابط
الأمنية والبيئية التي تقررها كل من جهات االخت�صا�ص  ،واجلهة امل�صنعة .
املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له بنظام املرافقة الأمنية واملرورية املعمول به فـي �شرطة عمان ال�سلطانية
عند نقل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات .
املــادة ( ) 14
ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص �إلى الغري � ،أو التعاقد مع طرف ثالث لتنفـيذ
ما هو مرخ�ص له به � ،إال بعد موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 15
ال يجوز للمرخ�ص له تغيري م�سار نقل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات � ،أو �أماكن تخزينها ،
�أو �أماكن التخل�ص منها املحددة فـي الرتخي�ص � ،إال بعــد موافق ــة ال ــوزارة  ،ويق ــدم بذلك
طلبا مكتوبا  ،على �أن يبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي
هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب .
املــادة ( ) 16
يحظر على املرخ�ص له الت�صرف فـي الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها �إلى طرف
ثالث �إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 17
يلتزم املرخ�ص له ب�إخراج الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها � ،أو ت�صديرها �أو �إعادة
ت�صديرها � ،أو التخل�ص منها  ،بح�سب الأحوال خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إلغاء
الرتخي�ص �أو انتهائه .
ويجوز للوزارة متديد هذه املدة بحد �أق�صى ( )30ثالثني يوما  ،وفـ ــي حال ــة تع ــذر ذلك
تتول ــى الـ ــوزارة �إخراجـ ــها � ،أو ت�صديرهـ ــا � ،أو �إعـ ـ ــادة ت�صديرهــا � ،أو التخل�ص منها  ،وذلك
على نفقة املرخ�ص له .
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املــادة ( ) 18
يجب على املرخ�ص له �أن مي�سك �سجالت ودفاتر ح�سابية على النحو الآتي :
 - 1الدفرت احل�سابي  ،ويت�ضمن البيانات واملعلومات الآتية :
أ�  -رقم الت�سل�سل .
ب  -الرتخي�ص .
ج  -قيمة الإيرادات الناجتة عن الت�صرف فـي الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات
املرخ�ص بها .
د  -قيمة م�صروفات �شراء الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها وتكلفة
�شحنها ونقلها وتخزينها وتكلفة التخل�ص منها .
هـ  -غريها من البيانات والتفا�صيل التي ترى الوزارة �ضرورة �إدراجها .
� - 2سجل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص ب�إدخالها  ،وا�ستريادها  ،و�إخراجها ،
وت�صديرها  ،و�إعادة ت�صديرها  ،ويت�ضمن البيانات واملعلومات الآتية :
أ�  -رقم الت�سل�سل بالدفرت احل�سابي .
ب  -رقم الرتخي�ص .
ج  -مكان التخزين (و�صف املكان و�إحداثياته) .
د  -غريها من البيانات والتفا�صيل التي ترى الوزارة �ضرورة �إدراجها .
� - 3سجل التخل�ص من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات  ،ويت�ضمن البيانات واملعلومات
الآتية :
أ�  -رقم الت�سل�سل بالدفرت احل�سابي .
ب  -موافقة اللجنة الفنية .
ج  -نوع املادة والكمية املتخل�ص منها .
د  -مكان التخل�ص (و�صف املكان و�إحداثياته) .
هـ  -غريها من البيانات واملعلومات التي ترى الوزارة �ضرورة �إدراجها .
املــادة ( ) 19
تعتمد الوزارة الدفرت احل�سابي وال�سجالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )18من هذه الالئحة ،
وال يجوز �إجراء �أي �شطب �أو �إ�ضافة �أو تعديل على البيانات واملعلومات الواردة بها �إال بعد
موافقة الوزارة .
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وزارة اخلارجيـــة
القواعد املنظمة ل�شعار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
املعتمـدة من املجلـ�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربيـة
فـــــي دورتـــه الثالثـــة والثالثــــني املنعقـــدة فـي مملكـــة البحريــــن
خـالل الفتـــرة � 12 - 11صفـــر 1434هـ  ،املوافـــق  25 - 24دي�سمبـــر 2012م
�إن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية � ،إدراكا منها ملا يربط بينها من عالقات
خا�صة فـي �إطار جمل�س التعاون  ،ورغبة منها فـي اعتماد �شعار للمجل�س يعرب عن �آمالها
وتطلعاتها  ،ولأهمية تنظيم هذا ال�شعار وحمايته قانونا  ،قد وافقت فـيما بينها على الآتي :
املــادة الأولـــــى
اعتمـــاد ال�شعــــار
يعتمد ال�شعار املرفق بهذه القواعد والوارد و�صفه فـي املــادة الثانية � ،شعارا ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية .
املــادة الثانيــــة
الو�صـــف العــــام
يتكون �شعار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من خريطة تبني حدود دول املجل�س
�ضمن �شبه اجلزيرة العربية يحيط بها م�ضلع �سدا�سي يحوي الألوان امل�ستخدمة فـي
�أعالم الدول الأع�ضاء  ،يحيط بذلك �إطار دائري �أ�سود اللون يحمل عبارة الب�سملة واال�سم
الر�سمي للمجل�س باللون الذهبي  ،وهو �شعار جمل�س التعاون امل�ستخدم منذ �إن�شاء املجل�س
فـي عام 1981م (كما هو مو�ضح باملرفق) .
املــادة الثالثـــــة
الهـــدف مـن ال�شعـــار
يهدف هذا ال�شعار �إلى متييز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�أجهزته الرئي�سية ،
وهو ميثل اخلتم الر�سمي للمجل�س .
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املــادة الرابعـــة
ملكيــة وحمايــة ال�شعـــار
� -1شعار جمل�س التعاون جزء من امللكية الفكرية للمجل�س وال يجوز للجهات الأخرى
ا�ستخدامه دون �إذن �صريح ومكتوب  ،وعلى كل ذي اخت�صا�ص اتخاذ التدابري الالزمة
ملنع ا�ستخدام ال�شعار بطريق غري م�شروع .
 - 2يقيــد ال�شع ــار ويحمى مبوج ــب الأنظم ــة الوطنية لل ــدول الأع�ضـ ــاء ومبوج ــب �أحكـ ــام
اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية .
املــادة اخلام�ســـة
ا�ستخدامـــــات ال�شعــــار
 -1ت�ستخ ــدم �أجهــزة جمل ــ�س التعاون �شعار املجل�س فـي �أختامه ــا وعلــى كاف ــة مطبوعاتهـ ــا
الر�سمية �سواء الورقية �أو الإلكرتونية  ،وكذلك على املباين واملن�ش�آت التابعة لها .
 - 2يظهر �شعار جمل�س التعاون على علم املجل�س .
 - 3يجوز ا�ستخدام �شعار جمل�س التعاون خالل الربامج وامل�شاريع التي يرعاها �أو ي�شارك
املجل�س �أو �أحد �أجهزته الرئي�سية فـي رعايتها .
 - 4يجوز للم�ؤ�س�سات احلكومية �أو �شبه احلكومية فـي الدول الأع�ضاء  ،ا�ستخدام �شعار
جمل ــ�س التعـ ــاون لأغـ ــرا�ض ت�ص ـ ــب فـي م�صلح ـ ــة املجل ــ�س �أو دولـ ــه  ،ب�ش ــرط احل�ص ــول
على موافقة م�سبقة وخطية من الأمني العام ملجل�س التعاون .
املــادة ال�ساد�سة
�شـــروط ا�ستخــــدام ال�شعــــار
 -1يجب �أال ي�ستخدم ال�شعار �إال بهيئته الكاملة وب�شكله الدقيق و�ألوانه الر�سمية .
	- 2ال يخول الإذن با�ستخــدام ال�شع ــار حــق الرتخي ــ�ص من الب ــاطن �أو �إعط ــاء �إذن آ�خ ــر
با�ستخدام ال�شعار لأي طرف .
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�	- 3أي ا�ستخـ ــدام لل�شع ــار مبـ ــا يخالف الأحكام املن�صو�ص عليها فـي ه ــذه القواعــد  ،ي ـ ـ�ؤدي
مبا�شرة �إلى �إلغاء �إذن ا�ستخدام ال�شعار .
	- 4ال يج ــوز ب�أي حـ ــال من الأحوال ا�ستخدام �شعار جمل�س التعــاون لأي �أغ ــرا�ض جتاريــة
�أو خا�صة .
	- 5ال يجوز و�ضع ال�شعار على �أي منتج �أو تغليف �أو ب�أي طريقة تعني �أو توحي بتزكية
املجل�س لهذا املنتج �أو الرتويج له .
املــادة ال�سابعــة
حـــدود امل�س�ؤوليــــة
ال يتحمل جمل�س التعاون �أي م�س�ؤولية نتيجة ا�ستخدام �شعاره من قبل الغري �سواء كان
ذلك ب�إذن �أو بطريق غري م�شروع .
املــادة الثامنـــة
النفــــــاذ
 - 1تعتمد هذه القواعد من املجل�س الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها .
 - 2تقوم الأمانة العامة ملجل�س التعاون مبتابعة تنفـيذ الأحكام الواردة فـي هذه القواعد
واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1301
ال�صادرة فـي 2019/7/14م
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�شعـــــــــــار
جملــ�س التعـــاون لـــدول اخلليــج العربيـــة
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وزارة الداخليــة
قرار وزاري
رقـــــم 2019/44
ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعايـة االنتخابية
ا�ستنادا �إلى قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/58
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/108ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية
االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�ش�أن قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية  ،وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى الق ــرار الوزاري رقم  2015/108امل�شــار �إليـه  ،كما يلغى كل ما يخالف امللحق املرفق ،
�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  5 :مـن رجــــــــــــب 1440هـ
املوافـــــق  12 :مـن مـــــــــــار�س 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1285
ال�صادرة فـي 2019/3/17م
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حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ملحـــق بالقرار الـوزاري رقم 2019/44
ب�شـ�أن قواعـد وو�سائـل و�إجـراءات ور�سـوم الدعايـة االنتخابيـة
�أوال  :اللوحـــات الإعالنيـــة :
1 -1يقدم طلب تركيب اللوحات الإعالنية �إلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية ،
مرفقا به املواد والعبارات املراد ت�ضمينها فـي اللوحة  ،وموافقة البلدية املخت�صة
على ال�شكل املقرتح للوحة  ،على �أن يرفق بالطلب �إي�صال �سداد ر�سم الدعاية
االنتخابية .
2 -2يوقع املر�شح تعهدا برتكيب اللوحات الإعالنية ح�سب املوا�صفات واال�شرتاطات
الفنية املو�ضوعة من قبل البلدية املخت�صة  ،وتعهدا ب�إزالتها على نفقته اخلا�صة
قبل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من اليوم املحدد للت�صويت .
3 -3على جلن ــة االنتخابـ ــات فـي الوالية البت فـي طلب تركيــب اللوحــات الإعالنية
فــي مــدة ال تتج ــاوز ( )5خم�س ــة �أي ــام من تاريخ تقدمي ــه مع حتديــد املواق ــع
التي تركب فـيها تلك اللوحات .
4 -4يقت�صر تركيب اللوحــات الإعالنيــة للمر�شح فـي نطاق الوالية املرت�ش ــح عنها .
5 -5حتدد عدد اللوحات الإعالنية لكل مر�شح مبا ال يزيد على ( )15خم�س ع�شرة لوحة .
6 -6تقت�صر املواد والعبارات فـي اللوحة الإعالنية على �صورة املر�شح ال�شخ�صية
وا�سمه كامال وعنوانه و�سريته الذاتية وم�ؤهالته العلمية والعملية املثبتة من
اجلهات املخت�صة  ،ور�ؤيتـه خلدمـة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود االخت�صا�صات
املقررة قانونا .
7 -7يجب �أن يتنا�سب حجم الإعالن املقرتح مع حجم اللوحة الإعالنية واملوا�صفات
واال�شرتاطات الفنية املو�ضوعة من قبل البلدية املخت�صة .
8 -8يلتزم املر�شح برتكيب اللوحات الإعالنية فـي املواقع املحددة .
9 -9يحظر تركيب اللوحات الإعالنية على �أر�صفة امل�شاة �أو فـي �أماكن جترب امل�شاة
على اخلروج من تلك الأر�صفــة �أو فـي �أعلى اجل�ســور و�أعمدة الإنارة والدوارات
وجزرها وخمارجها .
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10 10يج ــب �أال تق ــل امل�ساف ــة بـ ــني حافة كل لوحة �إعالني ــة وبدايـ ــة كتـ ــف الطريـ ــق
عن (3م) ثالثة �أمتار .
11 11يجـ ــب تركيب اللوحات الإعالنية على م�ساف ــة ال تقــل عــن (100م) مائــة متــر
قبل التقاطعات والدوارات  ،وعلى م�سافة ال تقل عن(250م) مائتني وخم�سني
مرتا قبل التقاطعات الرئي�سية � ،شريطة �أال حتجب الر�ؤية و�أن تكون الإ�ضاءة
من الأعلى �إلى الأ�سفل .
12 12يلتزم املر�شح باالتفاق مع ال�شركات امل�ستغلة للمن�صات الإعالنية فـي ال�شوارع
العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها .
ثانيا  :ن�شــر املــواد الإعالنيــة (املطبوعـــات) :
1 -1يق ــدم طلـ ــب ن�شـ ــر املواد الإعالنية (املطبوعــات) �إلى رئي�س جلن ــة االنتخاب ــات
فـي الوالي ــة  ،مرفقــا ب ــه ال�شكـ ــل املقتــرح للمطبوعة وم�ضمون امل ــواد والعب ــارات
املراد �إعالنها .
2 -2يوقع املر�شح تعهدا ب�إزالة كافة املواد الإعالنية (املطبوعات) على نفقته
اخلا�صة قبل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من اليوم املحدد للت�صويت .
3 -3يجب على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي طلب ن�شر املواد الإعالنية
(املطبوعات) فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
4 -4تقت�صر املواد الإعالنية (املطبوعات) على �صورة املر�شح وا�سمه كامال وعنوانه
و�سريته الذاتية وم�ؤهالته العلمية والعملية املثبتة من اجلهات املخت�صة ،
ور�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود االخت�صا�صــات املقررة قانونا .
5 -5يحظـ ــر و�ضـ ــع امل ـ ــواد الإعالنيـ ــة (املطبوع ـ ــات) �أو �أي نـ ــوع م ــن �أنـ ــواع الكتابـ ــة
�أو الر�سوم �أو ال�صور على املركبات بكافة �أنواعها .

-72-

ثالثا  :ن�شــر الإعالنــات فـي ال�صحــف املحليــة :
1 -1يقدم طلب ن�شر الإعالنات فـي ال�صحف املحلية �إلى رئي�س جلنة االنتخابات
فـي الوالية .
2 -2يج ــب على جلنـ ــة االنتخاب ـ ــات فـي الواليــة البت فـي طل ــب ن�ش ــر الإعالن ــات
فـي ال�صحف املحلية فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
3 -3يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
4 -4يقت�صر ن�شر الإعالن فـي ال�صحف املحلية على ا�سم املر�شح و�صورته ونبـذة
تعريفـية عنه وعن ر�ؤيته خلدمــة الوالية � -إن رغب  -فـي حـدود االخت�صا�صــات
املقررة قانونا .
رابعا  :ن�شــر الإعالنــات فـي و�سائــل االت�صــاالت :
يجوز للمر�شح ن�شر الإعالنات فـي و�سائل االت�صاالت الآتية :
1 -1الر�سائل الإلكرتونية الق�صرية والو�سائط الإلكرتونية بالهاتف املتنقل .
2 -2ال�شبك ـ ـ ــة العاملي ــة للمعلومــات (الإنرتنت) .
3 -3و�سائـ ــل الإعـ ــالم اخلا�ص ــة املرئي ـ ــة وامل�سموعـ ــة .
ويكون الن�شر فـي تلك الو�سائل وفق الآتي :
1 -1يقـ ــدم طل ــب الن�شـ ــر فـ ــي و�سائـ ــل االت�صاالت �إل ــى رئيـ ــ�س جلنـ ــة االنتخابـ ــات
فـي الوالية  ،وعلى اللجنة البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة
�أيام من تاريخ تقدميه .
2 -2يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره  ،وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
3 -3يقت�صــر ن�شــر الإعــالن فـي و�سائ ــل االت�صاالت علــى ا�س ــم املر�شــح و�صورت ــه
ونبذة تعريفـيـة عنــه وعن ر�ؤيته خلدمة الوالي ــة � -إن رغ ــب  -فـي حـ ــدود
االخت�صا�صــات املقررة قانونا .
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خام�سا  :االلتقـــاء بالناخبـــني :
-1

-2
-3

-4
-5

-6
-7

1يقدم طلب االلتقاء بالناخبني �إلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية قبل
(� )7سبعة �أيام على الأقل من موعد عقد اللقاء  ،على �أن تكون هذه اللقاءات
فردية لكل مر�شح .
2يج ــب علـ ــى جلن ــة االنتخابات فـي الوالية البت فـي طلب االلتقاء بالناخبني
فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
3للمر�شح االلتقاء بالناخبــني فـ ـ ــي مقـ ــار الأندي ــة وجمعيــات املــر�أة العمانيــة
بعد موافقة اجلهــة املخت�صــة بالنــادي �أو اجلمعية على ذلك وحتديــد ا ألي ــام
املقرتحة للقاء الناخبني .
4للمر�شح احلق فـي اقرتاح مكان عام لاللتقاء بالناخبني كاملجال�س العامة .
5يجب على املر�شح تقدمي طلب �إلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية �إذا
رغب فـي تغيري مكان �أو تاريخ اللقاء املقرتح  ،على �أن يتم البت فـي الطلب
فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه .
6يتعني �أن يكون حديث املر�شح فـي �أثناء االلتقاء بالناخبني فـي �إطار الدعاية
االنتخابية .
7يحظر ا�ستخدام مكربات ال�صوت اخلارجية .

�ساد�سا  :قواعد عامـــة :
1 -1يجب التقيد بالفرتة امل�سموح بها للقيام بالدعاية االنتخابية  ،والتي تبد�أ
من تاريخ �إعالن القوائم النهائية للمر�شحني  ،على �أن تتوقف جميع و�سائل
الدعاية االنتخابية الواردة فـي هذا امللحق قبل (� )24أربع وع�شرين �ساعة
من اليوم املحدد للت�صويت  ،وتعترب ممار�سة �أي �شكل �أو و�سيلة من الدعاية
االنتخابية خمالفة للقانون �إذا ما متت خارج املدة القانونية .
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2 -2يج ــوز للمر�شــح التعاقـ ــد مع امل�ؤ�س�س ــات وال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ــة لت�صميــم
متطلبات دعايته االنتخابية .
3 -3يكون متوي ــل الدعاي ــة االنتخابية عن طريق املر�شح �شخ�صي ــا  ،وال ي�سم ــح
بغري ذلك �أيا كان م�صدره .
4 -4جتــب مراعــاة املحافظة على املظهــر العــام عند ممار�س ــة الدعاي ــة االنتخابيــة
وجلهــات االخت�ص ــا�ص احلـ ــق فـي �إ�صـ ـ ــدار ق ــرار ب�إزالـ ــة �أي لوحـ ــة �إعالني ــة
�أو �أي و�سيلة من و�سائل الدعاية االنتخابية عند ثبوت �أي خمالفة ترد دون
احلاجة �إلى �إنذار املر�شح  ،مع �إلزامه بتحمل م�صاريف الإزالة .
5 -5حتظر ممار�سـ ــة الدعاية االنتخابية فـي جمي ــع مباين و�إحرامـ ــات امل�ؤ�س�سـ ــات
واجلهات احلكومية وامل�ساجد .
6 -6يحظــر عل ــى النقابـ ــات واجلمعيـ ــات والأندي ــة دع ــم الدعايـ ـ ــة االنتخابي ــة
ب�أي �صورة كانت .
7 -7يحظر على املر�شح  -خالل قيامه بالدعاية االنتخابية ولقائه بالناخبني -
�أن يقـدم �أو يعــد بتقديـ ــم هدايـ ــا �أو تربعـ ــات �أو م�ساعدات نقديـ ــة �أو عيني ــة
�أو غي ــر ذلك مـ ــن املنافـ ــع ل�شخ ــ�ص طبيعـ ــي �أو اعتب ــاري ب�ص ـ ــورة مبا�ش ـ ــرة
�أو بوا�سطــة الغي ــر .
8 -8يحظر ا�ستخ ــدام ال�شع ــارات للم�ؤ�س�سـ ــات وال�شركـ ــات اخلا�صـ ــة فـ ــي الدعايــة
االنتخابية .
9 -9يجب �أال يخرج املر�شح عند ممار�سة دعايته االنتخابية عن التعريف بنف�سه
وعـ ــن االخت�صا�صات املقــررة قانونا  ،وال يجوز �أن تت�ضم ــن و�سائ ــل دعايت ــه
االنتخابية وعودا �أو برامج تخرج عن دور ع�ضو املجل�س ومهامه و�صالحياته .
10 10ال يجوز ا�ستخدام �شعار الدولة الر�سمي �أو علمها �أو �أحد ال�شعارات احلكومية
�أو الإ�شـ ــارات والرمـ ــوز الديني ــة �أو التاريخيــة �أو القبلي ــة �أو �أ�سم ــاء �أو �ص ـ ــور
ال�شخ�صيات العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية .
-75-

11 11يجــب �أن تكــون بيانــات و�سائــل الدعاي ــة االنتخابي ــة مطبوعة بلغ ــة عربيــة
وا�ضحة و�أال تت�ضمن عبارات �أو �صورا �أو رموزا تخل بالنظام العام .
12 12يحظر على املر�شح القيام ب�أي دعاية انتخابية تنطوي على خـ ــداع الناخبني
�أو التدليـ ــ�س عليهـ ــم �أو ا�ستخـ ــدام �أ�سلـ ــوب التجريــح �أو الت�شهي ــر باملر�شحـ ــني
الآخرين .
13 13يحظر االعتداء على و�سائــل الدعاي ــة االنتخابي ــة امل�سموح بها ب ـ ـ�أي ت�ص ــرف
كان �سواء بال�شطب �أو التمزيق �أو غري ذلك .
�سابعا  :ر�سوم الدعاية االنتخابية :
يح ــدد مبلغ وقدره (100ر .ع) مائ ــة ريال عمان ــي كر�س ــم للدعاي ــة االنتخابيــة لكــل
مر�ش ــح عن كافة و�سائل الدعاية االنتخابية  ،ويودع فـي ح�ساب وزارة الداخلية .
ثامنا  :الت�أمــني علـى الدعايــة االنتخابيــة :
يحــدد مبل ــغ وق ــدره (150ر.ع) مائ ــة وخم�ســون ري ــاال عماني ــا ت ــودع ف ــي ح�سـ ــاب
البلدية املخت�ص ــة كت�أمـ ــني على الدعاية االنتخابيـة  ،وت�سلـ ــم ن�سخ ــة من �إي�صـ ــال
الإيداع �إلى البلدية املخت�صة  ،وترفـ ــق ن�سخـ ــة �أخرى مع الطلب املقدم �إلى جلنة
االنتخابات فـي الوالي ــة  ،وي�ستــرد املبل ــغ فـي حال �إزالة و�سائل الدعاية االنتخابية
قبل اليوم املحدد للت�صويت .
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قــرار وزاري
رقـــم 2019/92
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون اجلن�سية العمانية
ا�ستنادا �إلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2014/38
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اجلن�سية العمانية  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــــان 1440هـ
املـوافـــــق  2 :من يونيـــــــــــــــو 2019م
حمـود بـن فـي�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1297
ال�صادرة فـي 2019/6/16م
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الالئحة التنفـيذية لقانون اجلن�سية العمانية
الف�صــــل الأول
تعريفـات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعاين املبينة ذاتها
فـي قانون اجلن�سية العمانية  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القـانـــون :
قانون اجلن�سية العماني ــة .
الدائـــرة :
دائرة اجلن�سي ــة واجلــوازات فـي الــوزارة .
الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية :
طلبات االعرتاف باجلن�سية الأ�صلية وا�سرتدادها  ,ومنح اجلن�سية  ,والتنازل عنها  ,واجلمع
بينها  ,وبني �أي جن�سية �أخرى .
املــادة ( ) 2
تقدم الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية �إلى الدائرة على النماذج الت ــي تعده ــا ال ــوزارة
لهذا الغر�ض  ,وذلك من �صاحب ال�ش�أن �شخ�صيا � ,أو وليه � ,أو و�صيه .
ويجوز تقدمي طلبات االعتــراف باجلن�سي ــة الأ�صلي ــة �إل ــى �سف ــارات عم ــان  ,وقن�صلياته ــا
�إذا كان �صاحب ال�ش�أن يقيم خارجها .
املــادة ( ) 3
يجب مطابقة الن�سخ مع �أ�صل امل�ستندات الواجب توافرها للطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية
وفقا لأحكام هذه الالئحة  ,وتختم  ,وتوقع من املوظف املخت�ص فـي الدائرة بت�سلم الطلب ,
على �أن تكون تلك امل�ستندات م�صادقا عليها من اجلهة املخت�صة فـي وزارة اخلارجية �إذا كانت
�صادرة من خارج عمان .
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املــادة ( ) 4
تتولى الوزارة درا�سة الطلبات املتعلقة مب�سائ ــل اجلن�سي ــة وفق ال�ضواب ــط والإجـ ــراءات
املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن  ,ولها  -بالإ�ضافة �إلى امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة -
طلب �أي م�ستندات �أخرى تراها �ضرورية .
املــادة ( ) 5
يجوز للوزارة طلب �أي م�ستندات تراها �ضرورية فـي حالة منح اجلن�سية العمانية � ,أو ردها
طبقا لأحكام املادة ( )8من القانون .
املــادة ( ) 6
يلتزم كل من يتقدم ب�أي من الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية مراجعة الدائرة لإنهاء
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,و�أي �إجراءات �أخرى حتددها الوزارة  ,وذلك
خالل مدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إخطاره بالإجراء املطلوب قابلة للتمديد
مبوافقة الوزارة ملدة مماثلة بناء على طلب كتابي .
وفـي حالة م�ضي تلك املدة دون �إكمال الإجراء املطلوب يلغى الطلب  ,وعلى �صاحب ال�ش�أن
تقدمي طلب جديد وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
يثبت �شرط الإقامة امل�شروعة املتوا�صلة املن�صو�ص عليها فـي القانون  ,بالإقامة القانونية
الفعلية امل�ستمرة من خالل بيانات جواز ال�سفر  ,و�أي و�سيلة �إثبات �أخرى .
املــادة ( ) 8
يثبت �شرط ح�سن ال�سرية وال�سلوك  ,وعدم احلكم نهائيا بعقوبة جناية � ,أو فـي جرمية
خملة بال�شرف � ,أو الأمانة  ,املن�صو�ص عليه فـي القانون مبوجب �شه ــادة �ساري ــة املفع ــول
�صادرة من اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 9
يثبت �شرط اللياقة ال�صحية  ,واخللو من الأمـرا�ض املعديـة  ,املن�صو�ص عليه فـي القانون
مبوجب �شهادة �صحية من م�ؤ�س�سة �صحية حكومية خمت�صة  ,وذلك وفق النموذج املعد
لهذا الغر�ض من الوزارة .
املــادة ( ) 10
حت�صل الر�ســوم عــن الطلب ــات املتعلق ــة مب�سائـ ــل اجلن�سيـ ــة املح ــددة فـ ــي امللحـ ــق املرف ــق
بهذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
اجلن�سيـة الأ�صليـة وا�سرتدادهـا
املــادة ( ) 11
يجب عن ــد تقدي ــم طلـ ــب االعتـ ــراف باجلن�سيـ ــة الأ�صليـ ــة ا�ستيف ــاء امل�ستنـ ــدات املح ــددة
فـي النماذج املعدة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 12
يجب عند تقدمي طلب ا�سرتداد اجلن�سية الأ�صلية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة � -إن وجدت  -من جواز ال�سفر  ,والبطاقة ال�شخ�صية اللتني كان يحملهما
قبل تنازله عن اجلن�سية العمانية .
 - 2ن�سخة من جواز ال�سفر  ,والبطاقة ال�شخ�صية اللتني يحملهما � ,أو ما فـي حكمهما .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول � ,أو �إقرار كتابي برغبته فـي اال�ستقرار فـي عمان .
 - 4ن�سخة من عقد الزواج �إذا كان متزوجا  ,ومن جـوازات �سفـر الزوجة  ,والأوالد ,
و�شهادات ميالدهم � ,إذا كان لديه �أوالد .
� - 5شهادة تثبت تنازله عن اجلن�سية العمانية � ,صادرة من الوزارة .
� - 6شهادة من �سفارة الدولـة التي يحمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز له التنازل عن جن�سيتها .
� - 7شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتا املفعــول � ,صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
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� - 8شهادة عدم حمكومية �سارية املفعول من الدولة التي يحمل جن�سيتها .
� - 9شهادة �صحية �سارية املفعول تثبت خلوه من الأمرا�ض املعدية .
� - 10إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبته فـي التنازل عن جن�سيته .
� - 11إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن حتديد �أ�سماء �أوالده الق�صر  ,مع �إرفاق جميع
م�ستنداتهم  ,وحتديث هذه البيانات كلما ا�ستدعى الأمر ذلك .
املــادة ( ) 13
يجب على من ا�سرتد اجلن�سية الأ�صلية  ,مراجعة الوزارة ال�ستكمال �إجراءات ا�ستخراج
جواز ال�سفر العماين له  ,ولأوالده الق�صر  ,وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل
باملر�سوم ال�سلطاين برد اجلن�سية العمانية  ,ما مل تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك
يقدرها الوزير .
املــادة ( ) 14
يجب عند تقدمي طلب التنازل عن اجلن�سية العمانية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر  ,والبطاقة ال�شخ�صية .
 - 2م�ستن ــد ر�سم ــي م ــن الدولــة املتقدم بطلب احل�صول على جن�سيتها يفـيد تقدمي
طلبه .
� - 3شهادة من اجلهة املخت�صة بال�سجل العقاري تفـيد عدم ملكيته �أي �أرا�ض �أو عقارات
فـي املناطق التي يحظر متلكها لغري العمانيني .
� - 4إقرار كتابي يوقع �أمام الدائرة يفـيد بعدم وجود �أي التزامات عليه .
وعلى الدائرة خماطبة اجلهات املخت�صة للت�أكد من عدم وجود �أي مطالبات � ,أو التزامات
ق�ضائية � ,أو مالية عليه � ,أو �أي التزامات �أخرى جتاه عمان .
ويلتزم مقدم الطلب  -فـي حال املوافقة على طلبه  -ت�سليم جواز �سفره  ,وبطاقته ال�شخ�صية ,
و�أي وثيـ ــقة عماني ــة أ�خ ــرى تطلبه ــا الـ ــوزارة �إلى اجلهة التــي �أ�صدرتها � ,أو �إلى الدائرة ,
�أو �إلى �سفارات عمان  ,وقن�صلياتها �إذا كـ ــان خارج ــها  ,وذلك بع ــد اكت�سابه جن�سية �أخرى ,
وفـي جميع الأحوال يتم �إحالتها �إلى اجلهة التي �أ�صدرتها  ,على �أن تخطر الدائرة كتابيا
بذلك .
-81-

الف�صــل الثالــث
منــح اجلن�سيــة العمانيـة
املــادة ( ) 15
يجب على الأجنبي عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سية العمانية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر  ,مت�ضمنة ت�أ�شرية �إقامة �سارية املفعول  ,وختم �أول دخول
له لعمان �إن وجد .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو ما فـي حكمها .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول .
 - 4ن�سخة من عقد الزواج �إذا كان متزوجا  ,ومــن جـوازات �سفـر الزوجة  ,والأوالد ,
و�شهــادات ميالدهم � ,إذا كان لديه �أوالد .
 - 5ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة � ,إذا كان متزوجا بعمانية .
� - 6شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتا املفعــول � ,صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 7شهادة عدم حمكومية �سارية املفعول من الدولة التي يحمل جن�سيتها .
� - 8شهادة �صحية �سارية املفعول تثبت لياقته �صحيا  ,وخلوه من الأمرا�ض املعدية .
 - 9م�ستند مبقدار راتبه � ,أو دخـله ال�شهـ ــري � ,ص ــادر م ــن اجله ــة الت ــي يعم ــل به ــا ,
�أو من اجلهة املخت�صة فـي عمان .
� - 10شهادة من �سفارة الدولـة التي يحمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز له التنازل عن جن�سيتها .
� - 11إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبته فـي التنازل عن جن�سيته .
� - 12إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن حتديد �أ�سماء �أوالده الق�صر  ,مع �إرفاق جميع
م�ستنداتهم  ,وحتديث هذه البيانات  ,كلما ا�ستدعى الأمر ذلك .
املــادة ( ) 16
يجب على من منح اجلن�سية العمانية  ,مراجعة الوزارة ال�ستكمال �إجراءات ا�ستخراج جواز
ال�سفر العماين له  ,ولأوالده الق�صر الذين اكت�سبوها تبعا له  ,وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية  ,ما مل تكن هناك ظروف
قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير .
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املــادة ( ) 17
يجب على الأجنبية زوجة العماين عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سي ــة العماني ــة
�إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر مت�ضمنة ت�أ�شرية �إقامة �سارية املفعول  ,وختم �أول دخول
لها لعمان �إن وجد .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو ما فـي حكمها .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول .
 - 4ن�سخة من عقد الـزواج .
� - 5شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد ا�ستمرار قيام العالقة الزوجية .
 - 6ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة .
 - 7ن�سخة من جـواز �سفر الزوج  ,وبطاقته ال�شخ�صية  ,و�شهـادات ميالد الأوالد .
� - 8شهادة عدم حمكومية و�شهادة ح�سن �سرية و�سلــوك �ساريتـ ــا املفع ـ ــول �صادرت ـ ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 9شهادة من �سفارة الدولـة التي حتمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز لها التنازل عن جن�سيتها .
� - 10إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبتها فـي التنازل عن جن�سيتها .
املــادة ( ) 18
يجب على الأجنبية �أرملة العماين � ,أو مطلقته عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سية
العمانية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر مت�ضمنة ت�أ�شرية �إقامة �سارية املفعول  ,وختم �أول دخول
لها لعمان �إن وجد .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو ما فـي حكمها .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول .
 - 4ن�سخة من عقد الزواج  ,و�شهادات ميالد الأوالد .
 - 5ن�سخة من �شهادة وفاة الزوج � ,أو الطالق منه .
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 - 6ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة .
� - 7شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد الإقرار بعدم الزواج من �أجنبي .
� - 8شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتا املفعــول � ,صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 9شهادة �صحية �سارية املفعول تثبت لياقتها �صحيا  ,وخلوها من الأمرا�ض املعدية .
� - 10شهادة من �سفارة الدولـة التي حتمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز لها التنازل عن جن�سيتها .
� - 11إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبتها فـي التنازل عن جن�سيتها .
املــادة ( ) 19
يجب عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سيــة العماني ــة للقا�ص ــر ول ــد امل ــر�أة العماني ــة
من زوجها الأجنبي �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من �شهادة ميالد القا�صر  ,وجواز �سفره  ,مت�ضمنا ت�أ�شرية �إقامة �سارية
املفعول .
 - 2ن�سخة من عقد الزواج  ,ومن جواز �سفر الأم  ,وبطاقتها ال�شخ�صية .
 - 3ن�سخة � -إن وجدت  -من جواز �سفر الأب .
 - 4ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة .
 - 5ن�سخة من �شهادة الوفاة � ,أو الطالق �أو حكم ق�ضائي �صادر بغياب الأب الأجنبي ,
�أو هجره للزوجة .
 - 6ن�سخة من احلكم الق�ضائي الذي يثبت ح�ضانة الأم للقا�صر .
� - 7شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتــا املفع ــول �صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 8شهادة من �سفارة الدولـة التي يحمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز له التنازل عن جن�سيتها .
 - 9موافقة كتابية من ويل �أمر القا�صر � -إن وجد  -بعدم املمانعة من ح�صول القا�صر
علـى اجلن�سية العمانيـة .
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املــادة ( ) 20
يثبت �شرط الإملام باللغة العربية املن�صــو�ص علي ــه فـ ــي القان ــون مبوج ــب اخت ــبار كتاب ــي ,
�أو مقابلة �شفهية  ,وتتولى الدائرة �إجراء االختبار واملقابلة وفقا للنماذج املعدة لذلك ,
وي ــجوز �إع ــادة االخت ــبار � ,أو املقابل ــة بعـد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر على الأقل  ,وفـي جميع
الأحوال ال يجوز �أن يزيد عدد االختبارات �أو املقابالت على (� )4أربع مرات .
املــادة ( ) 21
يلتزم كل من متت املوافقة على منحه اجلن�سية العمانية �أن يق�سم �أمام رئي�س املحكمة
االبتدائية التي يقع فـيها مقر �إقامته ب�أن يكون وال�ؤه لعمان  ,و�أن يحرتم نظامها الأ�سا�سي ,
وقوانينها وعاداتها  ,وتقاليدها  ,و�أن يكون مواطنا �صاحلا  ,وتتولى الدائرة التن�سيق مع
املحكمة املخت�صة فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الرابــع
فقد اجلن�سية العمانية �أو �إ�سقاطها �أو �سحبها
املــادة ( ) 22
يلتزم كل من فقد اجلن�سية العمانية � ,أو �أ�سقطت عنه � ,أو �سحبت منه ت�سليم جواز �سفره ,
وبطاقته ال�شخ�صية  ,و�أي وثيقة عمانية �أخرى تطلبها الوزارة  ,خالل ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ فقد اجلن�سية � ,أو �إ�سقاطها � ,أو �سحبها � ,إلى اجلــهة الت ــي �أ�صدرته ــا � ,أو �إلى الدائرة ,
�أو �إلى �سفارات عمان وقن�صلياتها �إذا ك ــان خارجه ــا  ,وفـي جمي ــع الأح ــوال يت ــم �إحالتهـ ــا
�إلى اجلهة التي �أ�صدرتها  ,على �أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك عند ت�سلم تلك الوثائق .
وتتولى الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ا�سرتجـ ــاع تلك الوثائـ ــق فـ ــي ح ــال ع ــدم
ت�سليمها خالل املدة املحددة .
املــادة ( ) 23
تتولى الدائرة التحقق من عدم ثبوت �إحدى احلاالت الواردة فـي املادة ( )21من القانون ,
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 24
يلتزم كل من منحت له اجلن�سية العمانية عدم الإقامة خارج عمان ملدة تزيد على (� )6ستة
�أ�شهر متوا�صلة خالل الأعوام الع�شرة التالية حل�صوله على اجلن�سية العمانية �إال مبوجب
ت�صريح من الوزارة � ,أو كان ذلك ملربرات تقبلها الوزارة .
وي�شرتط للح�صول على الت�صريح �أن يتقدم �صاحب ال�ش�أن �إلى الدائرة بطلب على النموذج
املعد لهذا الغر�ض وفقا للآتي :
� - 1أن يتم تقدمي الطلب قبل �شهر على الأقل من تاريخ �إقامته فـي اخلارج .
 - 2حتديد املدة التي �سيق�ضيها خارج عمان .
 - 3حتديد �أ�سباب الإقامة فـي اخلارج م�ؤيدا بامل�ستندات .
� - 4إرفاق �أي م�ستند �آخر تراه الوزارة �ضروريا .
وفـي حال وجود �صاحب ال�ش�أن خارج عمان  ,وا�ضطرته الظروف �أن متتد �إقامته ملدة تزيد
على املدة املحددة  ,فـيجب عليه �أن يتقدم بطلب �إلى الدائرة � ,أو �إلى �سفارات عمان ,
وقن�صلياتها قبل انتهاء املدة  ,على �أن يت�ضمن الطلب حتديد املدة التي �سيق�ضيها خارج
عمان  ,و�أ�سباب  ,ومربرات ذلك  ,مع �إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة للطلب .
وتتولى الوزارة درا�سة الطلبات التي تقدم وفقا لهذه املادة  ,والبت فـيها موافقة � ,أو رف�ضا
خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب  ,وفـي حال انتهاء هذه
املدة دون رد يعترب ذلك رف�ضا للطلب  ,ويلتزم مقدم الطلب �إذا كان خارج عمان العودة
�إليها خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إخطاره برف�ض الطلب � ,أو مرور املدة امل�شار �إليها
دون رد .
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ملحــــق
ر�سوم الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية
م

نـــوع الطلـــب

الر�سم بالريال العماين

1

طلب ا�سرتداد اجلن�سي ــة العمانية ,
�أو التنازل عنها

200

2

طلب احل�صـول علـى اجلن�سي ــة العمانية

600

طلب احل�صول على اجلن�سية العمانية للأجنبية
 3زوجة العماين � ,أو �أرملة العماين � ,أو مطلقته ,
�أو للقا�صر ولد املر�أة العمانية
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300

وزارة املاليـــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/4
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
ي�ضاف �إلى البند رقم (( )55ر�سوم خمتلفة) من الف�صل رقم (�( )105ضرائب ور�سوم
حملية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة امللحق رقم
( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها مادة جديدة برقم ( )09بعنوان
" ر�سوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية "  ،وذلك على النحو الآتي :
رقــــم احل�ســــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـم احل�ساب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ر�سـوم التغطيات
1 105 55 09
الإذاعية
والتلفزيونية

يدرج به الر�سم الذي يح�صل مقابل
التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى البند رقم (( )34م�صروف ــات خدم ــات حكومية) م ــن الف�ص ــل رقـ ــم ()101
(م�صروفات خدمية و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات) من دليل ت�صنيف امليزانية
العامة للدولة امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها مادة
جديدة برقم ( )05بعنوان " تكاليف خدمات الأقمار ال�صناعية والرتددات الراديوية "
وذلك على النحو الآتي :
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رقــــم احل�ســــاب
ا�ســـم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

تكاليف
خدمات الأقمار يخ�ص�ص للمبالغ التي تتحملها الوحدة
2 101 34 05
ال�صناعية احلكومية كتكاليف مقابل ا�ستئجار خدمات
والرتددات
الأقمار ال�صناعية والرتددات الراديوية
الراديوية
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 4 / 30 :هـ
املوافــــق 2019 / 1 / 7 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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قــــرار وزاري
رقـــم 2019/14
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون �ضريبـة الدخــل
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
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 املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/69
و�إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/30
و�إلى قـرار جملــ�س ال�شـ�ؤون املاليــة ومــوارد الطاقــة رقــم  2018/4/7ال�ص ــادر ف ــي االجتمــاع
الرابع لعام  2018املنعقد بتاريخ  12يونيو 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
تعترب النماذج املرفقة بتعديالت هذه الالئحة جزءا ال يتجز�أ منها .
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املــادة الثالثــــة
ين�شـر هــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سمي ــة  ،ويعم ــل ب ــه من الي ــوم التايل لتاري ــخ ن�ش ــره ،
فـيمــا عــدا الآت ــي :
 - 1املواد (� 33إلى  33مكــررا  ، )3واملــادة ( ، )49و�أحكام الباب التا�سع من هذه الالئحة
فتطبق �أحكامها على ال�سنوات ال�ضريبية التي تبد أ� اعتبارا من �أول يناير . 2018
 - 2امل ــواد ( 4مكــررا إ�ل ــى  4مكــررا  )3فتطبـ ــق �أحكامها عل ـ ــى ال�ضريبـ ــة امل�ستحقـ ـ ــة
التي تكون واجبة ال�سداد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
�صدر فـي 1440 / 5 / 21 :هـ
املوافــــق 2019 / 1 / 28 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علـي البلو�شي
الـوزي ـ ـ ــر املـ�سـ ـ ـ ـ�ؤول عــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املــالي ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1280
ال�صادرة فـي 2019/2/10م
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تعديـــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفـيذيـــة لقانــون �ضريبــة الدخــل
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بعنوان الباب الثالث  ،والف�صل ــني  :الأول  ،والثان ــي مــن البــاب الثالــث  ،والف�صــل
الرابــع من البــاب ال�ســاد�س  ،مــن الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخــل امل�شـار �إليها ،
العناوين الآتية :
 " الباب الثالث  :االلتزامات ال�ضريبية " . " الف�صل الأول من الباب الثالث  :القواعد املنظمة لتقدمي الإخطار " . " الف�صل الثاين من الباب الثالث  :القواعد املنظمة لإ�صدار البطاقة ال�ضريبية" . " الف�صــل الرابــع من البــاب ال�ساد�س  :الإعف ــاء امل�ؤقت املق ــرر للم�ؤ�س�ســات وال�شركــاتالعمانية التي تبا�شر ن�شاطها فـي جمال امل�شروع ال�صناعي (املن�ش�أة ال�صناعية) " .
كما ي�ستبدل بن�صو�ص املواد  )1( :بنـد ( ، )1و( ، )2و( ، )3و( ، )4و( ، )11و( ، )12و()13
و( ، )14و( ، )15و( ، )16و( ، )17و( )22بنـد ( ، )3و( )23بنـد ( ، )1و( ، )33و( ، )44و(، )49
و( )72بنـد ( ، )5و( ، )81و( ، )82و( ، )84و( ، )85و( ، )123و( ، )124و( ، )125و(، )126
و( ، )127و( )129من الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص
الآتية :
املــادة (  ) 1بنـد ( ) 1
 - 1الوزير امل�س�ؤول  :الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية .
املــادة ( ) 2
تلتزم الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ووحدات اجلهــاز الإداري للدولة وال�شركات اململوكــة للدولــة بن�سبــة تزيــد علــى ()%40
�أربعني باملائة ب�إخطار الأمانة العامة بالعقود التي تربمها مع الغري  ،وغريها من
البيانات واملعلومات التي تطلبها الأمانة العامة  ،ويكون الإخطار خالل �شهري يونيو
ودي�سمرب من كل عام  ،وذلك وفقا للنموذج رقم (� )19ضريبة دخل املرفق بهذه الالئحة .
ويوقـع الإخطـار املدير الع ــام املخت�ص باجلهة املعنية �أو من يقوم مقامــه  ،ويختــم بخت ــم
اجلهة املعنية .
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املــادة ( ) 3
يق�صد باخلا�ضع لل�ضريبة  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  -كل من :
1 -1املن�ش�أة .
2 -2امل�ؤ�س�سة .
3 -3ال�شركة العمانية .
4 -4املن�ش�أة امل�ستقرة .
املــادة ( ) 4
يخ�ضع ال�شخ�ص الأجنبي  -الذي ال ميار�س الن�شاط فـي عمان عن طريق من�ش�أة م�ستقرة
كائنة فـيها  -لل�ضريبة فـي احلاالت التي يتحقق له فـيها دخل فـي عمان مـن الأنـواع الآتية :
1 -1الأت ـ ــاوى .
2 -2مقابل �إجراء البحوث والتطوير .
3 -3مقابل ا�ستخدام �أو احلق فـي ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل .
4 -4الأتعاب مقابل الإدارة �أو �أداء اخلدمات .
5 -5توزيعات �أرباح الأ�سهم �أو الفوائد .
كما ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان ال�شخ�ص الأجنبي ميار�س الن�شاط فـي عمان
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة دون �أن يعترب املبلغ الإجمايل املدفوع �أو املقيد فـي احل�ساب ،
والذي تفر�ض عليه ال�ضريبة جزءا من عنا�صر الدخل الإجمايل للمن�ش�أة .
املــادة ( ) 11
يكون تقدمي الإخطار بالبيانات املتعلقة باخلا�ضع لل�ضريبة  ،واملن�صو�ص عليه فـي املــادة
( )11بنـد ( )2من القانون �إلى الأمانة العامة على النحو الآتي :
1 -1وفقا للنموذج رقم (� )2ضريبة دخل من امل�ؤ�س�سة املرفق بهذه الالئحة .
2 -2وفقا للنموذج رقم (� )3ضريبة دخل من ال�شركة العمانية املرفق بهذه الالئحة .
3 -3وفقا للنموذج رقم (� )4ضريبة دخل من املن�ش�أة امل�ستقرة املرفق بهذه الالئحة .
4 -4وفقا للنموذج رقـم (� )5ضريبة دخـل من ال�شخ�ص الأجنبي الذي ي�ؤدي خدمات
فـي عمان املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 12
يكون تقدمي الإخطار امل�شار �إليه فـي املــادة ( )11من هذه الالئحة خالل (� )60ستني
يوما تبد أ� من تاريخ الت�أ�سي�س � ،أو بدء الن�شاط � ،أيهما �أ�سبق  ،عدا حاالت البدء فـي �أداء
اخلدمات فـي عمان لأول مرة فتكون خالل (� )60ستني يوما من تاريخ البدء فـي �أداء تلك
اخلدمات  ،ما مل تكن املدة املحددة لأداء اخلدمات تقل عن (� )60ستني يوما  ،فحينئذ
يتعني تقدمي الإخطار فـي اليوم التايل للتاريخ املحدد للبدء فـي �أداء اخلدمات فـي عمان .
املــادة ( ) 13
يكـ ــون الإخطـ ــار ب�أي تعديل فـي بيانات اخلا�ض ــع لل�ضريبــة خـ ــالل ( )30ثالثني يوم ــا
من تاريخ �إجرائه وفقا للنموذج رقم (� )6ضريبة دخل املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
يكون ا�ستخراج البطاقة ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )11بنـد ( )1من القانون ،
بناء على طلب يقدم للأمانة العامة وفقا للنموذج رقم (� )11ضريبة دخل املرفق بهذه
الالئحة .
املــادة ( ) 15
تتولى الأمانة العامة �إ�صدار البطاقة ال�ضريبية للخا�ضع لل�ضريبة و�إخطاره بها خالل
�أ�سبوع على الأكرث من تاريخ تقدمي الطلب  ،على �أن تت�ضمن البطاقة � ،سواء �صدرت على
هيئة بطاقة ورقية �أو فـي �شكل بطاقة ذكية  ،البيانات الآتية :
 1 -1رقم البطاقة ال�ضريبية (رقم التعريف ال�ضريبي) .
 2 -2ا�سم اخلا�ضع لل�ضريبة .
 3 -3رقم ال�سجل التجاري �أو رقم الرتخي�ص .
 4 -4تاريخ انتهاء �صالحية البطاقة .
� 5 -5أي بيانات �أخرى حتددها الأمانة العامة .
وتعتمد البطاقة ال�ضريبية من الأمني العام � ،أو من يفو�ضه وتختم بختم الأمانة العامة .
وي�صدر بتحديد الر�سوم املقررة مقابل �إ�صدار البطاقة ال�ضريبية قرار من الوزير امل�س�ؤول .
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املــادة ( ) 16
تكـون مـدة �سريــان البطاقـة ال�ضريبيـة (� )2سنتني مـن تاريـخ �إ�صــدارها  ،وتعترب ملغية
وغري �صاحلة للتعامل بها عند انتهاء هــذه املــدة .
املــادة ( ) 17
ال يج ــوز �إ�صـ ــدار �أكرث من بطاقة �ضريبي ــة فـي حال ــة ممار�س ــة �شخــ�ص �أجنبــي لن�شــاط
�أو �أكرث فـي عمان من خالل �أكرث من من�ش�أة م�ستقـرة واحـدة .
املــادة (  ) 22بنـد ( ) 3
� - 3أن يكون اخلا�ضع لل�ضريبة قد اتخذ الإجراءات الالزمة قانونا لتح�صيل الدين ،
وفقــا للم ــادة (� )23أو ( )24من ه ــذه الالئح ــة دون �أن يتمكــن من حت�صيلــه بالكامــل
�أو جزء منه لتعذر التنفـيذ قانونا .
املــادة (  ) 23بنـد ( ) 1
� - 1صدور حكم نهائي ب�إلزام ال�شخ�ص املدين ب�أداء الدين اخلا�ضع لل�ضريبة  ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة قانونا للتنفـيذ مبوجــب �سـند الديــن  ،وفقــا للطــرق التــي ر�سمه ــا
القان ـ ــون .
املــادة ( ) 33
يتعني عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة عن �أي �سنة �ضريبية  ،خ�صم التربعات الآتية :
1 -1م ــا يدف ـ ــع نقـ ـ ــدا �أو يتم عينـ ــا إ�لـ ــى ال ــوزارات �أو الوح ــدات احلكومي ــة �أو البلدي ــات
�أو الهيئات العامة �أو غريه ــا من وحـ ــدات اجله ـ ــاز الإداري للدول ـ ــة من تربعات
مبنا�سبة االحتفاالت بالعيد الوطني � ،أو الأعياد �أو املنا�سبات الدينية � ،أو للم�ساهمة
فـي تنفـيذ الأعمال � ،أو امل�شروعات اخلريية � ،أو م�شروعات املرافـق العامة � ،أو �إقامة
�أو تـعمي ــر امل�ساج ــد التي ت�شرف عليها وزارة الأوقـ ــاف وال�ش ـ ـ�ؤون الدينية � ،أو لغري
ذلك من الأغرا�ض .
2 -2التربعات التي تدفع نقدا �أو تتم عينا �إلى الهيئات الأهلية للأعمال اخلريية ،
�أو للجمعيــات امل�شهرة طبق ــا لأحكام قان ــون اجلمعيــات الأهلية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2000/14
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3 -3التربعات التي تدفع نــقدا �أو تتم عينــا �إلى الهيئات اخلا�صة العامل ــة فـي املجــال
الريا�ض ــي امل�شهـ ــرة طبقا لأحكام قان ــون الهيئ ــات اخلا�صــة العاملــة فـي املجــال
الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/81
وف ــي جميـ ــع الأح ــوال  ،ال يجوز خ�صم تربعـ ــات يجـ ــاوز جمموعه ــا ( )%5خم�س ــة باملائـ ــة
من الدخل الإجمايل للخا�ضع لل�ضريبة خالل تلك ال�سنة ال�ضريبية .
املــادة ( ) 44
ال يجوز خ�صم املبالغ التي تخ�ص�صها املن�ش�أة امل�ستقرة لأي م�صرف كفوائد على القرو�ض
التـي يقدمهـا املرك ــز الرئي�ســي � ،أو �أي �شخ�ص �آخ ــر ي�سيطــر عليه مـ ــالك املن�ش�أة امل�ستق ــرة
�إال فـي حالة �إبرام القر�ض وفقا لرتتيبات متفق عليها بني املن�ش�أة واملركز الرئي�سي  ،و�أن
تكون هذه الرتتيبات بافرتا�ض �أنها متت بني �شخ�صني اعتباريني ي�ستقل كل منهما عن
الآخر  ،و�أال ي�ستخدم القر�ض لغر�ض متويل �أو زيادة ر�أ�س مال املن�ش�أة املحدد وفقا للمادة
( )60من القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000/114
املــادة ( ) 49
يكون خ�صم املرتبات وما فـي حكمها وفقا لل�ضوابط الآتية :
 - 1فـيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي ال تبا�شر ن�شاطا مهنيا  :يتم خ�صم املرتبات
وما فـي حكمها والتي ت�ستـحق لـمالك امل�ؤ�س�سة �أو لل�شريك فـي الفرتة املحا�سبية
وفقا ملا هو ثابت بالعقـد � ،أو مبلـغ مقداره (� )1500ألف وخم�سمائة ريال عماين
�شهريا �أيهما �أقل  ،وذلك عـن مـدة وجوده خالل هذه الفرتة .
وفـي جميـع الأحوال  ،ال يجــوز خ�صــم �أي مرتبات �أو ما فـي حكمهــا �ســواء ملــالك
امل�ؤ�س�سة �أو لكل �شريك على حدة �أو جلميع ال�شركاء املتفرغني للإدارة تفرغا
كامال عن �أي �سنة �ضريبية مبا يجاوز ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من الدخل
اخلا�ضع لل�ضريبة لهذه ال�سنة ال�ضريبية قبل خ�صم املرتبات وما فـي حكمها ،
واخل�سائر املرحلة من ال�سنوات ال�ضريبية ال�سابقة .
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 - 2فـيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تبا�شر ن�شاطا مهنيا  :يتم خ�صم املرتبات
وما فـي حكمها والتي ت�ستحق ملالك امل�ؤ�س�سة �أو لل�شريك فـي الفرتة املحا�سبية
وفقا ملا هو ثابت بالعقد � ،أو مبلغ مقداره ( )3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال
عماين �شهريا �أيهما �أقل  ،وذلك عن مدة وجوده خالل هذه الفرتة .
وفـي جمي ــع الأحوال  ،ال يجوز خ�صم �أي مرتبات �أو مـ ــا فـي حكمه ــا �ســواء ملال ــك
امل�ؤ�س�سـة �أو لكل �شريك على حدة �أو جلميع ال�شركاء املتفرغني للإدارة تفرغا
كامال عن �أي �سنة �ضريبية مبا يجاوز ( )%35خم�سة وثالثني باملائة من الدخل
اخلا�ضع لل�ضريبة لهذه ال�سنة ال�ضريبية قبل خ�صم املرتبات وما فـي حكمها ،
واخل�سائر املرحلة من ال�سنوات ال�ضريبية ال�سابقة .
املــادة (  ) 72بنـد ( ) 5
� - 5أن جتيز القوانني املطبقة فـي الدولة التي ت�أ�س�س فـيها ال�شخ�ص االعتباري �أو فـي الدولة
التي تتم فـيها الإدارة والرقابة الفعلية عليه �أو فـي الدولة التي يحمل ال�شخ�ص
الطبيعي جن�سيتها � ،إعفاء �شركات النقل البحري الأجنبية �أو �شركات الطريان الأجنبية
من �ضريبــة الدخل املفرو�ضة فـي تلك الدول ــة �إذا با�ش ــرت ن�شاطها فـيه ــا عن طريق
من�ش�أة م�ستقرة .
املــادة ( ) 81
ي�شرتط لإعفاء الدخل الذي حتققه امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات العمانية التي تبا�شر ن�شاطها
الرئي�سي فـي جمال امل�شروع ال�صناعي (املن�ش�أة ال�صناعية) من �ضريبة الدخل ما ي�أتي :
�1 -1أن يتم ت�أ�سي�س ال�شركة فـي عمان .
�2 -2أن تك ــون امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة العمانيــة م�سجلــة لدى وزارة التجــارة وال�صناعــة
�أو غريها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها  ،و�أن تتخــذ من عمــان مركــزا رئي�سيا
لإدارتها �أو عملها .
�3 -3أن تبا�شــر امل�ؤ�س�ســة �أو ال�شرك ــة العمانيــة الن�شاط فـي جم ــال امل�ش ــروع ال�صناع ــي
(املن�ش�أة ال�صناعية) وفقا للقوانني والنظم واللوائح املنظمة ملمار�سته .
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�4 -4أن تك ــون امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة العمانيــة مرخ�صــا لهــا مببا�شرة الن�شاط ومقيدة
فـي ال�سجالت وفقا للقوانني والنظم واللوائح املنظمة ملمار�سة الن�شاط  ،خالل
املدة املحددة للإعفاء .
�5 -5أن تبا�شــر امل�ؤ�س�ســة �أو ال�شرك ــة العماني ــة ن�شاطها الرئي�س ــي ف ــي جمــال امل�ش ــروع
ال�صناعي (املن�ش�أة ال�صناعية)  ،فـيما عدا مقاوالت تنفـيذ امل�شروعات .
�6 -6أن مت�سك امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية ح�سابات منتظمة ومعتمدة من مراقب
ح�سابـ ــات مرخ ــ�ص ل ــه قانون ــا مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجع ــة  ،على �أن تت�ضمن
ح�سابات م�ستقلة للن�شاط الرئي�سي  ،و�أن تتولى �إخط ــار الأمانــة العامــة بن�سخ ــة
من احل�سابات والقوائم املالية ال�سنوية فور اعتمادها .
�7 -7أال ت�ستفـيد ال�شرك ــة العمانيــة من الإعف ــاء املن�صــو�ص علي ــه فـي قان ــون ا�ستثم ــار
ر�أ�س املال الأجنبي � ،أو فـي �أي قانون �آخر .
�8 -8أن تتولى امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية �إخطار الأمانة العامة بن�سخة من الرتاخي�ص
ال�صادرة مببا�شرة الن�شاط � ،أو �شهادة القيد فـي ال�سجل وفقا لآخر جتديد .
�9 -9أال يقل احلد الأدنى ال�ستثمار امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية فـي الأ�صول الثابتة
عن ( )1مليون ريال عماين .
�10 10أن حتقق امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية ن�سبة التعمني املحددة من قبل وزارة القوى
العاملة وذلك خالل ال�سنوات املالية الثالث الأخرية من مدة الإعفاء  ،وعلى �أن
تكون تلك الن�سبة موزعة توزيعا متوازنا فـيما بني امل�ستويات الإدارية املختلفة
للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية كم�ستوى الإدارة العليا والأعمال املهنية والأعمال
امل�ساعدة .
املــادة ( ) 82
يقت�صــر الإعفــاء علــى الدخ ــل الذي حتققه امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العماني ــة م ــن مبا�ش ــرة
ن�شاطها الرئي�سي فـي جمال امل�شروع ال�صناعي (املن�ش�أة ال�صناعية) فـيما عدا مقاوالت
تنفـيذ امل�شروعات دون غريه من الأن�شطة التي تبا�شرها .
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ويعتد فـي حتديد الن�شاط الرئي�سي مبا يت�ضمنه ال�سجل التجاري �أو ال�صناعي �أو الرتخي�ص
�أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي �أو غريه  ,وعلى �أال تقل ن�سبة ما ي�ساهم به
فـي حتقيق الدخل الإجمايل ال�سنوي للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة عن ( )%90ت�سعني باملائة .
املــادة ( ) 84
يكون الإعفاء ملدة ( )5خم�س �سنوات تبد أ� من تاريخ بدء امل�ؤ�س�سة � ،أو ال�شركة العمانية
فـي الإنتاج .
املــادة ( ) 85
يتم الإعفاء باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1يتقدم املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية �إلى وزارة التجارة وال�صناعة
بطلب الإعفاء حمددا به البيانات املتعلقة بامل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة من واقع ال�سجل
التجاري وغريه من ال�سجالت والوثائق الر�سمية  ،ومرفقا به امل�ستندات الر�سمية
املثبتة لتوافر �شروط الإعفاء  ،والتاريخ املقرتح �أن يبد أ� منه .
ويكون تقدمي الطلب وفقا للنموذج رقم (� )10ضريبة دخل املرفق بهذه الالئحة .
 - 2يقــدم الطلب ومرفقات ــه خالل ( )8ثمانية �أ�شهر على الأكرث من التاريـخ املقتـرح
�أن تبد أ� منه مدة الإعفاء .
 - 3تتولى الوزارة درا�سة الطلب و�إبداء الر�أي فـيه  ،مع حتديد ما ي�أتي :
أ�  -املجال الذي تبا�شر فـيه امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ن�شاطها الرئي�سي .
ب  -مدى توافر �شروط الإعفاء فـي �ش�أن امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة .
ج  -التاريخ املقرتح �أن تبد�أ منه مدة الإعفاء .
وتعر�ض الأوراق واملذكرة على وزير التجارة وال�صناعة العتمادها  ،ويتم �إحالتها
�إلى الوزير امل�س�ؤول مرفقا بها امل�ستندات املقدمة من امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة  ،وذلك
خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الأوراق م�ستوفاة .
 - 4تتولى الأمانة العامة درا�سة الطلب ومرفقاته للت�أكد من توافر �شروط الإعفاء .
 - 5ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير امل�س�ؤول .
-99-

املــادة ( ) 123
تلتزم الأمانة العامة ب�إخطار امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو ال�شخ�ص �أو �صندوق اال�ستثمار
بالقرار ال�صادر بتقرير الإعفاء �أو بعدم توافر ال�ضوابط املتطلبة قانونا للإعفاء .
ويتعني  -فـي حالة الإعفاء امل�ؤقت � -أن يحدد الإخطار التاريخ الذي يبد�أ منه الإعفاء ،
ومدته .
املــادة ( ) 124
يتم قيد القرارات التي ت�صدر بالإعفاء  -بالتطبيق لأحكام هذا الباب  -فـي ال�سجل الذي
يعد لهذا الغر�ض لدى الأمانة العامة .
املــادة ( ) 125
يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات الالزمـة لوقف الإعفاء  -ب�صفة م�ؤقتة  -فـي حالة
عدم تقدمي امل�ستندات الر�سمية �أو احل�سابات والقوائم املالية املطلوب تقدميها .
كمــا يكـ ــون للأمان ــة العامة اتخاذ الإجراءات الالزمــة ل�سحـب القرار ال�صادر بالإعفاء ،
�إذا تبني �صدوره بناء على �سبب غري �صحيح .
املــادة ( ) 126
يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات الالزمة لإلغاء الإعفاء  ،اعتبارا من التاريخ الذي
يثبت فـيه �أن امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو ال�شخ�ص �أو �صندوق اال�ستثمار مل يعد يبا�شر الن�شاط
فـي املجاالت التي حددها القانون على �سبيل احل�صر � ،أو مل يعد يتوافر فـي �ش�أنه �أي من
ال�ضوابط املتطلبة قانونا للإعفاء .
املــادة ( ) 127
ي�صدر بوقف الإعفاء  -ب�صفة م�ؤقتة � -أو ب�سحبه �أو �إلغائه قرار من الوزير امل�س�ؤول .
ويتعني  -فـي جميع الأحوال � -إخطـار امل�ؤ�سـ�سة �أو الـ�شركة �أو ال�شخ�ص �أو �صندوق اال�ستثمار
بـالقرار الـ�صادر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض .
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املــادة ( ) 129
تلتزم الأمانة العامة فـي حالة �إلغاء الإعفاء � ،أو �سحبه � ،أو وقف الإعفاء ملدة عام ب�أن
تتخذ فورا الإجراءات املقررة قانونا لربط ال�ضريبة عن كل �سنة من ال�سنوات التي
�أعفـيت منها امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو ال�شخ�ص �أو �صندوق اال�ستثمار بغري حق �أو ال�سنوات
التي تقرر ب�ش�أنها �سحب الإعفاء �أو �إلغا�ؤه � ،أو وقفه ملدة عام .
وفـي جميع الأحوال  ،تلتـزم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو ال�شخ�ص �أو �صندوق اال�ستثمار  -مبجرد
ت�سلم الإخطار  -بتقدمي إ�قـرار الدخـل عـن كل �سنـة مـن ال�سنوات امل�شار �إليها  ،و�سداد
ال�ضريبة امل�ستحقة طبقا لأحكام القوانني والنظم املعمول بها .
املــادة الثانيـــة
1 -1ت�ضـاف �إلى الباب الأول من الالئحــة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخــل امل�شــار �إليهـا
مادة برقم ( )2مكــررا  ،ن�صها الآتي :
املــــادة (  ) 2مكـــررا
يجوز للأمانة العامة وقف التعامل  -ب�صفة م�ؤقتة  -مع �أي مراقب ح�سابات مرخ�ص
له قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة فـي عمان �إذا ثبت لديها قيامه مب�ساعدة
اخلا�ضـ ــع لل�ضريب ــة على تقدي ــم �إق ــرارات �أو ح�سابـ ــات �أو �سج ــالت �أو قوائ ـ ــم للأ�ص ــول
�أو اخل�صوم �أو غريها من امل�ستندات املتعلقة بااللتزام ال�ضريبي للخا�ضع لل�ضريبة
ب�صورة غري �صحيحة .
وي�صدر بوقف التعامل قرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،ويتعني �إخطار مراقب
احل�سابات بالقرار ال�صادر .
2 -2ت�ضاف �إلى الف�صل الأول من الباب الثاين من الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة
الدخ ــل امل�ش ــار �إليهــا مــواد ب�أرقــام ( )4مكـ ــررا  ،و( )4مكــررا ( ، )1و( )4مكـ ــررا (، )2
و( )4مكــررا ( ، )3و( )4مكــررا ( )4ن�صو�صها الآتي :
املــادة (  ) 4مكــــرر ا
يق�صد بالدخل الذي يتحقق فـي عمان من الأنواع املحددة فـي املــادة ( )52من القانون
�أي مبالغ مدفوعة �أو مقيدة فـي ح�ساب �أي �شخ�ص �أجنبي فـي الأحوال التي حددتها
املــادة ( )40من القانون متى ما كان م�صدر تلك الأموال من عمان .
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املــادة (  ) 4مكــررا ( ) 1
ال تعـ ــد من قبيـ ــل الأتعـ ــاب مقاب ـ ــل �أداء اخلدم ـ ــات املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـي البن ـ ــد ()4
من املــادة ( )52من القانون  ،املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي احل�ساب فـي احلاالت الآتية :
1 -1اال�شرتاك فـي املنظمات �أو امل�ؤمترات �أو الندوات �أو املعار�ض .
2 -2التدريب .
3 -3نقل و�شحن الب�ضاعة والت�أمني عليها .
4 -4تذاكر الطريان وتكاليف الإقامة باخلارج .
5 -5اجتماعات جمال�س الإدارات .
6 -6مدفوعات �إعادة الت�أمني .
�7 -7أي خدمات م�ؤداة مرتبطة بن�شاط �أو عقار كائن خارج عمان .
املــادة (  ) 4مكــررا ( ) 2
يق�صد بتوزيعات �أرباح الأ�سهم  -بالتطبيق حلكم البنـد ( )5من املــادة ( )52من القانون -
توزيعات �أرباح الأ�سهم التي توزعها ال�شركات امل�ساهمة  ،وتوزيعات �أرباح وثائق اال�ستثمار
التي توزعها �صناديق اال�ستثمار .
املــادة (  ) 4مكــررا ( ) 3
يق�صد بالفوائد  -بالتطبيق حلكم البنـد ( )5من املــادة ( )52من القانون � -أي مبالغ يتم
احل�صول عليها ب�سبب القرو�ض مهما كان نوعها �أو ال�سلف �أو �أي ترتيبات �أو ت�سهيالت
مالية � ،سواء كانت ب�ضمانات �أو بدون �ضمانات  ،و�سواء منحت �أم مل متنح حق امل�شاركة
فـي �أرباح املدين  ،ويدخل �ضمنها الدخل املتحقق من ال�سندات وال�صكوك  ،وت�شمل �أي
مبالغ يتم احل�صول عليها عو�ضا عن الفوائد بالتطبيق لأحكام الف�صل الثاين مكــررا
من الباب الثالث من القانون .
وال يعتـب ـ ــر مـ ـ ــن قبيـ ـ ــل الفوائـ ــد املن�صو�ص عليـه ــا فـي البن ـ ــد ( )5مـ ــن املـ ـ ــادة ()52
من القانون املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي احل�ساب فـي احلاالت الآتية :
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1 -1الفوائد املدفوعة على املبالغ املودعة فـي امل�صارف الكائنة فـي عمان .
2 -2عوائد ال�سندات وال�صكوك التي ت�صدرها احلكومة �أو امل�صارف الكائنة فـي عمان .
3 -3فوائـد التعامــالت والت�سهي ــالت التي تتـ ــم بني امل�ص ــارف بغر�ض توفـري و�إدارة
ال�سيولة �أو التمويل  ،والتــي ال يزيــد الأجــل املحــدد ل�ســداد الديــن بهـا عـلى ()5
خم�س �سنوات .
املــادة (  ) 4مكــررا ( ) 4
ال يعتد ب�أي ترتيبات �أو تعامالت متت بني �شخ�صني � -سواء قبل �أو بعد العمل بالقانون -
�إذا ثبـ ـ ــت �أن الهـ ـ ــدف الرئيـ ــ�سي منه ـ ــا هـ ـ ـ ــو جتن ــب اخل�ضـ ــوع لل�ضريبـ ـ ــة املفرو�ضـ ـ ـ ــة
على أ�ن ــواع معينة من الدخل بالتطبيق لأحكام املادتني ( )52و( )53من القانون .
3 -3ي�ضاف �إلى الباب الثاين من الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليها
ف�صل ثالث  ،ن�صه الآتي :
الف�صل الثالـــث
قواعــد الإعــالن وتقديــم الإقــرارات
وغريهـا مـن الوثائــق بالطــرق الآليــة �أو الإلكرتونيـــة
املــادة (  )10مكــررا
يكــون تقديـم �إقرارات الدخ ــل وامل�ستندات والبيان ــات واحل�سابات وال�سجالت املحا�سبي ــة
�أو �أي �سجالت �أو وثائق �أخرى �إلكرتونيا من خالل البوابة الإلكرتونية للأمانة العامة ،
على �أن يقــوم العام ــل امل�سـ ـ�ؤول ل ــدى اخلا�ضع لل�ضريبة � ،أو من ين ــوب عن ــه بالت�سجي ــل
واحل�صول على كلمة املرور ال�سرية  ،ويعترب العامل امل�س�ؤول م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة
عما يقدمه .
املــادة (  ) 10مكــررا ( ) 1
تعترب �إقرارات الدخل وامل�ستندات والبيانات واحل�سابات وال�سجالت املحا�سبية �أو �أي
�سجــالت �أو وثائــق �أخــرى يقدمهــا اخلا�ضع لل�ضريب ــة �إلكرتوني ــا مــن خــالل البوابــة
الإلكرتونية للأمانة العامة �أنها مت التوقيع عليها من قبل العامل امل�س�ؤول لديه ،
و�أنها ت�سلمت من الأمانة العامة بتاريخ ت�سلمها .
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املــادة (  ) 10مكــررا ( ) 2
يكون لأي قرارات �أو �إخطارات تعلنها الأمانة العامة من خالل البوابة الإلكـ ــرتونية
للخا�ضـ ــع لل�ضريب ــة � ،أو لأي �شخ�ص ذات الأثر املقرر للإعالن وفقا للمادتني ()30
و( )31من القانون  ،و�أنه مت ت�سلمها من قبل اخلا�ضع لل�ضريبة بتاريخ �إعالنها .
4 -4ت�ضاف �إلى الف�صل الثاين من الباب الثالث من الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليها مواد ب�أرقام ( )17مكــررا  ،و( )17مكــررا ( ، )1و( )17مكــررا (، )2
و( )17مكــررا ( ، )3و( )17مكــررا ( ، )4ن�صو�صها الآتي :
املــادة (  )17مكــــررا
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إخطار الأمانة العامة عند حدوث �أي تغيري فـي البيانات
الواردة بالبطاقة ال�ضريبية  ،وعلى وجه اخل�صو�ص تغري الكيان القانوين �أو تعديل
اال�سم التجاري .
املــادة (  ) 17مكــررا ( ) 1
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ال�صادر له بطاقة �ضريبية ب�أن يتقدم �إلى الأمانة العامة قبل
املدة املحددة النتهاء البطاقة ب�شهر على الأقل بطلب لتجديدها  ،وال يجوز للأمانة
العامة جتديد البطاقة ال�ضريبية فـي حال عدم التزام اخلا�ضع لل�ضريبة بااللتزامات
التي يفر�ضها عليه القانون .
املــادة (  ) 17مكــررا ( ) 2
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة ت�سليم البطاقة ال�ضريبية �إلى الأمانة العامة خالل مدة
(� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ توقف امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة امل�ستقرة عن ممار�سة الن�شاط
�أو حل �أو ت�صفـية ال�شركة العمانية .
املــادة (  ) 17مكــررا ( ) 3
يجـب علــى ك ــل خا�ضــع لل�ضريب ــة يبا�شر الن�ش ــاط ف ــي التاري ــخ املحــدد لتطبيــق نظ ــام
البطاق ــة ال�ضريبي ــة وفقا للمــادة ( )201بنـد ( )1من القان ــون ولــم ي�سبــق ل ــه تقدي ــم
الإخطار بالبيانات للأمانة العامة �أن يتقدم بطلب ا�ستخراج البطاقة ال�ضريبية وفقا
للنموذج رقم (� )11ضريبة دخل املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة (  ) 17مكــررا ( ) 4
تلتزم الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ووحـ ــدات اجلهـ ــاز الإداري للدول ــة الأخــرى وال�شركـ ــات اململوك ــة للدولــة بن�سبــة تزيــد
على (� )%40أربعني باملائة ب�إخطار الأمانة العامة بك�شف باحلاالت التي مل يتقدم فـيها
املتعاقد �أو املتعامل �أو طالب الإجراء بن�سخة �أو �صورة من البطاقة ال�ضريبية  ،ويكون
الإخطار ب�صفة دورية كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وفقا للنموذج رقم (� )20ضريبة دخل
املرفق بهذه الالئحة .
ويوقع الإخطار املدير العام املخت�ص باجلهة املعنية �أو من يقوم مقامه  ،ويختم بختمها .
5 -5ت�ضاف �إلى الف�صل ال�سابع من الباب الرابع من الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليها مواد ب�أرقام ( )33مكــررا  ،و( )33مكــررا ( ، )1و( )33مكــررا (، )2
و( )33مكــررا ( ، )3ن�صو�صها الآتي :
املــادة (  ) 33مكــــررا
ي�شرتط خل�صم الأ�صول التي يتم التربع بها عينا  -املنقول �أو العقار � -أن تكون مقيدة
فـي احل�سابات والقوائم املالية للخا�ضع لل�ضريبة  ،و�أن تتوافر ب�ش�أنها امل�ستندات املثبتة
لتكلفتهـ ــا الأ�صلي ــة  ،وفـي حـال عدم وجود امل�ستندات املثبتة للتكلفة �أو الأ�صول املورثة
�أو التي تنتقل ملكيتها بدون عو�ض  ،تتولى الأمانة العامة تقدير قيمة الأ�صول املتربع
بها .
املــادة (  ) 33مكــررا ( ) 1
تتولى الأمانة العامة تقدير قيمة الأ�صول املتربع بها عينا  -املنقول �أو العقار  -وفقا
للقواعد الآتية :
1 -1يكون حتديد قيمة الأ�صول الثابتة املتــربع بـها  -القـابلة لال�ستهالك وفقا للقانون -
بالقيمة الدف ــرتية للأ�صل من واقع احل�سابات والقوائـم املالية املعتمدة للخا�ضـع
لل�ضريبة فـي ال�سنة ال�ضريبية التي مت فـيها التربع .
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 2 -2يكون حتديد قيم ــة الأ�ص ــول الثابتة املتـربع بها  -غـري القابلة لال�ستهالك وفقا
للقانــون  -بالتكلفـة الأ�صلية للأ�ص ـ ــل والت ــي مت �إنفاقهـ ــا القتنــائه م ــن واق ــع
احل�س ــابـات والقــوائم املالية املعتمــدة للخا�ضع لل�ضريبة .
 3 -3يكون حتديد قيمة الب�ضاعة املتربع بها وفقا للتكلفة املثبتة باحل�سابات .
املــادة (  ) 33مكــررا ( ) 2
ال يجوز ال�سماح بخ�صم التربعات التي تتم عينا للأ�صول املتربع بها املهلكة دفرتيا مبا
يجاوز ( )%10ع�شرة باملائة من تكلفة اقتناء الأ�صل .
املــادة (  ) 33مكــررا ( ) 3
ي�شرتط خل�صم التربعات التي تتم عن طريق ال�صندوق الذي ين�شئه اخلا�ضع لل�ضريبة
للقيام بالأعمال اخلريية  ،ما ي�أتي :
�1 -1أن يكون ال�صندوق م�ستقال عن اخلا�ضع لل�ضريبة .
�2 -2أن يتم �إن�شاء ال�صندوق ملبا�شرة الأعمال اخلريية .
�3 -3أن يكون ال�صندوق مرخ�صا وفقا للقوانني والنظم املعمول بها .
�4 -4أن يكون الأ�صل املتربع به  -املنقول �أو العقار  -لل�صندوق مقيدا �ضمن �أ�صول
اخلا�ضع لل�ضريبة وم�ستخدما فـي ممار�سة ن�شاطه .
�5 -5أن يتقدم اخلا�ضع لل�ضريبة بامل�ستندات املثبتة للتكلفة الأ�صلية التي تكبدها
القتناء الأ�صل  -املنقول �أو العقار  -املتربع به .
6 -6ت�ضاف �إلى الف�صل الثاين من الباب ال�سابع مواد ب�أرقام ( )144مكــررا  ،و( )144مكــررا (، )1
و( )144مكــررا ( ، )2و( )144مكــررا ( ، )3و( )144مكــررا ( ، )4ن�صو�صها الآتي :
املــادة (  )144مكــررا
يتــم �إعــالن اخلا�ضــع لل�ضريبــة باالطــالع مبوج ــب �إخط ــار كتاب ــي  ،علـ ــى �أن يت�ضم ــن
الإخطار ب�صفة �أ�سا�سية ما ي�أتي :
1 -1تاريخ ووقت الزيارة .
 2 -2ال�سنوات ال�ضريبية حمل الفح�ص .
 3 -3امل�ستندات واحل�سابات وغريها الالزمة لالطالع .
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املــادة (  ) 144مكــررا ( ) 1
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتمكني موظفـي الأمانة العامة ممن لهم �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية من االطالع على امل�ستندات والبيانات واحل�سابات وال�سجالت املحا�سبية
وقوائم الأ�صول واخل�صوم �أو غريها لغر�ض ربط ال�ضريبة �أو حت�صيلها .
املــادة (  ) 144مكــررا ( ) 2
يتعني على موظفـي الأمانة العامة فـي الأحوال التي تقت�ضي نقل امل�ستندات والبيانات
واحل�سابات وال�سجالت املحا�سبية وقوائم الأ�صول واخل�صوم �أو غريها من مقر اخلا�ضع
لل�ضريبة �إلى مقر الأمانة العامة حترير �إي�صال للخا�ضع لل�ضريبة بامل�ستندات املنقولة
وحتديد املدة الالزمة لفح�صها على �أن تعاد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ نقلها
�إلى مقر الأمانة العامة .
ويكون للأمانة العامة االحتفاظ بن�سخ ب�أي من امل�ستندات �أو البيانات وغريها امل�شار
�إليها فـي الفقرة ال�سابقة � ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة (  ) 144مكــررا ( ) 3
يجوز للأمانة العامة اال�ستعانة باجلهات املخت�صة للح�صول على امل�ستندات  ،والبيانات ،
واحل�سابات  ،وال�سجـالت املحا�سبية وقوائم الأ�صول واخل�ص ــوم �أو غريهـ ــا ذات ال�صل ــة ،
والتحفظ عليه ــا �إذا م ــا تب ــني ثمـ ــة �أ�سبـ ــاب �أن اخلا�ض ــع لل�ضريبـ ــة قد ح ــاول �إخفاءه ــا
�أو �إتالفها �أو التالعب بها .
املــادة (  ) 144مكــررا ( ) 4
للأمني العام �أن ي�صرح ملوظفـي الأمانة العامة ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
دخ ــول مقــار عمل اخلا�ضــع لل�ضريبة خ ــالل �ساعــات عمل ــه دون �إخطــار م�ســبق  ،وذلك
فـي حاالت اال�شتباه بالتهرب ال�ضريبي .
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املــادة الثالثــة
ي�ضاف �إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليها باب تا�سع  ،ن�صه الآتي :
البــاب التا�ســـع
الأحكـام اخلا�صـة بال�ضريبـة علـى املن�شـ�آت
الف�صـــل الأول
القواعـد املنظمــة خل�صــم امل�صروفــات
عنـد حتديــد الدخــل اخلا�ضــع لل�ضريبــة للمن�شــ�أة
املــادة ( )155
تتب ــع عن ــد حتديـ ــد امل�صروف ــات والتكاليف التي تخ�صم من الدخ ــل الإجمالــي للمن�شـ ـ�أة
عن �أي �سنة �ضريبية  ،القواعد الواردة فـي �أحكــام املــواد من (� )18إلــى ( ، )27ومن ()33
�إلى ( ، )43ومن (� )47إلى ( )51من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 156
تلتزم املن�ش�أة التي ال يتطلب ن�شاطها م�سك �سجالت للم�صروفات والتكاليف  ،ويقت�صر
على �إم�ساكها �سجل للإيرادات فقط  ،ب�أن تتقدم بطلب للأمانة العامة يرفق بالإقرار
ال�ضريبـ ــي لل�سن ــة ال�ضريبيــة املق ــدم عنه ــا الإق ــرار باختي ــار �أن يت ــم خ�صــم امل�صروف ــات
والتكاليف طبقا للمادة ( )157من هذه الالئحة .
ويبقى هذا االختيار �ساريا على ال�سنوات ال�ضريبية الالحقة �إلى �أن تقوم املن�ش�أة ب�إلغائه
بناء على طلب يرفق بالإقرار ال�ضريبي املقدم عن �أي �سنة �ضريبية تالية .
املــادة ( ) 157
تتولى الأمانــة العام ــة بنــاء علــى الطلــب املقدم من املن�شـ ـ�أة حتدي ــد وخ�ص ــم امل�صروف ــات
والتكالي ـ ــف عن �أي �سنـ ــة �ضريبي ــة عو�ضـا عــن امل�صاريف والتكاليف امل�سمـ ــوح بخ�صمه ــا
مبا ال يجـاوز ( )%95خم�ســة وت�سعني باملائ ــة من الدخل الإجمايل للمن�ش�أة  ،وذلك وفقــا
للقواعد التي يقررها الأمني العام .
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املــادة ( ) 158
يتبع فـي ترحيل اخل�سارة التي حتققت عن �أي �سنة �ضريبية للمن�ش�أة �إلى ال�سنة ال�ضريبية
التالية  ،وخ�صمها من الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة عن هذه ال�سنة وال�سنوات التالية لها
حتى تتم ت�سوية اخل�سارة بذات القواعد الواردة فـي املواد من (� )68إلى ( )74من القانون .
الف�صــــل الثانــــي
�شـروط و�إجـراءات �إعفـاء املن�شــ�أة مـن دفـع ال�ضريبـة
املــادة ( ) 159
ي�شرتط لإعفاء املن�ش�أة من دفع ال�ضريبة عن �أي �سنة �ضريبية بالتطبيق حلكم املــادة
( )159مكــررا ( )15من القانون � ،أن يكون مالك امل�ؤ�س�سة �أو ال�شريك فـي ال�شركة العمانية
متفرغا تفرغا كامال لإدارة امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية  ،و�أال يرتبط ب�أي عالقة عمل
فـي �أي وحدة �أو جهة �أخرى .
املــادة ( ) 160
ي�شرتط لإعفاء املن�ش�أة من دفع ال�ضريبة عن �أي �سنة �ضريبية بالتطبيق حلكم املــادة
( )159مكــررا ( )15من القانون  ،فـي حال توظيف عمانيني اثنني ف�أكرث  ،على �أن يعينوا
فـي امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية ب�شكل دائم  ،و�أال تقل مدة خدمتهما عن (� )6ستة �أ�شهر
خــالل ال�سنــة ال�ضريبيــة  ،و�أن تقدم امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة العمانية امل�ستن ــدات املثبت ــة
لتوظيفهما لديها  ،وب�صفة خا�صة �سجالت القوى العاملة .
املــادة ( ) 161
لأغـ ــرا�ض تطبيق �أحكام املــادة ( )159من هذه الالئح ــة فـي حال قي ــام م ــالك امل�ؤ�س�سـ ــة
�أو ال�شريك بال�شركة العمانية بالتفرغ لأكرث من م�ؤ�س�سة �أو �شركة � ،أو تفرغ ل�شركة مع
م�ؤ�س�سـة ميلكهـ ــا  ،يكـ ــون الإعفـ ــاء من دفع ال�ضريب ـ ــة عن �أي �سن ــة �ضريبية للم�ؤ�س�س ــة
�أو ال�شركة العمانية التي يختارها املالك �أو ال�شريك  ،وب�شرط �أن يخطر الأمانة العامة
با�سم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية التي يختارها عند تقدمي �إقرار الدخل لتلك ال�سنة
ال�ضريبية  ،وفـي حالة التخلف عن الإخطار فـي املوعد املحدد لتقدمي الإقرار  ،يجوز
للأمانة العامة اختيار امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية التي تعفى من ال�ضريبة .
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املــادة ( ) 162
يتعني على املن�ش�أة للح�صول على الإعفاء من دفع ال�ضريبة عن �أي �سنة �ضريبية بالتطبيق
حلكم املــادة ( )159مكــررا ( )15من القانون � ،أن تقوم با�ستيفاء البيانات اخلا�صة لتوافر
�شروط الإعفاء املقررة باملواد (� )159إلى ( )161من هذه الالئحة عند تقدمي الإقرار
ال�ضريبي عن تلك ال�سنة ال�ضريبية .
املــادة ( ) 163
تلتـ ــزم الأمانـ ــة العام ــة باتخــاذ الإج ــراءات املقررة قانون ــا لربــط ال�ضريبــة عــن كــل �سن ــة
من ال�سنوات ال�ضريبية التي �أعفـيت منها امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية من دفع ال�ضريبة
بغري وجه حق  ،ودون الإخالل بالعقوبات املقررة بالقانون .
وعلى �أن تلتزم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية مبجرد ت�سلم �إخطار الربط ب�سداد ال�ضريبة
امل�ستحقة طبقا لأحكام القوانني والنظم املعمول بها .
املــادة ( ) 164
ت�ستمر املن�ش�أة خا�ضعة لأحكام الباب اخلام�س مكــررا من القانون خالل �أي �سنة �ضريبية
فـي �أي من الأحوال الآتية :
1 -1زيادة ر�أ�س مال املن�ش�أة فـي بداية ال�سنة ال�ضريبية بن�سبة ال جتاوز ( ) %20ع�شرين
باملائة عما هو حمدد فـي املــادة ( )159مكــررا (بنـد  )2من القانون .
2 -2زيادة الدخل الإجمايل للمن�ش�أة فـي نهاية ال�سنة ال�ضريبية بن�سبة ال جتاوز ()%50
خم�سني باملائة عما هو حمدد فـي املــادة ( )159مكــررا (بنـد  )3من القانون .
3 -3زيادة متو�سط عدد العاملني فـي املن�ش�أة خالل ال�سنة ال�ضريبية على ( )10ع�شرة
عمال عما هو حمدد فـي املــادة ( )159مكــررا (بنـد  )4من القانون .
املــادة ( ) 165
يتم حتديد متو�سط عدد العاملني املحدد فـي املــادة ( )159مكــررا (بنـد  )4من القانون
بحا�ص ــل جمـ ـ ــع عـ ــدد العاملـ ــني فـي بداي ـ ــة ال�سنـ ــة ال�ضريبيــة وفـي نهايتهـ ــا مق�سومـ ــا
علــى ( )2اثن ــني .
-110-

الف�صــل الثالــــث
قواعــد الإعــالن وتقديــم الإقـــرارات وغريهـــا
مـــن الوثائــــق من املن�شـــ�أة بالطـــرق الآليــــة �أو الإلكرتونيـــــة
املــادة ( ) 166
يتبع عند تقدمي الإقرار النهائي وقائمة الدخل �أو �أي �سجالت �أو وثائق �أخرى والتوقيـ ــع
على الإقـ ــرار من قبــل املن�شـ ـ�آت �إلكرتونيــا وكذا �إعالن القرارات والإخطارات من قبل
الأمانة العامة �إلكرتونيا عن �أي �سنة �ضريبية وفقا للقواعد الواردة باملواد ( )10مكــررا ،
و( )10مكررا ( ، )1و( )10مكــررا ( )2من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 167
يكـ ـ ــون تقدي ــم املن�ش ـ ـ ـ�أة الإق ــرار النهائ ــي املن�ص ــو�ص عليــه باملــادة ( )159مكـ ـ ــررا ()18
من القانون وفق ــا للنمـ ــوذج رقم (� )17ضريبة دخل املرفق بهذه الالئحة .
املــادة الرابعـــــــة
يلغى من الالئحة التنفـيذية لقانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليها كل من :
1 -1الفرع الثاين من الف�صل الرابع من الباب ال�ساد�س " �ضوابط و�إجراءات جتديد
الإعفاء " .
2 -2البنـ ــود م ــن (� )2إلى ( )10من الفـ ــرع الثالـ ــث من الف�ص ــل الراب ــع مــن الب ــاب
ال�س ــاد�س " الأحكام اخلا�صة بالإعفاء تبعا لنوع الن�شاط " .
3 -3الفرعان  :الثاين  ،والثالث من الف�صل الأول من الباب ال�سابع " قواعد اال�ستثناء
من تقدمي الإقرار"  ،و" قواعد الإعفاء من تقدمي احل�سابات املرفقة بالإقرار
النهائي " .
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لال�ستخدام الر�سمي
الرقم :
التاريخ 20 / / :م
رقم امللف ال�ضريبي :

�سلطنة عمـان
وزارة املالية
الأمانة العامة لل�ضرائب

منوذج رقم (� )11ضريبة دخل
ب�ش�أن طلب ا�ستخراج بطاقة �ضريبية
طبقا للمادة ( )11بند ( )1من قانون �ضريبة الدخل

-1
-2
-3

-4

ا�ســم اخلا�ض ــع لل�ضــريب ــة ............................................................ :
رقـ ـ ــم ال�سج ـ ـ ــل التج ـ ــاري ............................................................ :
عنوان اخلا�ضع لل�ضـريبـة :
 رقـ ــم �صنــدوق الربيـ ـ ـ ــد ............................................................ : املدين ـ ـ ـ ـ ـ ــة/الواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ............................................................ : الرم ـ ـ ـ ـ ـ ــز الربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ............................................................ : رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�سـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ............................................................ : ا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ............................................................ : رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البن ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ............................................................ : ال�شق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ............................................................ : رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الهاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ............................................................ : رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س ............................................................ : الربي ـ ـ ـ ـ ــد الإلكتـ ـ ــرونـ ــي ............................................................ :بيانات اخلا�ضع لل�ضريبة :
(م�ؤ�س�سة�/شركـة عمانيــة
/من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة/مق ـ ــر ............................................................
ثاب ــت/وكي ـ ــل تاب ـ ـ ــع�/أداء
خدمات فـي عمان)
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 ا�س ـ ـ ـ ـ ــم مقـ ـ ـ ــدم الطل ـ ـ ـ ـ ــب ............................................................ : �صف ـ ـ ــة مق ـ ـ ــدم الطل ـ ـ ـ ـ ــب ............................................................ : رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةال�شخ�صية/بطاقة العمـل ............................................................ :
 توقيـ ــع مقـ ــدم الط ـل ـ ـ ـ ـ ــب ............................................................ : التاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ............................................................ : اخلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ............................................................ :_________________________

ن ـمــوذج رق ــم (� )11ضـريـبــة دخـ ـ ــل

�إي�صال ت�سلم طلب ا�ستخراج البطاقة ال�ضريبية

ت�سلمت دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالأمانة العامة لل�ضرائب طلب ا�ستخراج البطاقة
ال�ضريبية  ،وفقا للنموذج رقم (� )........ضريبة دخل وذلك بتاريخ 20 / / :م .

ا�سـ ـ ـ ـ ــم م�ست ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــم الإخط ـ ـ ـ ـ ــار ................................ :
الوظيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ................................ :
التوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ................................ :
ختم الأمانة العامة لل�ضرائب ................................ :
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�سلطنة عمـان
لال�ستخدام الر�سمي
وزارة املالية
الرقم :
التاريخ 20 / / :م
الأمانة العامة لل�ضرائب
منوذج رقم (� )17ضريبة دخل
رقم امللف ال�ضريبي :
ب�ش�أن الإقرار النهائي لدخل املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية)
التي تنطبق عليها �أحكام الباب اخلام�س مكررا من قانون �ضريبة الدخل
عن ال�سنة ال�ضريبية ............
(الفرتة املحا�سبية من � / /إلى ) / /
وفقا للمادة (  159مكررا  )18من قانون �ضريبة الدخل
اجلزء الأول  :البيانات املتعلقة باملن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية):
......................................................... :
 - 1ا�سم املن�ش�أة ورقم ال�سجل التجاري
 - 2البيانات اخلا�صة بالعامل امل�س�ؤول :
......................................................... :
 اال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم......................................................... :
 الوظيف ـ ـ ـ ــة رقم البطاقة ال�شخ�صية/بطاقة......................................................... :
الإقامة/جواز ال�سفر
......................................................... :
 رقم الهاتف (العمل  -النقال)......................................................... :
 الربيد الإلكرتويناجلزء الثاين  :ال�شـروط التي يجب توافرها باملن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية) لال�ستفادة
من �أحكام الباب اخلام�س مكررا من قانون �ضريبة الدخل وفقا للجدول الآتي :
()
ال�شــــــــروط
م
�أن تقت�صر ممار�سة املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية) على الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي
� 1أو احلرفـي �أو اخلدمي وعلى �أن ي�ستبعد الن�شاط املهني و�أعمال النقل اجلوي والبحري ،
و�أعمال امل�صارف والت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية  ،وا�ستخراج موارد الرثوة الطبيعية .
� 2أال يزيد ر�أ�س م ــال املن�شـ ـ�أة (امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة العمانية) املقيــد فـي ال�سجــل التج ــاري
فـي بداية ال�سنة ال�ضريبية على ( )50٫000خم�سني �ألف ريال عماين .
� 3أال يزيد الدخل الإجمايل الذي حتققه املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية) فـي نهاية
ال�سنة ال�ضريبية على ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين .
� 4أال يزيد متو�سط عدد العاملني لدى املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية) خالل ال�سنة
ال�ضريبية على ( )15خم�سة ع�شر عامال .
مالحظة  :فـي حال انطباق ال�شروط املذكورة يجب تعبئة اجلزء الثالث من هذا النموذج � ،أما فـي
حال عدم انطباق �أحد ال�شروط املذكورة  ،فـيجب تقدمي النموذج رقم ( )13للم�ؤ�س�سة
�أو النموذج ( )14لل�شركة العمانية .
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اجلزء الثالث  :حتديد مقدار الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة وال�ضريبة امل�ستحقة:
م�سل�سل

بـــــيـــــــان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

�إجمايل الإيرادات
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الدخل (�إجمايل البند  1م�ضافا �إليه البند )2
امل�صروفات اجلائزة اخل�صم
الدخل املعفـي من ال�ضريبة
�إجمايل املبالغ املخ�صومة من الدخل ( البند  4م�ضافا �إليه البند )5
الدخل �أو اخل�سارة ( �إجمايل البند  3خم�صوما منه البند )6
اخل�سارة املرحلة من �سنوات �سابقة
الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة (�أو اخل�سارة) (البند  7خم�صوما منه البند ) 8
ال�ضريبة امل�ستحقة ( %3من البند ) 9
( )-ال�ضريبة الأجنبية امل�سددة فـي اخلارج
( )-ال�ضريبة امل�سددة بالزيادة من واقع ربط نهائي عن �سنوات �سابقة
ال�ضريبة الواجبة ال�سداد (�أو امل�سددة بالزيادة )

املبــلـــغ (ر.ع)

مالحظة  :تعد البيانات املذكورة �أعاله مبثابة قائمة دخل .
اجلزء الرابع  :للإعفاء من �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة طبقا للمادة ( )159مكررا ()15
من قانون �ضريبة الدخل يجب توافر �أحد ال�شرطني الآتيني :
)(
ال�شــــروط
م
يجب �أن يكون مالك امل�ؤ�س�سة �أو �أحد ال�شركاء فـي ال�شركة العمانية متفرغا لإدارة املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة
� 1أو ال�شركة العمانية) تفرغا تاما و�أال يرتبط بعالقة عمل لدى �أي جهة حكومية �أو خا�صة .
�أال يقل عدد املوظفـني العمانيني عن ( )2اثنني و�أن يكونوا قد �أم�ضوا فرتة ال تقل عن ()6
� 2ستة �أ�شهر فـي العمل لدى املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية) خالل ال�سنة ال�ضريبية .
فـي حال حتقق �أحد ال�شرطني  ،يرجى تعبئة البيانات الآتية :
 - 1ا�سم املالك/ال�شريك  ............................ :رقم البطاقة ال�شخ�صية ..................... :
� - 2أ�سماء املوظفـني العمانيني فـي امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية :
�أ  -اال�سم  ....................................... :رقم البطاقة ال�شخ�صية ..................... :
ب  -اال�سم  ....................................... :رقم البطاقة ال�شخ�صية ..................... :
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اجلزء اخلام�س :
يقر  ....................................................................ب�صفت ــه الع ـ ــامل امل�س�ؤول باملن�ش�أة
(امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية)  .........................................ب�أن ما ورد فـي هذا الإق ــرار
النهائي واملق ــدم من املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية) عن ال�سن ـ ــة ال�ضـ ــريبية .......................
�صحيح وحقيقي ومطابق للواقع و�أنه يتحمل كافة امل�س�ؤولية القانونية حول البيانات الواردة فيه .
وهذا �إقرار مني بذلك
ا�سم العامل امل�س�ؤول ...................................................................................... :
...................................................................................... :
�صفتـه
...................................................................................... :
التوقيع
...................................................................................... :
التاريـخ
...................................................................................... :
اخلتـ ــم
_________________________

ن ـمــوذج رق ــم (� )17ضـريـبــة دخـ ـ ــل

�إي�صال ت�سلم الإقرار النهائي
ت�سلمت دائرة ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة واملالية بالأمان ــة العامـة لل�ضرائب الإق ــرار النهائــي للدخ ــل املق ــدم
من املن�ش�أة (امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية)  ................................................. :عن ال�سنة
ال�ضريبية  ......................وفقا للمنوذج رقم (� )17ضريبة دخل وذلك بتاريخ 20 / /م  ،وفقا
للنموذج رقم (� )....ضريبة دخل وذلك بتاريخ 20 / / :م .
ا�س ـ ـ ـ ــم م�ست ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الإقـ ـ ـ ـ ـ ــرار .............................. :
الـ ـ ـ ـ ـ ــوظيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .............................. :
التوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع .............................. :
ختم الأمانة العامة لل�ضرائب .............................. :
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منوذج رقم ( � ) 19ضريبة دخل
ب�ش�أن الإخطار عن بيانات العقود التي تربمها الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ووحدات اجلهاز الإداري للدولة وال�شركات اململوكة للدولة بن�سبة تزيد على ( )%40لل�سنة املالية .........

ا�س ـ ـ ــم املوظ ـ ـ ـ ــف .................................... :
الدائرة /الق�سم .................................... :
التـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ .....................................:
اخلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم .................................... :

قيمة امل�شروع ( العملة)
و�صف
تاريخ
تاريخ
تاريخ
العقد/
بدء انتهاء
الن�صف
الن�صف
امل�شروع الإ�سناد التنفيذ
الثاين الإجمايل
التنفيذ �سنوي الأول �سنوي

وزارة /هيئة عامة /م�ؤ�س�سة عامة /وحدة حكومية� /شركة ........................................................ :

ا�سم
رقم ال�سجل
العنوان
رقم
التجاري/
ال�شركة /اجلن�سية الربيدي
العقد الرتخي�ص املهني امل�ؤ�س�سة

_________________________
نــمــوذج رقــم ( )19ضـريـبــة دخـــــل
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منوذج رقم ( � ) 20ضريبة دخل
ب�ش�أن الإخطار باحلاالت التي مل يتقدم فيها املتعاقد �أو املتعامل �أو طالب الإجراء بن�سخة
من البطاقة ال�ضريبية عن الربع  ..........من �سنة ..........

ا�سم اخلا�ضع لل�ضريبة
(م�ؤ�س�سة�/شركة عمانية)/فرع ل�شركة
�أجنبية�/شخ�ص ي�ؤدي خدمات فـي عمان

العنوان الربيدي

و�صف العقد /التعامل/
طلب الإجراء

ا�س ـ ـ ــم املوظ ـ ـ ـ ــف .................................... :
الدائرة /الق�سم .................................... :
التـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ .....................................:
....................................
اخلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :
														

رقم ال�سجل التجاري
�أو الرتخي�ص املهني

وزارة /هيئة عامة /م�ؤ�س�سة عامة /وحدة حكومية� /شركة ........................................................ :

م

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

_________________________
نــمــوذج رقــم ( )20ضـريـبــة دخـــــل

قــــرار وزاري
رقــــم 2019/112
ب�شـ�أن حتديـد قيمـة و�أنـواع ال�سلـع االنتقائيـة
وفئـة ال�ضريبـة املفرو�ضـة علـى كـل منهـا
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
و�إلى قــرار جمل ــ�س الــوزراء بجل�ستــه رقم  2019/18املنعقدة بتاريــخ  14مــن ماي ــو 2019م
باملوافقـ ــة علــى حتديـ ــد قيم ــة و�أن ــواع ال�سل ــع االنتقائيـ ــة  ،وفئ ـ ــة ال�ضريب ـ ــة املفرو�ض ـ ــة
علــى كــل منهــا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة به املعنى ذاته 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 :
 - 1التبـغ ومنتجاتـه :
كافة الأ�صناف الواردة فـي الف�صل ( )24من التعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية  ،امل�ستوردة �أو التي يتم زراعتها �أو �إنتاجها فـي ال�سلطنة .
 - 2حلـوم اخلنزيـر :
كافة حلوم و�أطراف و�أح�شاء و�شحوم اخلنزير وجميع م�شتقاتها ال�صاحلة للأكل ،
�سواء كانت طازجة �أو مربدة �أو جممدة �أو جمففة �أو مملحة �أو غري ذلك من م�شتقات
حلوم اخلنزير التي يتم ت�صنيفها على �أنها �سلع ذات طبيعة خا�صة بالتعرفة اجلمركية
املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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 - 3امل�شروبـات الكحوليـة:
�أي م�شروبات حتتوي على ن�سبة معينة من الكحول  ،وت�شمل جميع الأ�صناف التي يتم
ت�صنيفها على �أنها �سلع ذات طبيعة خا�صة بالتعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 4م�شروبـات الطاقـة:
�أي م�شروبات حتتوي على مواد منبهة � ،أو متنح التحفيز العقلي �أو البدين  ،وت�شمل
الكافيني والتورين واجلن�سينج واجلوارانا  ،وتعد من م�شروبات الطاقة �أي مركزات ،
�أو م�ساحيق � ،أو جل � ،أو م�ستخل�صات ميكن حتويلها �إلى م�شروبات طاقة .
 - 5م�شروبات غازية:
�أي م�شروبات �صناعية م�ضاف �إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم املميز
الــذي يختلــف مــن نــوع آلخــر  ،وتعــد مــن امل�شروبــات الغازيـة �أي مركــزات � ،أو م�ساحيــق ،
�أو جــل � ،أو م�ستخل�صـات ميكـن حتويلهـا �إلى م�شروبـات غازيـة .
املــادة الثانيــة
حتدد ال�سلع االنتقائية التي تفر�ض عليها ال�ضريبة  ،وفئتها  ،وفق اجلدول الآتي :
�أنـواع ال�سلـع االنتقائيـة

فئـة ال�ضريبـة بالن�سبـة املئويـة

التبغ ومنتجاته
حلوم اخلنزير
امل�شروبات الكحولية
م�شروبات الطاقة
امل�شروبات الغازية

100
100
100
100
50

املــادة الثالثــة
ال تعترب �سلعة انتقائية  ،وال ت�ستحق ال�ضريبة عنها م�شروبات الطاقة  ،وامل�شروبات
الغازية التي يتم حت�ضريها من قبل �شخ�ص غري ملتزم بال�ضريبة �إذا �سبق �سداد
قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة عنها .
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املــادة الرابعــة
يكون ت�صنيف ال�سلع االنتقائية املحددة فـي هذا القرار وفق ت�صنيف النظام اجلمركي
املن�سق املعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة اخلام�سة
حتدد قيمة ال�سلع االنتقائية التي تفر�ض عليها ال�ضريبة على �أ�سا�س �سعر بيعها بالتجزئة ،
واملحددة من قبل امللتزم بال�ضريبة �أو ال�سعر املعياري املحدد �ضمن قائمة الأ�سعار املعيارية
ال�صادرة من قبل الأمانة العامة لل�ضرائب � ،أيهما �أعلى  ،وال ي�شمل هذا ال�سعر ال�ضريبة
امل�ستحقــة  ،و�ضريبـة القيمـة امل�ضافــة حــال تطبيقها  ،كما ال ي�شمـل �سعـر البيـع بالتجزئـة
القيمة التي ت�ضاف على ال�سلع االنتقائية عند بيعها �أو ا�ستهالكها فـي الفنادق �أو املطاعم
�أو املقاهي .
وفـي حال تعدد �أ�سعار البيع بالتجزئة لل�سلعة االنتقائية  ،يجب �أال يقل ال�سعر فـي جميع
الأحوال عن متو�سط �سعر البيع بالتجزئة فـي ال�سوق املحلي .
املــادة ال�ساد�سة
يجــب علــى امللتـزم بال�ضريبة �أن يقدم �إلى الأمانة العامة لل�ضرائب امل�ستندات الالزمة
التي تثبت �صحة �سعر البيع بالتجزئة امل�صرح عنه لل�سلع االنتقائية .
املــادة ال�سابعة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ  15من يونيو 2019م .

�صدر فـي  24 :مـن رم�ضـــــان 1440هـ
املوافــــق  30 :مـن مايـــــــــو 2019م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1295
ال�صادرة فـي 2019/6/2م
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قــــرار وزاري
رقـــم 2019/170
ب�إ�صدار الئحة القواعد وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة
ا�ستنادا �إلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لــدول اخلليــج العربيــة ال�صــادر
بتطبيقه املر�سـوم ال�سلطانــي رقم ، 2003/67
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادرة بالقـرار رقم ، 2005/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن القواعد وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلتزم ال�شركات التي �أ�سندت �إليها �أعمال �إدارة الأ�سواق احلرة بتوفـيق �أو�ضاعها وفقا لأحكام
الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على (� )6ست ــة �أ�شه ــر م ــن تاريخ العمل به ــا  ،وتبق ــى
الرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل بهذه الالئحة �سارية املفعول حتى نهاية مدتها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل مايخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 12 / 26 :هـ
املوافــــق 2019 / 8 / 29 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1309
ال�صادرة فـي 2019/9/15م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علـي البلو�شي
الـوزي ـ ـ ــر املـ�سـ ـ ـ ـ�ؤول عــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املــالي ـ ـ ــة
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الئحة القواعد وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة
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 :
القانــــون :
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003/67
املفتــ�ش العــام :
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
املديــر العـــام :
مدير عام اجلمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
الإدارة :
الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
الدائـرة اجلمركيــة :
النطاق املحدد فـي امليناء  -البحري �أو اجلوي �أو الربي � -أو �أي مكان �آخر فـي ال�سلطنة
يوجد فـيه مركز للإدارة  ،ويرخ�ص فـيه ب�إمتام الإجراءات اجلمركية �أو بع�ضها  ،والدائرة
اجلمركية مبنفذ الدخول للمنطقة احلرة �أو ال�سوق احلرة �أو مبنفذ اخلروج من �أي منهما ،
بح�سب الأحوال .
ال�ســوق الــحرة :
املقر املرخ�ص الذي تودع فـيه الب�ضائع بغر�ض العر�ض �أو البيع مع تعليق �أداء ال�ضريبة
اجلمركية امل�ستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون  ،وهذه الالئحة .
امل�ستـــــودع :
املكان �أو البناء الذي تودع فـيه الب�ضائع حتت �إ�شراف الإدارة فـي و�ضع معلق لل�ضريبة
اجلمركية  ،وفقا لأحكام القانون .
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ال�سجــــــــل :
ال�سجل الذي تدون وحتفظ فـيه جميع بيانات الب�ضائع الداخلة �أو اخلارجة  ،وجميع
العمليات التي تتم فـي ال�سوق احلرة .
اجلهــة املخت�صــة :
الوحدة احلكومية املخت�صة بالإ�شراف على املنطقة املراد الرتخي�ص ب�إن�شاء ال�سوق احلرة بها .
اجلهــات املعنيــة :
الوحدات احلكومية التي يتعني الرجوع �إليهـا ف ــي حــدود اخت�صا�صاته ــا طبق ــا للقوان ــني
التي تنفذها .
الرتخيــ�ص :
املوافقة ال�صادرة ب�إن�شاء ال�سوق احلرة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املرخــ�ص لــه :
ال�شخ�ص االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص .
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إن�شاء �سوق حرة � ،إال وفقا للقواعد وال�شروط والإجراءات املبينة فـي هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
ال�شـروط والإجـراءات اخلا�صـة ب�إنـ�شاء ال�سـوق احلـرة
املــادة ( ) 3
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى اجلهة املخت�صة  ،مرفقا به الآتي :
 - 1ن�سخة من ال�سجل التجاري  ،مدرجا به ن�شاط ال�سوق احلرة  ،و�شهادة االنت�ساب
لغرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 2الرتاخي�ص  ،واملوافقات الالزمة من اجلهات املعنية .
 - 3املخططات الهند�سية والفنية ملوقع ال�سوق احلرة  ،وامل�ستودع .
 - 4درا�سة اجلدوى االقت�صادية لإقامة ال�سوق احلرة .
 - 5تقدمي �ضمان م�صرفـي ل�صالح الإدارة ل�ضمان تنفـيذ االلتزامات مبا ال يتجاوز
( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين .
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املــادة ( ) 4
تكون �إجراءات طلب الرتخي�ص ب�إقامة ال�سوق احلرة وفق الآتي :
 - 1حتيل اجلهـة املخت�صـ ــة طل ــب �إن�ش ــاء ال�سوق احل ــرة  -فـ ــي دائ ــرة اخت�صا�صه ــا -
�إلى الإدارة لإبداء ر�أيها املبدئي عليه باملوافقة من عدمها .
 - 2تقوم اجلهة املخت�صة ب�إعمال مبد أ� املناف�سة بني طالبي الرتاخي�ص .
 - 3تتولى اجلهة املخت�صة �إحالة الطلب الأف�ضل بكافة مرفقاته لدرا�سته �إلى الإدارة ،
وحتيل الإدارة الطلب �إلى وزارة املالية لإبداء الر�أي فـيه .
املــادة ( ) 5
يلتزم طالب الرتخي�ص بالآتي :
 - 1جتهيز امل�ستودع مبكاتب  ،و�أماكن للمعاينة اجلمركية جمهزة بالتجهيزات الالزمة .
 - 2جتهيز امل�ستودع لإيداع جميع �أنواع الب�ضائع وفقا لطبيعتها مبا فـي ذلك الب�ضائع
القابلة للتلف � ،أو التي حتتاج �إلى �أماكن خا�صة حلفظها .
 - 3جتهيز امل�ستودع بخزائن خا�صة حلفظ الب�ضائع والأ�صناف الثمينة .
 - 4توفـري التجهيزات الالزمة للمحافظة على �سالمة الب�ضائع املودعة ملنع �أ�سباب
التلف واحلريق .
 - 5تركيب كامريات و�أجهزة مراقبة فـي ال�سوق احلرة وامل�ستودع و�أي �أماكن �أخرى ،
وفقا للموا�صفات الفنية التي تعتمدها �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 6أن يكون امل�ستودع حمكم الإغالق من جميع اجلهات  ،ويتكون من مداخل رئي�سية
حتت مراقبة الدائرة اجلمركية .
� - 7أن يكون ت�صميم امل�ستودع مبا ميكن موظفـي اجلمارك من التدقيق على الب�ضائع .
املــادة ( ) 6
ي�صدر الرتخي�ص بقرار من املدير العام  ،بعد موافقة املفت�ش العام .
املــادة ( ) 7
يكون الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني  ،وبر�سم قدره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،ويجوز
جتديده ملدد مماثلة  ،وبر�سم مماثل  ،بناء على طلب يقدمه املرخ�ص له قبل ( )30ثالثني
يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 8
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1ت�أمني مبنى ال�سوق احلرة وحمتوياته �ضد جميع املخاطر .
 - 2عدم �إحالل الغري فـي الرتخي�ص .
 - 3عدم �إجراء �أي تغيري فـي ال�سوق احلرة �أو امل�ستودع � ،إال بعد احل�صول على موافقة
املدير العام .
 - 4م�س ــك ال�سجـ ــل .
 - 5متكني موظفـي اجلمارك من الإ�شراف والتفتي�ش والتدقيق اجلمركي والرقابة
والتفتي�ش داخل امل�ستودع  ،ومبنى ال�سوق احلرة .
الف�صـــل الثالـــث
الإجـراءات اجلمركيـة اخلا�صـة بال�سـوق احلـرة
املــادة ( ) 9
يجوز عر�ض  ،و�إيداع كافة �أنواع الب�ضائع فـي ال�سوق احلرة وامل�ستودع  ،عدا الب�ضائع
املحظورة وفقا للقانون والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 10
مع مراعاة حكم املادة ( )47من القانون  ،تخزن الب�ضائع الواردة من و�سيلة النقل مبا�شرة
�إلى امل�ستودع  ،مع تقدمي امل�ستندات الآتية �إلى الإدارة :
 - 1طلب �إيداع .
 - 2ب ــيان حمول ــة  -املنافـيــ�ست � -أو م�ستخرج  -منافـي�ست  -ي�شتمل على كافة الب�ضائع
الواردة للتخزين .
 - 3بيان جمركي .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للمرخ�ص له تخزيـ ــن الب�ضائـ ــع الـ ــواردة إ�لـ ــى م�ستودعات ــه
من ال�سوق املحلي  ،مع �أحقيته فـي ا�سرتداد ال�ضريبة التي دفعها .
املــادة ( ) 11
يجوز للمرخ�ص له نقل الب�ضائع الواردة �إلى امل�ستودع من ال�سوق احلرة وفقا لإجراءات
العبور (ترانزيت) الواردة فـي القانون .
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املــادة ( ) 12
ي�صدر املدير العام �شروط و�إجراءات �إدخال الب�ضائع �إلى ال�سوق احلرة  ،و�إخراجها منها .
املــادة ( ) 13
يجوز للمرخ�ص له �أو من يفو�ضه بالتن�سيق مع مدير الدائرة اجلمركية �إجراء العمليات الآتية :
� - 1سحب عينات الب�ضائع .
 - 2القيام بالأعمال ال�ضرورية للمحافظة على الب�ضائع .
 - 3القيام ب�إجراء العمليات الالزمة لتح�سني تغليف الب�ضائع � ،أو لتح�سني جودتها
الت�سويقية � ،أو لإعدادها لل�شحن كت�صنيف الطرود  ،وفرزها .
 - 4نقل الب�ضائع كليا �أو جزئيا من م�ستودع جمركي لآخر داخل ال�سوق احلرة .
ويجوز و�ضع الب�ضائع حتت �إجراء جمركي �آخر � ،شريطة التقيد بال�شروط والإجراءات
املطبقة ح�سب كل حالة .
املــادة ( ) 14
يجوز للركاب املغادرين والركاب العابرين (الرتانزيت) املوا�صل ــني علــى رحالت دولية ،
و�أفراد الطاقم اجلوي املغادرين  ،ال�شراء من ال�سوق احلرة  ،ب�شرط تقدمي امل�ستندات الآتية :
 - 1جواز �سفر .
 - 2بطاقة �صعود الطائرة .
وتقدم امل�ستندات امل�شار �إليها �إلى موظفـي املبيعات فـي ال�سوق احلرة  ،الذي ــن يلتزمـ ــون
بت�سجيل البيانات الواردة بها فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 15
يلتزم موظفو املبيعات فـي ال�سوق احلرة ت�سليم امل�شرتي �إي�صاال يت�ضمن بيانات امل�ستندات
الواردة فـي املادة ( )14من هذه الالئحة  ،م�ضافا �إليه الآتي :
 - 1عدد الوحدات املبيعة .
 - 2رقم املخزون اخلا�ص بها .
 - 3نوع ال�سلعة .
 - 4ا�سم املطار الذي مت البيع فـيه .
� - 5سعر ال�سلعة .
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املــادة ( ) 16
يحظر على موظفـي املبيعات فـي ال�سوق احلرة البيع فـي احلاالت الآتية :
 - 1ت�أخر الرحلة  ،وتعذر بقاء الركاب فـي �صاالت املغادرة .
� - 2إلغاء الرحلة .
 - 3عدول الراكب عن ال�سفر .
املــادة ( ) 17
يلتزم موظفو املبيعات فـي ال�سوق احلرة فـي حالة �إلغاء الرحلة  ،ب�إلغاء عملية البيع التي
متت � ،أما فـي حال ت�أخر الرحلة وتعذر بقاء الركاب فـي �صاالت املغادرة  ،فعليهم التحفظ
على ال�سلع �إلى حني ال�سماح مبغادرة الركاب .
املــادة ( ) 18
يجب �إعادة ال�سلع التي مت �شرا�ؤها  ،والتي مل تغ ــادر ب�صحـ ــبة مالكه ــا بداع ــي الن�سيـ ــان
�إلى ال�سوق احلرة  ،وعلى موظفـي املبيعات �إلغاء عملية البيع  ،و�إخطار الدائرة اجلمركية .
املــادة ( ) 19
يلتزم املرخ�ص له  -فـي حال رغبته فـي ت�صدير بع�ض ال�ســلع �أو �إع ــادة ت�صديره ــا نهائي ــا
�إلى خارج ال�سلطنة  -بالآتي :
 - 1تقدمي طلب بذلك �إلى الدائرة اجلمركية .
 - 2تقدمي طلب ل�سحب الب�ضاعة من ال�سوق احلرة � ،أو امل�ستودع .
� - 3إرفاق امل�ستندات الالزمة للت�صدير � ،أو �إعادة الت�صدير .
وعلى الدائــرة اجلمركي ــة تطبيــق الإجراءات اجلمركية املعمول بها لت�صدير الب�ضائع
الوطني ــة  ،و�إع ــادة ت�صدير الب�ضائع الأجنبية  ،ويخ�صم ما مت ت�صديره من �أ�صل الكمية
فـي ال�سجالت لدى املرخ�ص له  ،والدائرة اجلمركية .
املــادة ( ) 20
تعد الب�ضاعة املخزنة فـي امل�ستودع فـي حكم التالف فـي احلاالت الآتية :
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� - 1إذا ثبـ ــت للدائ ــرة اجلمرك ــية من تقرير املخترب املخت�ص �أن الب�ضاعة ممنوعة ،
�أو غري �صاحلة .
� - 2أي تلف يحدث للب�ضاعة فـي �أثناء تخزينها �أو بيعها .
 - 3انتهاء مدة �صالحية الب�ضاعة .
ويعد بذلك حم�ضر موقع من قبل الدائرة اجلمركية  ،واملرخ�ص له .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )20من هذه الالئحة � ،إخطار الدائرة
اجلمركية قبل �إجراء عملية الإتالف  ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية ح�سب الإجراءات
املتبعة  ،على �أن يت�ضمن �إخطار الإتالف كافة املعلومات لل�سلع املراد �إتالفها من حيث :
(كميتهـ ــا  ،ووزنه ــا  ،ونوعها  ،وعددها  ،وقيمتها  ،و�ضريبتها اجلمركية  ،و�سبب الإتالف ،
وطريقته) .
املــادة ( ) 22
يتم �إعداد حم�ضر �إتالف م�شرتك بني الدائرة اجلمركية  ،واملرخ�ص له  ،واجلهة التي
قامــت بــه � -إذا تطلب الأمر وجود جهة �أخرى  -ويلتزم املرخ�ص له بخ�صم ما مت �إتالفه
من �أ�صل الكمية املوجودة لديه  ،و�إ�شعار الدائرة اجلمركية بذلك .
املــادة ( ) 23
تعت ــرب الب�ضائ ــع املمنوع ــة �أو غري املقي ــدة فـ ــي ال�سج ــل  -التي توجد فـ ــي ال�س ــوق احل ــرة
�أو امل�ستودع  -فـي حكم الب�ضائع املهربة  ،وتطبق عليها �أحكام التهريب الواردة فـي القانون .
املــادة ( ) 24
حت�صل ال�ضريبة اجلمركية على جميع الأدوات والتجهيزات امل�ستوردة من اخلارج ال�ستعمالها
فـي بناء �أو جتهيز امل�ستودع .
الف�صـــل الرابـــع
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 25
تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،ال تقل عن ( )50خم�سني
رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
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املــادة ( ) 26
يفر�ض على كل مرخ�ص له �أخل بالتزاماته املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي املادة ( )5وامل ــادة ()8
من هذه الالئحة �أحد اجلزاءات الإدارية الآتية :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،يلتزم املرخ�ص له
خاللها بت�صحيح املخالفة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 27
ي�صدر املدير العــام قــرار تطبيـ ــق ال ــجزاءات الإداريـ ــة ال ــواردة ف ـ ــي املادت ــني ( )25و()26
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يجوز للمرخ�ص له التظلم من قرار اجلزاء الإداري �إلى املفت�ش العام خالل مدة ()60
�ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم بقرار م�سبب خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ عر�ضه عليه  ،ويعترب م�ضي املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم ،
ويجوز للمفت�ش العام �إقرار اجلزاء �أو �إلغا�ؤه �أو تعديله  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم
نهائيا .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2019/171
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطاين رق ـ ــم  2018/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامـ ـ ــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املالي ـ ـ ــة 2018م ,
وبعد العر�ض على جاللــة ال�سلطــان  -حفظه اللـه ورعاه , -
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر فـي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـة 2018م ,
طبقــا للجــداول التف�صيليــة املرفقــة .
�صـدر فـي  11 :مــن حمــــــــرم 1441هـ
املـوافــــق  11 :مــن �سبتمبـــــر 2019م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1310
ال�صادرة فـي 2019/9/22م
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احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
( مليون ريال عماين )
			
جـدول رقـم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املاليـة 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

الفعـــــلي

4870

6536.4

1524.3

� -2إيرادات الغاز

1910

2030.8

2173.7

� -3إيرادات جارية

(جدول 2560 )2

2233.3

130.4

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 20 )3

133.4

3.9

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 140 )3

15.7

4681.8

8514.1

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

3487.5

10949.6

9500

3440

3878.5

4550.1

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 4338 )4

4373.7

329.0

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

340

377.1

180.0

 -9م�صروفات �إنتاج الغاز

380

525.6

371.4

 -10فوائد على القرو�ض

480

618.3

8918.0

جملة امل�صروفات اجلارية
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8978

9773.2

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

امل�صروفات اال�ستثمارية :
 -11امل�صروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائية ( جدول 1200 ) 5
 -12امل�صـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة
165
لل�شركـ ـ ــات احلكوميـ ـ ـ ــة

1334.1
114.7

الفعـــــلي
1199.9
152.1

11.3

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

12

11.2

750.0

 -14م�صروفات �إنتاج النفط

800

921.3

560.0

 -15م�صروفات �إنتاج الغاز

580

755.7

2770.1

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

2757

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

82.7

و�إقليمية ودولية

 - 17م�صروفـ ــات الدعـ ــم :

3040.2

40

115.7

725٫0

670.1

25.2

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

30

25.9

380.0

 -دعم قطاع الكهرباء

450

476.6

3.9

 -دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية

72.8

 -الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية 225

21.0

 دعم املنتجات النفطية585.6

جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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4.8

-

142.8
20.0

20
765

785.8

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
12273.7

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

�إجمايل الإنفاق العام

( )3.759.6ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

12500

13599.2

()3.000

()2.649.6

رابعا :و�سائل التمويل :
� -18صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها 2550()450
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

4200.5
()107.2
4093.3

400.0
500.0

 -20متويل من االحتياطيات

()1.233.7

� - 21صافـ ــي حركـ ـ ــة احل�سابـ ـ ــات
احلكومي ــة

3759.6

3200.6
()259.5
2100

� -19صافـي االقرتا�ض املحلي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها -القرو�ض املتوقع �سدادها

600.0
()200.0

الفعـــــلي

جملــة و�سائــل التمويــل
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500
()100

2941.1
500.0
()100٫0

400

400٫0

500

300٫0

3000

()991.5
2649.6

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
(بالريال العماين)

					
جـدول رقـم ()2

ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

14 171 958

ديوان البالط ال�سلطاين

96

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

11 561 000

الفعـــــلي
12 038 806
90

10 542

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

9 000

4 834

645 384

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

568 000

1 232 739

402 724 993

وزارة املالية

775 812 000

491 625 962

6 946 261

وزارة اخلارجية

5 000 000

8 129 512

217 078

وزارة الداخلية

270 000

179 084

591 185

وزارة الإعالم

750 000

631 479

17 078 940

وزارة التجارة وال�صناعة

20 000 000

18 526 587

155 045 559

وزارة النفط والغاز

15 236 000

12 333 253

7 535 267

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

8 554 000

7 721 262

2 405 220

وزارة العدل

2 100 000

2 425 488

28 072 036

وزارة ال�صحة

37 846 000

27 707 457
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تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 062 321

وزارة الرتبية والتعليم

3 122 000

2 090 285

1 062 924

وزارة التنمية االجتماعية

1 418 000

1 217 239

582 330

وزارة الرتاث والثقافة

620 000

655 446

15 600 669

وزارة النقل واالت�صاالت

23 000 000

19 105 962

74 335 536

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

70 737 000

79 516 553

21 359 588

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

30 944 000

24 091 289

1 399

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

3 000

895

16 111 834

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

26 800 000

16 327 441

37 444

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

7 000

8 986

644 339

جمل�س املناق�صات

1 402 000

766 607

23 960

جمل�س ال�شورى

6 000

3 836

5 723

وزارة اخلدمة املدنية

15 000

4 606

822 284

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

6 584 000

508 707

5 600
89 645 536

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

50 000

8 400

فائ�ض الهيئات العامة (هيئة تنظيم االت�صاالت) 98 000 000

18 300

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

-

118 806

�صن ــدوق الرفـ ــد

-

15 883 146
28 077

513 906

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

700 000

552 244

36 052

معهد الإدارة العامة

759 000

23 965
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تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

914 200

وزارة التعليم العايل

4 474 000

913 591

70 342

املجل�س الأعلى للتخطيط

35 000

124 200

8 740

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

-

-

416 181

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

500 000

219 301

10 328

جمل�س الدولة

6 000

11 268

15 366

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

54 000

20 076

6 749 360

االدعاء العام

7 000 000

5 550 684

187 796
10 567 054

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

294 000

193 720

وزارة ال�سياحة

13 601 000

10 877 553

جمل�س البحث العلمي

11 000

19

4 477

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

707 000

3 149

260 034 862

وزارة القوى العاملة

316 110 000

261 452 966

147

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

77 000

21

2 217 713

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

5 834 000

3 390 421

86 670 911

الهيئة العامة للمياه

128 203 000

41 445 951

397 682

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

331 000

412 390

15 168

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

2 000 000

14 133

314 608

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

150 000

387 559

-
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تابـع جـدول رقـم (		)2

		

ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
-

(بالريال العماين)

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

3 000 000

853

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 000

1 024

6 414 349

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

6 000 000

8 278 781

3 694

م�شروع جامعة عمان

-

-

9 380

77 491 009

الهيئة العامة للطريان املدين

79 000 000

78 041 139

227 326

حمكمة الق�ضاء الإداري

196 000

181 600

80 953

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 168 000

107 563

25 330 709

الهيئة العامة للتعدين

34 483 000

23 058 687

199 737

املتحف الوطني

250 000

186 863

261 415

وزارة الدفاع

200 000

571 927

962
495 352 899

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

300 610

وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )

266 588 111

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

169 500 000

 -اقرتا�ض

500 000

بلدية م�سقط

90 436 000

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )

55 000 000

10 557
74 432 538
2173 723 727

500 000 000

الإجمالــــــــــــي
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-

758
520 120 297
35 423
457 407 443
0
76 934 229
-

2233 302 353 2560 000 000

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م (ح�سـب التخ�صـ�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
96
10 542
645 384
402 724 993
6 946 261
1 399
644 339
23 960
5 600
4 454
15 366
397 682
147
411 420 223
261 415
261 415

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
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

90
3 000
4 834
9 000
1 232 739
568 000
491 625 961 775 812 000
8 129 512 5 000 000
895
3 000
766 607 1 402 000
3 836
6 000
8 400
50 000
5 859
6 000
20 076
54 000
412 390
331 000
20
77 000
55 000 000

جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة

502 211 219 838 321 000

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

571 927

200 000

571 927

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
270 000

179 084

2 404 957

وزارة العدل

2 100 000

2 423 687

37 444

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

7 000

8 986

6 749 360

االدعاء العام

7 000 000

5 550 684

6 414 349

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

6 000 000

8 278 781

227 326

حمكمة الق�ضاء الإداري

196 000

181 600

962

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

495 352 899

�شرطة عمان ال�سلطانية

520 120 298 500 000 000

511 404 375

جملة قطاع الأمن والنظام العام

536 743 878 515 573 000

217 078

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

263

-

-

11 207

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 12 000

758

1 800
15 509

2 060 999

وزارة الرتبية والتعليم

3 122 000

2 089 140

822 284

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

6 584 000

508 707

36 052

معهد الإدارة العامة

759 000

23 965

914 200

وزارة التعليم العايل

4 474 000

913 592

جمل�س البحث العلمي

11 000

19

-
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تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

4 477
314 608
1 314 518
3 694

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
3 149
707 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
387 559
150 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 1 148 293 1 983 000
م�شروع جامعة عمان
9 381
جملة قطاع التعليم

5 101 114 17 802 000

 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
28 060 829
جملة قطاع ال�صحة
28 060 829

27 691 948 37 834 000
27 691 948 37 834 000

5 482 302

 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
1 062 924
وزارة اخلدمة املدنية
5 723
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
8 740
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
258 720 344
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
853
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
259 798 584
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )
14 171 958
وزارة الإ�سك ـ ــان
74 335 536
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
21 240 942
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
118 646
( قطــاع مــوارد امليــاه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
16 111 834
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1 217 239 1 418 000
4 606
15 000
260 304 673 314 127 000
1 024
4 000
261 527 542 315 564 000
12 038 806 11 561 000
79 516 553 70 737 000
23 752 694 30 914 000
30 000

338 595

16 327 441 26 800 000

		

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
2 217 713
86 670 911
74 432 538

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

289 300 078

جملة قطاع الإ�سكـــــان

591 185
1 322
582 330
513 906
416 181
5 874

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 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
3 390 421 5 834 000
41 445 950 128 203 000
76 934 228 90 436 000
253 744 688 364 515 000
750 000
620 000
700 000
500 000
-

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

187 796
15 168
199 737

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

294 000
2 000 000
250 000

193 720
14 133
186 863

2 513 499

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

2 459 740 5 114 000

155 045 559
300 610
155 346 169
7 535 267
7 535 267

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

12 333 253 15 236 000
35 423
-

جملة قطاع الطاقة والوقود

12 368 676 15 236 000

 - 10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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7 721 262 8 554 000
7 721 262 8 554 000

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
15 594 949
5 720
89 645 536
77 491 009
182 737 214
17 078 940
18 300
118 806
70 342
10 567 054
80 953
25 330 709
53 265 104
266 588 111
10 557
266 598 668
2173 723 727

		

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 - 12قطاع النقل واالت�صاالت :
22 903 000
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت ) 97 000
98 000 000
هيئة تنظيم االت�صاالت
79 000 000
الهيئة العامة للطريان املدين
200 000 000
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� - 13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
20 000 000
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
�صندوق الرفد
35 000
املجل�س الأعلى للتخطيط
13 601 000
وزارة ال�سياحة
3 000 000
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 168 000
34 483 000
الهيئة العامة للتعدين
71 287 000
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
� - 14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
169 500 000
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى500 000
 اقرتا�ضجملة الأخرى
170 000 000
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع ( 0
الإجمالـــــــــــــــي
2560 000 000
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19 082 931
23 031
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

الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
( ح�ســـــــــب البنــــــود )
							
جـدول رقـم ()2/2
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

366 487 165

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 500 000 000

463 112 782

257 714 425

ر�سوم الرتاخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 310 000 000

258 530 122

47 981 826
61 609 214
14 524 604
59 831 280
27 774 334
19 803 473
24 063 335
222 460
261 985 210

ر�سوم البلدية على الإيجارات
ر�سوم املعامالت العقارية
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

59 223 219
64 805 000
19 013 000
60 000 000
37 782 640
37 134 991
38 676 000
300 000
286 000 000

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

1141 997 326

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

1263 875 754 1412 934 850

95 191 419

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

139 889 000

53 831 512

1 772 264

�إيرادات مياه خمتلفة

5 269 000

148 087

69 746 862

�إيرادات املطارات

60 568 000

68 837 804
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تابـع جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

		

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

1 072 650

�إيرادات املوانئ

910 000

934 166

78 238 718

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

85 000 000

188 643

11 401 518

فائ�ض الهيئات العامة

13 000 000

15 250 059

21 055 889

�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

17 547 685

19 307 591

186 052 997

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 160 100 000

428 389 773

29 380 900

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

23 987 875

49 081 229

59 420 071

ر�سوم الهجرة واجلوازات

57 014 000

62 742 361

58 597 405

ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة

48 629 675

75 826 541

113 815 057

تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

110 361 261

103 908 498

15 335 251

�إيرادات تعدين

18 000 000

13 418 520

125 331

مبيعات مواد غذائية

213 000

144 870

270 424

�إيرادات زراعية خمتلفة

396 000

297 607

22 720 814

�إيرادات طبية

32 701 000

21 731 510

217 919 579

�إيرادات متنوعة ( �أخرى )

309 978 654

47 454 034

49 609 252

�إيرادات نفطية �أخرى

8 500 000

7 933 794

1031 726 401
2173 723 727

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية
ج ـ احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــي ( أ�  +ب  +ج )
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969 426 599 1092 065 150
55 000 000

-

2233 302 353 2560 000 000

الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :
9 000
500 000
66 451
وزارة املالية
9 000
جملة قطاع اخلدمات العامة
66 451
500 000
 - 1قطاع ال�صحة :
998 219
وزارة ال�صحة
998 219
جملة قطاع ال�صحة
 -7قطاع الإ�سكان :
222 194
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار ) 700 000
194 219
17 081 869
17 510 113
18 800 000
وزارة الإ�سكان
17 276 088
17 732 307 19 500 000
جملة قطاع الإ�سكان
 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
831 751
جملة قطاع الطاقة والوقود
831 751
 - 10قطاع املعونات :
115 608 214
111 243 769
املعونات
115 608 214
111 243 769
جملة قطاع املعونات
133 406 972 20 000 000
130 358 827
�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :
15 646 690 140 000 000
3 889 647
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )
15 646 690 140 000 000
3 889 647
�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
( ح�ســــب البنــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
3 877 263
13 407 825

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

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

250 000

66 451

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

16 950 000

13 786 230

املح�صل من قرو�ض الإ�سكان املح�صلة لذوي الدخل املحدود 2 800 000

3 946 077

1 829 970

حتويالت ر�أ�س مالية حملية

-

-

111 243 769

معونات من منظمات جمل�س التعاون

-

115 608 214

� 130 358 827إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

3 889 647

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 140 000 000

3 889 647

جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

3 889 647

133 406 972 20 000 000

7 130 343

7 130 343 140 000 000

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

-

8 516 347

جملة بيع اال�ستثمارات

-

8 516 347

�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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15 646 690 140 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

145 855 526

ديوان البالط ال�سلطاين

141 610 719 129 343 000

303 330 015

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

303 962 167 282 659 000

4 566 935

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 121 000

5 043 776

2 038 737

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

1 516 000

2 053 120

3 715 333

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 158 000

3 748 257

16 490 707

وزارة املالية

17 490 000

18 522 223

65 952 206

وزارة اخلارجية

65 070 000

59 552 793

39 460 207

وزارة الداخلية

35 349 000

35 516 390

9 667 694

وزارة الإعالم

9 680 000

10 221 515

15 698 451

وزارة التجارة وال�صناعة

15 414 000

16 115 377

4 400 195

وزارة النفط والغاز

4 490 000

4 528 045

54 485 890

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

52 547 000

53 028 095

17 210 297

وزارة العدل

18 116 000

17 215 308

764 724 100

وزارة ال�صحة

678 306 879 670 455 000
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 1239 221 507وزارة الرتبية والتعليم
144 757 134

وزارة التنمية االجتماعية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1155 195 921 1155 827 000
145 014 705 143 596 000

10 878 825

وزارة الرتاث والثقافة

10 415 000

11 489 541

15 003 748

وزارة النقل واالت�صاالت

15 398 000

15 040 623

40 726 670

وزارة الإ�سكان

40 887 000

41 061 670

98 638 984

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

97 669 000

97 517 830

935 667

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

671 000

1 126 891

95 560 830

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

95 433 000

97 010 483

4 076 624

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 046 000

4 041 482

2 672 854

جمل�س املناق�صات

2 688 000

2 641 895

335 376

مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 261 000

260 500

7 361 000

جمل�س ال�شورى

7 335 000

6 967 969

6 351 419

وزارة اخلدمة املدنية

6 426 000

6 299 540

207 449 131

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

213 554 615 204 921 000

18 414 350

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

17 063 000

18 263 710

36 851 615

موازنات الفائ�ض والدعم

59 061 000

34 041 334

30 300 187

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 746 000

30 202 161

1 161 698

معهد الإدارة العامة

1 108 000

1 061 819
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
58 352 081

54 313 271

وزارة التعليم العايل

58 491 000

246 000 000

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

243 622 000 243 622 000

9 679 667

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 768 000

12 623 501

30 966 565

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

13 958 000

29 567 136

94 608 254

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

84 182 000

89 343 099

8 239 898

جمل�س الدولة

9 144 000

9 201 843

18 132 091

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 385 000

19 123 750

20 807 503

االدعاء العام

19 749 000

19 759 827

10 340 584

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 508 000

10 965 042

10 933 498

وزارة ال�سياحة

11 943 000

10 628 643

5 767 425

جمل�س البحث العلمي

5 787 000

5 702 773

6 976 415

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 912 000

6 936 889

156 667 882

وزارة القوى العاملة

156 114 959 155 983 000

4 966 531

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 987 000

4 978 419

14 626 703

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 444 000

14 528 884

207 435 970

الهيئة العامة للمياه

143 550 000 143 550 000

13 024 810

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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12 615 000

12 690 285

تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

(بالريال العماين)

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

40 752 551

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 334 000

41 011 289

1 109 325

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

948 000

1 197 771

9 559 000

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 521 000

9 521 000

3 074 628

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 119 000

3 207 394

وزارة املالية  -اعتماد �إجمايل غري موزع

76 449 000

45 221 224

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

45 362 000

45 421 893

662 524

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

1 662 000

599 624

23 747 829

الهيئة العامة للطريان املدين

22 352 000

25 764 375

4 293 738

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 141 000

4 141 000

2 453 803

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 050 000

2 618 994

2 750 992

الهيئة العامة للتعدين

2 736 000

2 821 146

200 000

الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

-

-

1 539 071

املتحف الوطني

1 479 000

1 637 273

4 878 760

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات

4 679 000

4 526 590

11 713 003

املعونات

-

76 432 178

188 720

م�شاريع برنامج تنفيذ

-

-

76 164 554

بلدية م�سقط

4550 090 701

90 436 000
الإجمالــــي
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76 909 026

4373 716 037 4338 255 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفـيـة )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين
106 740 140

289 593 179
4 566 935
2 038 737
3 715 333
16 490 707
65 939 632
935 667
2 672 854
7 361 000
18 414 350
6 963 019
18 132 091
4 966 531
13 024 810
561 554 985

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
106 065 902 101 032 000
290 361 367 271 943 000
5 121 000

5 043 776

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 516 000

2 053 120

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 158 000

3 748 257

وزارة املالية

17 490 000

18 522 223

وزارة اخلارجية

64 939 000

59 543 201

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

671 000

1 126 890

جمل�س املناق�صات

2 688 000

2 641 895

جمل�س ال�شورى

7 335 000

6 967 969

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

17 063 000

18 263 710

جمل�س الدولة

7 146 000

7 445 676

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 385 000

19 123 750

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 987 000

4 978 419

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 615 000

12 690 285

وزارة املالية  -اعتماد �إجمايل غري موزع

76 449 000

جملة قطاع اخلدمات العامة
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0

558 576 440 613 538 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
39 460 207

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
35 349 000

35 516 390

16 132 157

وزارة العدل

16 856 000

16 110 057

4 076 624
20 807 503

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 046 000

4 041 482

االدعاء العام

19 749 000

19 759 827

45 221 224

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

45 362 000

45 421 893

4 293 738

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 141 000

4 141 000

129 991 453

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

124 990 649 125 503 000
2 963 000
131 000

2 963 824
9 592

2 983 826
12 574

وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

1 260 000

1 105 252

1 078 140

وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

22 033 939

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 20 525 000

17 495 330

1236 771 986

وزارة الرتبية والتعليم

1152 953 112 1153 126 000

207 449 131

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

213 554 614 204 921 000

1 161 698

معهد الإدارة العامة

1 108 000

1 061 819

54 313 271

وزارة التعليم العايل

58 491 000

58 352 081

3 702 376

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 4 104 000

4 014 860

701 739

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

1 075 513
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
5 767 425

جمل�س البحث العلمي

6 976 415

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

119 419 258

وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 117 733 496 118 299 000

1 109 325

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

662 524

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 1 662 000

1664 143 627
742 690 161
742 690 161
144 757 134

البيـــــــــــــــــــــــان

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

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
5 702 773 5 787 000
8 912 000
948 000

6 936 889
1 197 771
599 624

1584 756 550 1583 232 000
660 811 549 649 930 000

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

660 811 549 649 930 000
145 014 705 143 596 000

6 351 419

وزارة اخلدمة املدنية

6 426 000

6 299 541

10 961 325

م�ؤ�س�سات �أخرى

32 842 000

5 549 384

246 000 000

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

30 966 565

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

13 958 000

29 567 136

37 248 624

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

37 684 000

38 381 463

3 074 628

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 119 000

3 207 394

479 359 695

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

471 641 623 482 247 000
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
27 148 065

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
24 393 000

24 350 573

40 726 670

وزارة الإ�سكان

40 887 000

41 061 670

93 476 532

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )

92 842 000

92 920 438

5 162 452

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع موارد املياه )

4 827 000

4 597 392

95 560 830

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

95 433 000

97 010 483

14 626 703

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 444 000

14 528 884

207 435 970

الهيئة العامة للمياه

143 550 000 143 550 000

2 070

م�شاريع برنامج تنفيذ

76 164 554

بلدية م�سقط

560 303 846

1 976 000
9 667 694
2 449 521

84 873 000

جملة قطاع الإ�سكان

76 909 026

494 928 466 501 249 000

 -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 ) 1 970 000
وزارة الإعالم

-

9 680 000

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 2 701 000

1 930 344
10 221 515
2 242 809

10 878 825

وزارة الرتاث والثقافة

10 415 000

11 489 541

2 607 000

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

2 675 000

4 941 844

30 300 187

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 746 000

30 202 161
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4

		

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
90 905 878

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

1 276 879

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )

9 638 845
13 736 836
40 752 551
1 539 071
4 878 760

9 513 000
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 10 716 000
40 334 000
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
1 479 000
املتحف الوطني
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 4 679 000

220 608 047
4 400 195
4 400 195
3 303 495

البيـــــــــــــــــــــــان

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

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
85 328 239 80 078 000
1 998 000

1 756 167
9 889 529
13 600 800
41 011 289
1 637 273
4 526 590

218 778 101 205 984 000
4 490 000

4 528 045

4 528 045 4 490 000

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 287 000

3 155 776

54 485 890

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

52 547 000

57 789 385

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

56 183 872 55 834 000

14 230 313
773 435
18 179 000
23 747 829

 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
هيئة تقنية املعلومات
الهيئة العامة للطريان املدين

56 930 577

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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14 593 000
805 000
18 088 000
22 352 000

53 028 096

14 248 819
791 804
18 226 505
25 764 374

59 031 502 55 838 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

335 376

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
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 1 261 000
التخطيـ ــط االقت�ص ـ ــادي )
1 261 000
وحدة دعم التنفيذ واملتابعة

260 500
3 144 300

3 704 000
15 698 451

وزارة التجارة وال�صناعة

15 414 000

16 115 377

1 526 000

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

1 545 000

1 545 000

3 578 290

�صندوق الرفد

3 911 000

3 778 601

9 679 667

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 768 000

12 623 501

10 933 498

وزارة ال�سياحة

11 943 000

10 628 643

9 559 000

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 521 000

9 521 000

2 453 803

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 050 000

2 618 994

2 750 992

الهيئة العامة للتعدين

2 736 000

2 821 146

200 000

الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

-

-

186 650

م�شاريع برنامج تنفيذ

-

-

60 605 727
11 713 003

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
� -14أخرى :
املعونات

63 057 062 61 410 000
-

76 432 178

11 713 003

جملة �أخرى

-

76 432 178

-

احتياطـــي خم�صـــ�ص

0

-

4550 090 701

الإجمالــــــــــي
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4373 716 037 4339 255 000

امل�صروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
1615 729 901
18 865 327
2 160 000
1636 755 228
584 066 720
75 927 024
47 762 293
43 924 817
117 432 151
10 328 334
196 783 555
33 278 590
182 923 897
1292 427 381
15 068 103
1 750 647

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 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1565 907 214 1641 001 780
19 893 554 20 196 822
1 777 500
1587 578 268 1661 198 602
556 807 179
72 712 522
45 935 793
42 194 156
110 183 668
9 608 061
187 923 863
34 230 426
174 981 183

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

1208 327 742 1234 576 851
17 213 098
2 100 298
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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

14 376 584
2 616 793

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
25 230 046
4 298 346
1 330 378
13 522 359
17 383 523
69 172 601
100 000
26 886 714
174 742 717
15 456 000
*

246 875 605
3366 256 931

		

(بالريال العماين)

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
22 415 094 24 502 449
مكاف�آت
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
3 785 784 3 771 712
1 345 328 1 593 526
�أجور �إ�ضافـية
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني 14 372 528 9 703 629
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
16 098 940 19 573 149
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 67 350 244 65 031 816
112 000
100 000
تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين
منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 24 666 904 11 952 609
167 140 199 155 542 286
جملة امل�ستحقات الأخرى
5 913 000 5 913 000
رواتب و�أجور وبدالت
ح�صة احلكومة فـي**نظام معا�شات موظفـي 245 479 153 245 470 130
احلكومة العمانيني
�أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية 3214 438 362 3302 700 869

***

ب  -م�ستلزمات �سلعية وخدمية :
 -1م�ستلزمات �سلعية :
لوازم و�إمدادات طبية
95 419 596 79 241 325
117 688 789
3 206 943 3 459 855
لوازم و�إمدادات زراعية
3 581 308
1 242 397 1 295 649
مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية
1 406 504
* ي�شمل مبلـغ ( )530462رياال عمانيا يمثـل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ ( )454513رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
** ي�شمل مبلغ ( )455427رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ ( )379476رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
*** ي�شمـل مبلـغ ( )522974ريـاال عمانيــا يمثــل م�ساهمـة الحكومـة عـن الموظفـيـن العامليـن فــي مجلـ�س البحـث العلمي
بمبلغ ( )447023رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
18 345 255

لوازم تعليمية

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
17 131 835 13 470 599

17 427 457

مواد غذائية

17 610 471

20 751 925

4 367 694

لوازم مكتبية ومطبوعات

3 871 136

3 906 085

4 176 812

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

3 139 380

3 178 469

5 351 069

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

6 366 056

7 434 795

6 099 188

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

4 592 233

6 103 192

2 942 252

وقود وزيوت للآالت واملعدات

2 736 324

2 581 079

174 921

غاز طبيعي

196 626

172 096

4 737 383

قطع غيار للآالت واملعدات

4 193 982

3 526 857

9 924 387

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

8 992 793

11 428 590

4 118 136

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

4 173 110

3 425 606

10 081 055

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

8 107 450

9 679 755

210 422 210
1 351 954

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

189 189 220 161 446 989
1 369 048

1 364 245

33 647 632

عقود نظافة

24 743 412

35 931 197

28 033 724

�صيانة مبان

25 485 157

28 295 750

-160-

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
1 500 978
85 906
6 236 280
1 245 307
1 045 377
6 111 905
21 138 942
2 527 788
2 086 204
10 703 764
1 506 876
3 089 397
9 689 928
6 443 049
37 134 052
773 376
80 704 907
380
34 809
2 499 710
10 689 238

		
البيـــــــــــــــــــــــان

�صيانة �أثاث ومعدات مكاتب
�صيانة �أثاث ومعدات م�ساكن
�صيانة �سيارات وو�سائل نقل
�صيانة �آالت
�صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل
�صيانة �أخرى
�إيجارات عقارات
ت�أمني على ال�سيارات
ت�أمني على الأمالك واخلزائن احلكومية
م�صروفات �سفر فـي مهام ر�سمية
ا�شرتاكات فـي ال�صحف واملجالت
دعاية و�إعالن و�إقامة معار�ض
تكاليف تدريب
م�صروفات عالج باخلارج
تكاليف خدمات �أخرى
تكاليف االحتفال بالعيد الوطني
تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل
تكاليف تو�صيالت كهربائية خارج م�سقط
تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط
عقود خدمات ا�ست�شارية
عقود خدمات ت�شغيلية
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(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 509 962 1 331 282
78 107
113 308
5 455 004 6 140 669
1 143 011 1 237 865
912 441 1 108 048
6 587 236 6 036 595
22 396 620 20 186 321
1 645 953 2 515 818
1 991 132 1 952 355
11 330 363 9 284 900
1 662 528 1 366 553
3 513 151 2 870 299
9 195 732 7 932 013
6 523 605 6 152 396
37 284 576 27 902 640
962 517
256 769
54 332 114
380
36 000
2 371 643
11 730 402

81 878 473
0
30 840
2 979 089
10 908 072

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
50 689 883
67 111
150 234
2 597 190
61 859 378
17 463 643
676 582
4 547 555
6 119 948
544 184
194 377
334 440
413 526 008
10 583 075
60 390 917
28 072 096
7 676 034

		

(بالريال العماين)

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
38 146 640 40 596 900
عقود خدمات �أخرى
71 178
46 918
م�صروفات بنكية
2 305
472 978
خ�سارة تغري �سعر العملة
4 491 985 2 685 670
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
68 053 980 47 062 322
م�صروفات غري مبوبة
17 206 943 18 793 643
تكاليف بعثات درا�سية
693 682
677 662
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 2 238 344 3 375 893
7 677 461 6 120 000
تكاليف �إقامة املهرجانات
675 129
580 383
تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية
230 336
209 795
تذاكر ال�سفر للتدريب
م�صروفات الأن�شطة الطالبية
872 574
299 079
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

106 722 122

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية

5 797 000

م�صروفات البحث والتطوير العلمي
م�صروفات ت�شغيلية جارية
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413 940 161 337 377 230
9 714 548
33 336 073
17 954 898
7 945 099

12 627 263
59 682 025
28 651 651
8 175 223

109 136 162 68 950 618
0
3 608 000

2 742
3 608 000

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 736 467 340ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1

211 526 182
4 419 647
215 945 829
14 947 818
14 947 818

115 470 225
1 913 307
50 020 532
8 788 927
176 192 991
744 508
246 500
991 008

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 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
715 876 285 571 382 837

150 036 844 147 770 000
5 794 848

151 256 931 153 564 848

 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
14 590 231
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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14 823 637

14 823 637 14 590 231

م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني :
 - 3م�ساعدات للمواطنني :
منح وم�ساعدات اجتماعية
115 024 111
1 699 202
منح وم�ساعدات طارئة
52 816 632
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
10 295 246
م�ساعدات خمتلفة
جملة امل�ساعدات للمواطنني

1 220 087

113 978 425
1 782 889
54 809 060
9 188 415

179 758 789 179 835 191
742 445
240 822

830 593
150 291

983 267

980 884

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
343 535
67 789
411 324
6 568 678
6 568 678

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

191 771
21 005
212 776

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

24 209 411

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

371 648
142 217
513 865
4 409 720

4 409 720 24 209 411

9 042 302

 - 7م�ساعدات ومعونات خارجية :
م�ساعدات ومعونات خارجية
0
جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية
 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 8 955 160

9 633 807

1 242 157

منظمات عربية

1 256 358

1 627 491

10 247 815

منظمات دولية

4 051 547

3 751 787

0

12 301
12 301

 20 532 274جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 15 013 085 14 263 065
200 000
63 505
م�ساعدات ومعونات داخلية وخارجية
63 505
200 000
 63 505جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية 63 505
ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
366 969 212 387 722 294
435 653 427
()8+7+6+5+4+3+2+1
76 432 178
0
معونات خارجية
11 713 003
76 449 000
د  -احتياطـــي خم�صـــ�ص
4550 090 701

الإجمالـــــــي ( أ�  +ب  +ج  +د )
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4373 716 037 4338 255 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
(بالريال العماين)
		
			
جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2017م
ديوان البالط ال�سلطاين
457 107

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
424 777
120 000

1 213 731

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 095 000

937 180

49 586

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 000

44 654

3 540

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

73 271

18 597

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

16 000

26 907

96 688

وزارة املالية

47 000

413 709

187 695

وزارة اخلارجية

134 000

646 826

170 960

وزارة الداخلية

16 000

55 166

37 380

وزارة الإعالم

31 000

18 141

50 115

وزارة التجارة وال�صناعة

19 000

45 425

125

وزارة النفط والغاز

2 000

14 070

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

16 000

70 784

25 200

وزارة العدل

24 000

42 604

3 738 220

وزارة ال�صحة

3 719 000

3 811 077

1 597 615

وزارة الرتبية والتعليم

1 303 000

1 644 785

151 323

وزارة التنمية االجتماعية

128 000

370 768
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-

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م
-

(بالريال العماين)
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
-

وزارة الرتاث والثقافة

3 000

161 628

وزارة النقل واالت�صاالت

68 000

27 162

وزارة الإ�سكان

-

73 599
9 906

58 421

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

49 000

27 090

2 877

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 000

3 081

7 381

جمل�س املناق�صات

5 000

15 559

5 000

جمل�س ال�شورى

4 000

-

1 559 374

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

1 695 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

222 000

66 070

موازنات الفائ�ض والدعم ( �صندوق الرفد )

68 000

64 180

17 714

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

13 003

132 265

وزارة التعليم العايل

524 000

287 895

452 426

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

204 000

202 370

1 134

جمل�س الدولة

20 000

10 271

15 175

االدعاء العام

11 000

10 888

42 000

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

55 000

47 707

-
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1 055 362
-

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

(بالريال العماين)
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2018م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

3 370

وزارة ال�سياحة

3 000

9 237

46 866

جمل�س البحث العلمي

43 000

42 157

15 123

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

163 000

5 428

348 233

وزارة القوى العاملة

344 000

345 409

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

8 444

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

9 000

11 595

4 828

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

3 000

17 165

171 766

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

79 000

45 972

1 766

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

-

10 425

9 476

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

16 000

11 199

128 985

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

140 000

130 830

8 079

الهيئة العامة للطريان املدين

11 000

17 092

12 000

حمكمة الق�ضاء الإداري

12 000

12 000

14 224

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 28 000

22 410

-

81 821

الهيئة العامة للتعدين

104 000

48 585

بلدية م�سقط

1 074 000

11 215 560

الإجمالـــــي

-167-

-

75 203

11 203 107 11 745 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
					
جـدول رقـم ()4/4
(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

146 107

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

89 000

306 238

1 093 567

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 036 000

887 319

49 586

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 000

44 654

3 540

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

73 271

18 597

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

16 000

26 907

96 688

وزارة املالية

47 000

413 709

187 695

وزارة اخلارجية

132 000

646 826

7 381

جمل�س املناق�صات

5 000

15 559

5 000

جمل�س ال�شورى

4 000

-

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

222 000

-

جمل�س الدولة

20 000

10 271

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

-

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

3 000

1 134
4 828
1 614 123

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة
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17 165

2 441 919 1 663 000

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2017م
170 960
24 055
2 877
15 175
128 985
12 000
354 052
6 000
1 145
78 486
1 596 143
1 559 374
132 265
253 206
46 866

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جملــ�س ال�ش ـ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
( املحاكــم والأمانــة العامــة للمجلــ�س )
حمكمة الق�ضاء الإداري
جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )
وزارة الع ـ ــدل ( املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب )
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
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
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

16 000
23 000
4 000
11 000

55 166
42 604
3 081
10 888

140 000

130 830

12 000

12 000

206 000

254 569

6 000
2 000
1 000

2 000
-

95 000

54 969

1 302 000
1 695 000
524 000
7 000

1 644 785
1 055 362
287 895
30 783

14 000

14 000

43 000

42 158

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2017م
15 123
158 778
1 766
3 849 152
3 659 734
3 659 734

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
جملــة قطــاع التعليــم
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
جملــة قطــاع ال�صحــة
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

163 000

5 428

154 000

208 093

10 425
3 355 898 4 006 000
3 756 107 3 624 000
3 756 107 3 624 000
128 000
190 000
16 000
334 000

370 768
137 316
11 199
519 283

3 000
-

79 785
9 906

58 421

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

49 000

27 090

8 444

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

9 000

11 595

48 585

بلدية م�سقط

1 074 000

75 203

151 323
189 455
9 476
350 254
3 000
27 162

145 612

جملــة قطــاع الإ�سكــان
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203 579 1 135 000

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2017م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
3 000
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية )

3 000

الفعـــــلي

6 054

37 380

وزارة الإعالم

31 000

1 472

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

1 000

-

وزارة الرتاث والثقافة

3 000

-

17 714

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

13 003

199 220

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

197 000

171 587

42 000

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

41 000

33 707

120 164

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

49 861

171 766

79 000

45 973

-

592 716

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

125
125

جملة قطاع الطاقة والوقود
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439 000
2 000
2 000

18 141

338 326
0

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2017م
3 000
14 070
17 070
154 763
6 865
8 079
169 707
296 000
50 115
66 070
3 370
14 224

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
الهيئة العامة للطريان املدين
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
دي ــوان البـ ــالط ال�سلطانــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي )
وحدة دعم التنفيذ واملتابعة
وزارة التجارة وال�صناعة
�صندوق الرفد
وزارة ال�سياحة
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

امليزانية
املعتمدة

3 000

14 200

16 000
19 000

70 784
84 984

63 000
5 000
11 000
79 000

71 132
2 467
17 091
90 690

16 000
19 000
68 000
3 000
28 000

81 821

الهيئة العامة للتعدين

104 000

511 600

جملـة ال�شـ�ؤون االقت�صاديـة الأخـرى

238 000

11 264 145

الإجمالـــــــــــي
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الفعـــــلي

500
16 000
45 425
64 180
9 237
22 410
157 752

11 203 107 11 745 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2018م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()5/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

2 490 719
1 182 270
1 173 768
2 104 131
6 950 888
564 787
382
565 169
575 356
2 580 640
3 155 996
592 092
592 092
11 264 145

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
الأ�صول الثابتة :
�أثاث ومعدات :
�أثاث ومعدات مكاتـب

امليزانية
املعتمدة

2 912 061

�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
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الفعـــــلي

2 571 485

837 984 1 062 727
1 569 242 1 266 745
1 969 641 2 112 003
6 948 352 7 353 536
432 101
64
432 165

961 548
64
961 612

325 628
601 162
2 608 773 2 607 343
2 934 401 3 208 505
750 794
750 794

358 743
358 743

11 203 108 11 745 000

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة
والهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة عــن ال�سنــة املاليـة 2018م
(بالريال العماين)
			 			
جـدول رقـم ()5
ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

82 910 466

ديوان البالط ال�سلطاين

511 183 918

103 044 038

69 999 987

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

340 826 205

69 999 856

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

8 484 715

1 607 047

71 918

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 787 067

590 000

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

476 467

1 517 749

وزارة املالية

5 896 000

2 546 744

7 097 418

وزارة اخلارجية

74 076 198

3 999 857

3 362 858

وزارة الداخلية

12 199 823

1 615 229

72 390

وزارة الإعالم

10 636 454

101 402

899 914

وزارة التجارة وال�صناعة

3 621 067

667 577

83 297

وزارة النفط والغاز

4 665 532

129 991

19 995 306

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

126 185 309

20 027 342

1 119 344

وزارة العدل

9 645 177

1 999 821

20 615 209

وزارة ال�صحة

444 777 524

25 526 022
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127 843
-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

49 140 819

وزارة الرتبية والتعليم

128 062 286

39 995 677

2 824 814

وزارة التنمية االجتماعية

33 144 863

1 417 684

2 530 624

وزارة الرتاث والثقافة

110 849 942

2 199 958

499 999 983

وزارة النقل واالت�صاالت

373 833 712 2341 121 923

128 961 996

وزارة الإ�سكان

365 221 891

121 244 849

49 948 929

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

264 778 877

48 492 621

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 1 501

-

24 986 271

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

104 139 320

33 450 010

49 130

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

284 656

128 201

-

جمل�س املناق�صات

319 155

-

-

جمل�س ال�شورى

182 918

-

199 470

وزارة اخلدمة املدنية

2 912 722

5 865 043

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 60 601 318

2 456 265

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
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24 624 343

243 334
7 055 022
66 014

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

316 519
-

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان
هيئة تنظيم االت�صاالت

امليزانية
املعتمدة

7 829 587

الفعـــــلي

5 823 950

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 21 878 176

495 074

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 863 912

23 011

2 284 440

هيئة تقنية املعلومات

67 250 218

15 208 687

4 498 073

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

36 484 119

8 261 227

معهد الإدارة العامة

753 120

100 960 600

وزارة التعليم العايل

186 454 568

129 146 411

4 695 303

املجل�س الأعلى للتخطيط

57 312 483

13 251 890

3 000 000

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

34 120 123

3 600 121

-

جمل�س الدولة

38 198

-

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

2 447 776

400 000

577 468

االدعاء العام

15 473 643

290 217

343 929

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

4 857 158

872 820

9 810 076

وزارة ال�سياحة

78 019 743

10 126 397

4 999 764

جمل�س البحث العلمي

47 826 000

6 301 181

-
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-

-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

582
7 993 749
43 194
499 946
59 999 410
4 210 784

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

21 252 721
60 940 833
6 603 450
14 234 575
411 715 764
21 639 876

93 750
9 099 283
754 056
499 990
79 289 529
3 690 990

43 038

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

71 242

22 288

151 299 852

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 367 464 327

وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للمياه

40 000 000

وزارة املالية  -اعتماد �إجمايل غري موزع

60 836 790

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

31 635 474

800 000

197 531
977 685
700 522

الهيئة العامة للطريان املدين
الهيئة العامة للتعدين

2 344 252
12 058 114
622 141

729 646
986 180
395 516

413 017

املتحف الوطني

6 502 297

3 499 930

م�شاريع برنامج تنفيذ

51 728 000

6 691 995

938 257

م�شروع جامعة عمان

1334 102 939

الإجمالـــــي

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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1199 873 990 6621 965 851
1200 000 000

-

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2018م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

19 798 624

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

39 814 153 176 686 238

69 999 987

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

69 999 856 340 826 205

71 918

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

8 484 715

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 787 067

1 607 047
127 843

590 000

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

476 467

1 517 749

وزارة املالية

5 896 000

2 546 744

7 097 418

وزارة اخلارجية

74 076 198

3 999 857

-

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

2 447 776

400 000

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

6 603 450

754 056

وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )

60 836 790

43 194
99 118 890

جملة قطاع اخلدمات العامة
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-

-

119 249 556 678 662 678

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

3 362 858
1 119 344
49 130
577 468
938 257
6 047 057
49 140 819
5 865 043
100 960 600
4 999 764
582
6 588 354
43 038
197 531
167 795 731

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان
جملة قطاع التعليم
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

12 199 823
9 645 177
284 656
15 473 643

1 615 229
1 999 821
128 201
290 217

31 635 474

800 000

4 833 468 69 238 773
2 581 766
39 995 677 128 062 286
7 055 022 60 601 318
753 120
129 146 411 186 454 568
6 301 181 47 826 000
93 750 21 252 721
56 267 194

7 559 069

22 288
71 242
729 646 2 344 252
190 903 044 506 214 467

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

20 615 209
20 615 209
2 824 814
199 470
1 405 395
4 429 679
53 778 573
128 961 996
35 091 695
14 857 234
24 986 271
499 946
59 999 410

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

25 526 022 444 777 524

جملة قطاع ال�صحة
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
م�شاريع برنامج تنفيذ
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان
وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه
( قطاع موارد املياه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للمياه

25 526 022 444 777 524
1 417 684 33 144 863
243 334 2 912 722
1 540 214 4 673 639
180 092 32 260 000
3 381 324 72 991 224
54 996 312 313 906 059
121 244 850 365 221 891
37 041 431 190 210 333
74 568 544

جملة قطاع الإ�سكان
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11 451 190

33 450 009 104 139 320
499 990 14 234 575
79 289 529 411 715 764
790 000

م�شاريع برنامج تنفيذ

318 175 125

(بالريال العماين)

39 109

338 012 420 1474 786 486

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

-

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

املتحف الوطني

15 068 817

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

83 297
9 333 269
19 995 306
29 328 575

امليزانية
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
7 780 910
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية )

72 390
2 530 624
4 498 073
3 000 000
343 929
4 210 784
413 017

83 297

(بالريال العماين)

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

 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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الفعـــــلي

3 233 574

101 402 10 636 454
2 199 958 110 849 942
8 261 227 36 484 119
3 600 121 34 120 123
872 820 4 857 158
3 690 990 21 639 876
3 499 930 6 502 297
25 460 022 232 870 879
4 665 532

129 991

129 991 4 665 532
10 228 945

4 999 999

20 027 342 126 185 309
25 027 341 136 414 254

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

 -11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
2 456 265
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء
2 456 265
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
499 897 851
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
102 132
هيئة تنظيم االت�صاالت
هيئة تقنية املعلومات
2 284 440
الهيئة العامة للطريان املدين
977 685
م�شاريع برنامج تنفيذ
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
503 262 108
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
899 914
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
316 519
وزارة اخلارجية
(الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
املجل�س الأعلى للتخطيط
4 695 303
وزارة ال�سياحة
9 810 076
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
151 299 852
الهيئــة العام ــة للتعديــن
700 522
م�شاريع برنامج تنفيذ
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
167 722 186
الإجمالـــــــــي
1334 102 939
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

66 014 24 624 343
66 014 24 624 343
373 725 482 2340 349 250
108 230
772 673
5 823 950 7 829 587
15 208 687 67 250 218
986 181 12 058 114
31 234
808 000
395 883 764 2429 067 842
3 621 067
21 878 176

667 577
495 074

863 912

23 010

57 312 483
78 019 743
367 464 327
622 141
17 870 000
547 651 849
6621 965 851
1200 000 000

13 251 890
10 126 397
40 000 000
395 516
6 441 560
71 401 024
1199 873 990
-

امل�صروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة
عـن ال�سنــة املاليـة 2018م (ح�ســـب القطاعـــات )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/5
ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

2 730

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :
النفط اخلام

امليزانية
املعتمدة

4 362 255

الفعـــــلي

-

10 545

املعادن واملحاجر

213 477

97 206

19 157 115

الزراعة

42 523 949

14 656 093

12 504 650

الأ�سماك

13 467 031 100 648 834

6 153 302

ال�صناعة التحويلية

37 828 342

38 138 059

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي

 -2قطاع الإنتاج اخلدمي :
الإ�سكان
150 904 840

5 649 961

33 870 291 185 886 574
125 873 843 392 496 287

946 469

التجارة

5 833 206

1 455 417

2 321

الكهرباء

5 092 027

145 931

62 671 170

املياه

81 660 441 424 701 856

502 274

االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )

19 230 139

6 050 312

7 223 107

ال�سياحة

80 876 385

7 814 469

222 250 181

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي
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223 000 413 928 229 900

تابـع جـدول رقـم (		)2/5

		

ال�سنة املاليـة 2018م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم
156 734 263
التدريب املهني
5 005 154

35 107 576
18 628 769
3 889 514
11 618 579
230 983 855

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

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق
295 812 981
املطارات
292 594 190

91 258 996
14 162 697
45 561 584
96 448 907
7 201 206
843 040 561
1334 102 939
-

(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

180 459 435 427 541 564
6 287 339 76 648 541
42 065 584 508 122 616
24 470 374 338 667 025
3 225 647 40 689 066
9 475 445 40 724 032
265 983 824 1432 392 844
2213 403 792
393 957 174
472 242 757
79 093 791
235 794 555
646 338 180
34 626 284
4075 456 533
6621 965 851
1200 000 000

342 112 285
121 759 952
49 777 080
11 750 425
58 924 102
92 024 878
670 740
677 019 462
1199 873 990
-

قــــرار وزاري
رقــــم 2019/207
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
(امللحـق رقـم  )1املرفـق بالالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي
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 ،
تقـــرر
املــادة الأولــى
ت�ضــاف �إلى البنــد رقــم (( )31م�ستلزمــات �سلعيــة) مــن الف�ص ــل رق ــم (( )101م�صروفــات
خدمية و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها  ,مادة جديدة برقم
( )16بعنوان "لوازم بحرية"  ,وذلك على النحو الآتي :
رقــــم احل�ســـاب
مـادة بنـد ف�صـل بـاب
16

31

101

2

ا�ســـم احل�ســاب

دليــل احل�ســاب

لوازم بحرية

يخ�ص�ص ملا يدفع ل�شراء
لوازم بحرية كتكاليف �شراء
معدات ال�سالمة البحرية

املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1441 / 2 / 4 :هـ
املوافـــــق 2019 / 10 / 3 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1315
ال�صادرة فـي 2019/10/27م
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وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
قـــرار وزاري
رقـــم 2019/534
ب�إلغاء الالئحة التنظيمية ملدار�س القر�آن الكرمي اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم  99/6بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة الأوقــاف وال�ش ـ�ؤون
الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلــى الالئح ــة التنظيميـ ــة ملـ ــدار�س الق ــر�آن الكريــم اخلا�صـة ال�صـادرة بالقــرار الــوزاري
رق ــم ، 99/181
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تلغى الالئحة التنظيمية ملدار�س القر�آن الكرمي اخلا�صة امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 11 / 11 :هـ
املوافـــــق 2019/ 7 / 14 :م
عبداللـه بن محمد بن عبداللـه ال�ساملي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الأوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الـ ــديني ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1302
ال�صادرة فـي 2019/7/21م
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وزارة الإ�سكــــــان
قــــرار وزاري
رقــم 2019/46
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة
القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�صلهـا وزارة الإ�سكـان
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 القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2016/92
و�إلى الالئحة التنظيمية لالنتفاع بالأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة العزب وحظائر احليوانات
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2017/46
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ض ــاف �إلى جـ ــدول "ثم ــن من ـ ــاذج العق ـ ــود واال�ستم ـ ــارات التي ت�صدرهـ ــا وزارة الإ�سكـ ــان"
من امللحق رقم ( )10من الئحة القيم والر�سوم والأثمان امل�شار �إليها  ،بند جديد برقم ()12
ن�صه الآتي :
القيمة بالريال العماين
البيــــــــــــان
م
()5
ا�ستمارة طلب االنتفاع
12
خم�سة
بالأرا�ضي املخ�ص�صة للعزب واحلظائر
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  30 :مـن �شعبـــــــان 1440هـ
املـوافـــــق  6 :مـن مايـــــــــــو 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1295
ال�صادرة فـي 2019/6/2م
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�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قــــرار وزاري
رقــم 2019/57
بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدم �إلى جمعية املالك للعقار
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إلى نظام متليك ال�شقق والطبقات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 89/48
و�إلى الالئحــة التنفيذي ــة لنظ ــام متليــك ال�شقــق والطبق ــات واملحــالت ال�صــادرة بالقــرار
ال ــوزاري رقــم ، 89/50
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدم �إلى جمعية املالك للعقار  ،على النحو الآتي :
قيمة الر�سم بالريال العماين
()1
لكل وحدة عقارية ملدة �سنتني

اخلدمــــــة
م
�إ�ص ــدار �أو جتدي ـ ــد
� 1شهادة ت�سجيل جمعية املــالك للعقــار
�إ�صـ ــدار بـ ــدل فاقـ ــد
()5
 2ل�شهادة ت�سجيل جمعية املــالك للعقــار
()5
�إ�ص ـ ــدار �أو جتدي ـ ــد
ملــدة �سنتيــن
 3بطاقة مدير جمعية املــالك للعقــار
�إ�ص ــدار بـ ــدل فاق ـ ــد
4
()5
لبطاقة مدير جمعية املــالك للعقــار
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :مـن �شــــــــــــوال 1440هـ
املـوافـــــق  25 :مـن يونيـــــــــــو 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1311
ال�صادرة فـي 2019/9/29م
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�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قــــرار وزاري
رقــم 2019/72
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة
لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شـروعات التطوير العقاري
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 80/5
و�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 القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و إ�لـى نظــام متـلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2006/12
و�إلى نظـ ــام ح�ساب ال�ضمان مل�شروع ـ ــات التطوي ـ ــر العقـ ــاري ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رق ــم ، 2018/30
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطوير العقاري  ،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  18 :مـن ذي القعدة 1440هـ
املـوافــــق  21 :مـن يوليـــــــــــو 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1303
ال�صادرة فـي 2019/7/28م
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�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

الالئحة التنفـيذية لنظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطـوير العقاري
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي نظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطوير العقاري .
املــادة ( ) 2
ي�شت ــرط حل�ص ــول املطــور على ترخي�ص ملمار�سة التطوير العقاري من اجلهة املخت�صة ،
ما ي�أتي :
�أ � -أن تكون لديه القدرة واملالءة املالية .
ب � -أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
ج � -أن يكون لديه مقر معلوم ملمار�سة ن�شاطه .
د � -سداد الر�سوم املقررة .
هـ  -تقدمي �أي م�ستندات �أو بيانات تطلبها اجلهة املخت�صة .
ويكون الرتخي�ص ملدة ( )٣ثالث �سنوات قابلة للتجديد بال�شروط ذاتها  ،على �أن يقدم
طلب التجديد خالل ( )30ثالثني يوما قبل انتهاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
تتولى اجلهة املخت�صة درا�سة طلب ترخي�ص ممار�سة التطوير العقاري  ،والبت فـيه خالل
( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املحددة
فـي املادة ( )2من هذه الالئحة  ،وال ينظر فـي الطلبات غري امل�ستوفـية لهذه امل�ستندات
والبيانات .
ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فح�ص طلبه  ،ويعترب فوات مدة درا�سة الطلب دون رد
مبثابة رف�ض �ضمني لطلب الرتخي�ص .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إلى رئي�س اجلهة املخت�صة خالل (� )60ستني
يوم ــا م ــن تـ ــاريخ �إخطـ ــاره � ،أو مـن تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعد القرار ال�صادر
فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 4
تعد اجلهة املخت�صة �سجال خا�صا يقيد فـيه املطورون املرخ�ص لهم ممار�سة التطوير العقاري .
املــادة ( ) 5
يلغى ترخي�ص ممار�سة التطوير العقاري فـي احلاالت الآتية :
أ�  -فقد �أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الواردة فـي املادة ( )٢من هذه الالئحة .
ب � -إذا �أخفق املطور فـي �إجناز ( )2م�شروعني متتاليني للتطوير العقاري .
ج � -إذا ثب ــت ع ــدم �صحـ ــة �أي مـ ــن امل�ستنــدات �أو البيانات التي ترتب عليها احل�صول
على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 6
يلتزم املطور  ،بعد احل�صول على ترخي�ص م�شروع التطوير العقاري  ،بفتح ح�ساب �ضمان
با�سم امل�شروع  ،يكون خم�ص�صا لأغرا�ض �إن�شاء وتطوير امل�شروع طبقا لالتفاقية املوقعة
بني امل�صرف املرخ�ص  ،واملطور .
املــادة ( ) 7
يجب على املطور عند تقدمي طلب لفتح ح�ساب ال�ضمان �إلى املــ�صرف املرخ ــ�ص �أن يرف ــق
بطلبه امل�ستندات الآتية :
أ�  -ن�سخة من ال�سجل التجاري .
ب  -ن�سخة من ترخي�ص امل�شروع ال�صادر من اجلهة املخت�صة .
ج  -خطاب عدم ممانعة من فتح ح�ساب ال�ضمان للم�شروع �صادرا من اجلهة املخت�صة .
د � -صورة من �سند امللكية للأر�ض �أو عقد االنتفاع حمل امل�شروع  ،والر�سم امل�ساحي لها .
هـ  -ن�سخة من العقد املربم بني املطور  ،وامل�ستفـيد .
و  -ن�سخة من درا�سة جدوى اقت�صادية للم�شروع .
ز  -منوذج عقد البيع بني املطور وامل�شرتي .
ح � -أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى يطلبها امل�صرف .
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املــادة ( ) 8
يجب على املطور  ،وامل�صرف املرخ�ص �إبرام اتفاقية حل�ساب ال�ضمان با�سم امل�شروع  ،ويجب
�أن تت�ضمن االتفاقية البنود الآتية :
�أ � -إلزام املطور بتوجيه امل�شرتين  ،وممويل امل�شروع ب�إيداع الدفعات فـي ح�ساب ال�ضمان .
ب  -امل�ستندات الواجب تقدميها قبل �صرف �أي مبالغ �إلى املطور من ح�ساب ال�ضمان .
ج  -طريقة توزيع ر�صيد احل�ساب فـي حال �إلغاء امل�شروع .
د � -إدارة ح�ساب ال�ضمان من قبل امل�صرف املرخ�ص و�سلطاته و�صالحياته فـي الدفع
من احل�ساب للمطور .
هـ  -ربط دفعات امل�شرتين بن�سب الإجناز الفعلي لأعمال الت�شييد  ،والبناء .
و  -عدم �إغالق ح�ساب ال�ضمان �إال بعد موافقة اجلهة املخت�صة .
ز  -م ــا يجي ــز للجه ــة املخت�ص ــة إ�ب ــالغ امل�ص ــرف املرخ�ص كتابيا باالمتناع عن �صرف
�أي دفعات الحقة من ح�ساب ال�ضمان من تاريخ ت�سلم امل�صرف للكتاب امل�شار �إليه .
ح � -أي بنود �أخرى يتم االتفاق عليها .
املــادة ( ) 9
يجب على امل�صرف املرخ�ص االحتفاظ فـي ح�ساب ال�ضمان بن�س ــبة ( )%5خم�س ــة باملائ ــة
من قيمة بيع الوحدة العقارية فـي امل�شروع  ،ويجوز �صرف املبلغ امل�شار �إليه للمطور بعد
انق�ضاء �سنة من تاريخ ت�سجيل الوحدة العقارية با�سم امل�شرتي  ،بعد تقدمي �شهادة موقعة
م ــن م ــالك الوحـ ــدة العقاري ــة  ،وا�ست�شـ ــاري امل�ش ــروع  ،تب ــني ع ــدم وج ــود �أي عيــوب بناء
فـي الوحدة العقارية .
املــادة ( ) 10
يلت ــزم امل�صـ ــرف املرخ ــ�ص بتزويد املطور بك�شف يت�ضمن الإيرادات واملدفوعات التي متت
فـ ــي ح�س ــاب ال�ضمــان  ،ويلتزم املطور بتزويد اجلهة املخت�صة بن�سخة من هذا الك�شف ،
وذلك كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 11
يجوز للجهة املخت�صة تعيني مدقق ح�سابات معتمد لكل م�شروع  ،على نفقة املطور تكون
مهمته فح�ص �سجالت املطور اخلا�صة بح�ساب ال�ضمان  ،وكافة امل�ستندات املتعلقة بامل�شروع ،
وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
ب � -أال تقل مدة خربته عن ( )3ثالث �سنوات .
املــادة ( ) 12
يلتزم املطور قبل البدء فـي امل�شروع �أن يقدم �إلى اجلهة املخت�صة جدوال مبراحل التنفـيذ ،
ون�سب �إجنازها  ،والربنامج الزمني املرتبط بها  ،عل ــى �أن يك ــون معتمدا من ا�ست�شاري
امل�شروع .
املــادة ( ) 13
ال يجوز للمطور الإعالن �أو الرتويج لبيع الوحدات العقارية فـي امل�شروع �إال بعد احل�صول
على موافقة اجلهة املخت�صة � ،شريطة تقدمي الآتي :
أ�  -ما يفـيد قيام املطور بفتح ح�ساب ال�ضمان لدى �أحد امل�صارف املرخ�صة .
ب  -ك�شف يت�ضمن عدد الوحدات العقارية امل�شتمل عليها امل�شروع  ،والبيانات املتعلقة
بها  ،ومنها املوقع  ،وامل�ساحة .
ج  -ما يفـيد ب�أن املبالغ املودعة فـي ح�ساب ال�ضمان ال تقل عن ( )%20ع�شرين باملائة
م ــن التكلف ــة الإجمالي ــة للم�شروع  ،ويدخل فـي ح�ساب هذه الن�سبة قيمة �أر�ض
امل�شروع اململوكة للمطور � ،أو ما �أجنزه من �أعمال بناء .
املــادة ( ) 14
ال يج ــوز ال�ص ــرف م ــن املبالــغ املودعة فـي ح�ساب ال�ضمان لأغرا�ض الإعالن والرتويج
للم�شروع مبا يزيد على ( )%3ثالثة باملائة من هذه املبالغ .
املــادة ( ) 15
ال يجوز للمطور التنازل عن الرتخي�ص املمنوح للم�شروع لط ــرف �آخ ــر �إال بع ــد مواف ــقة
اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 16
يعد املطور منوذج عقد بيع الوحدات العقارية فـ ــي امل�شــروع  ،على �أن يعتمــد مــن اجلهــة
املخت�صة  ،ويجب �أن يت�ضمن الآتي :
أ�  -ا�سم املطور  ،وعنوانه .
ب  -ا�سم امل�شروع الذي تقع فـيه الوحدة حمل التعاقد .
ج  -بيانات الوحدة  ،وم�ساحتها الإجمالية  ،ون�صيبها من م�ساحة الأر�ض  ،والأجزاء
امل�شرتكة  ،مع �إرفاق ر�سم م�ساحي يو�ضح ذلك .
د  -مكونات التق�سيم الداخلي للوحدة  ،ونوع الت�شطيب والديكورات  ،ونوعية الأبواب
والنوافذ  ،واملرافق ال�صحية والكهربائية وغري ذلك من التجهيزات .
هـ  -ثمن الوحدة  ،و�أي مبالغ �أخرى يتم االتفاق عليها .
و  -جدوال يو�ضح �سداد الدفعات ح�سب ن�سبة �إجناز امل�شروع � ،أو الوحدة العقارية .
ز  -ح ــق املط ــور فـي التعوي�ض فـي حال عدم قيام امل�شرتي ب�سداد الدفعات ح�سب
اجلدول املتفق عليه فـي العقد �أو الت�أخر فـي ال�سداد .
ح  -حق امل�شرتي فـي التعوي�ض فـي حال ت�أخر املطور عن البدء بامل�شروع � ،أو توقفه
عن التنفـيذ � ،أو ت�أخره فـي التنفـيذ دون �أي عذر مقبول .
ط � -أي �شروط �أخرى يتم االتفاق عليها .
املــادة ( ) 17
يجب على امل�شرتي �إيداع الدفعات املالية املتعلقة ب�شــراء الوح ــدة العقاري ــة فــي ح�ساب
ال�ضمان وفقا جلدول �سداد الدفعات ح�سب ن�سب �إجناز امل�شروع  ،ويلتزم املطور بتزويد
امل�شرتين بن�سب �إجناز امل�شروع  ،ومراحله كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 18
يجب على املطور تزويد امل�صرف املرخ�ص ب�أ�سعار الوحدات العقارية التي مت بيعها  ،وبكافة
التفا�صيل املتعلقة بها .
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املــادة ( ) 19
يجــب عل ــى امل�صرف املرخ�ص حتديد رقم مرجع لكل وحدة عقارية فـي ح�ساب ال�ضمان ،
حمددا فـيه رقم الوحدة العقارية .
املــادة ( ) 20
م ــع ع ــدم الإخ ــالل بحك ــم امل ــادة ( )9م ــن هـذه الالئحة  ،يحق للمطور �سحب كافة املبالغ
من ح�ساب ال�ضمان بعد �إجناز امل�شروع بالكامل � ،شريطــة تقديــم تقريـ ــر مــن ا�ست�ش ــاري
امل�شروع معتمد من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 21
يلت ــزم املط ــور بت�سجيل الوحدة العقارية با�سم امل�شرتي خالل (� )٦ستــة �أ�شه ــر م ــن تاري ــخ
حترير �شهادة �إمتام البناء للم�شروع من البلدية املخت�صة .
املــادة ( ) 22
يلتزم املطور بت�سجيل تعامالت ح�ساب ال�ضمـ ــان  ،واالحت ــفاظ بهـ ــا  ،وبكافة ال�سجالت
اخلا�صة بامل�شروع ملدة ( )٥خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ �إقفال ح�ساب ال�ضمان  ،ويجب
عليه ت�سليم اجلهة املخت�صة ن�سخة من هذه ال�سجالت بناء على �إخطار كتابي �صادر منها .
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قــــرار وزاري
رقــم 2019/79
بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/92
ب�إ�صدار 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 القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها
وزارة الإ�سكان ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضـ ــاف بند جديـ ــد �إلى (ب) (تغييــر ا�ستعمــال الأرا�ضــي الزراعيــة إ�لــى ا�ستعمـاالت أ�خــرى)
من امللحق رقم ( )4اخلا�ص بر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي املرفق بالئحة القيم والر�سوم
والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
املعاملــــة

الر�ســــم

�إ�ضافـة الن ـ ــزل اخل�ضـراء
فـ ــي الأرا�ض ــي الزراعية

()1
ريال عماين واحد للمرت املربع
املــادة الثانيــــة

ت�ضــاف بن ــود جديــدة ب�أرق ــام (� ) 14 ، 13 ، 12إلى امللحــق رقــم (  ) 6اخلــا�ص بر�ســوم ت�سجي ــل
وتوثيــق الت�صرفــات ور�ســوم االنتقـال وطلبــات �إثبــات امللك املرفــق بالئحــة القيــم والر�ســوم
والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
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البيـــــان
م
ر�سـوم ت�سجيـل عقود البيع عند
 12قيام الأفراد بنقـل العقـارات امل�سجلة
ب�أ�سمائهم �إلى م�ؤ�س�ساتهم اململوكة
لهم بالكامل
ر�ســوم ت�سجيـ ــل عق ــود البي ــع عنــد
 13قيام الأفراد بنقل العقارات امل�سجلة
ب�أ�سمائهم �إلى �شركاتهم اململوكة لهم
بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة
14

الر�سم بالريال العماين
()%2
اثنان باملائة من القيمة
()%2
اثنان باملائة من القيمة

()%2٫5
ر�س ــوم ت�سجي ــل عقــود البيــع عند
اثنان ون�صف باملائة من القيمة ملدة ()3
قي ــام �صناديـ ــق اال�ستثمـ ــار ب�ش ــراء ثالث �سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار
()%5
العقارات وت�سجيلها با�سمها
وخم�سة باملائة من القيمة بعد انق�ضاء هذه املدة

املــادة الثالثــــة
ي�ضاف بند جديد برقم (� )12إلى امللحق رقم ( )10اخلا�ص بثمن مناذج العقود واال�ستمارات
التي ت�صدرها وزارة الإ�سكان املرفق بالئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة
الإ�سكان امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
م

البيـــــان

 12ا�ستمارة طلب متلك عقار لل�شركات

القيمة بالريال العماين
()25
خم�سة وع�شرون

املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :مـن ذي الحجة 1440هـ
املـوافــــق  7 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1306
ال�صادرة فـي 2019/8/25م
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�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقـم 2019/118
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �سالمة الغذاء
ا�ستـنادا �إلـى قـانـون �سـالمــة الـغـذاء الـ�صــادر باملـر�ســوم ال�سـلـطــانــي رقم , 2008/84
و�إلـى الئـحة �سـالمة الـغذاء الـ�صادرة بالـقـرار الـوزاري رقـم , 2010/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �سالمة الغذاء امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يجب على املرخ�ص لهم مبمار�سة �أي ن�شاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا
القرار  ،توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكام التعديالت املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
العمل به .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا الق ــرار فـي اجلـريدة الر�سـمـيـة  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من �شعبـــــــــــــــان 1440هـ
املـوافــــق  29 :من ابريــــــــــــــــل 2019م

�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحــــي
وزيـ ــر البلدي ـ ــات الإقليميـ ــة ومـ ــوارد املي ـ ــاه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة �سالمة الغذاء
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )37من الئحـة �سالمـة الغـذاء امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" املــادة ( ) 37
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي قانون �سالمة الغذاء  ،تفر�ض غرامة �إدارية
على كل من يرتكب �إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه
الالئحة  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ذاتها خالل (� )2سنتني من تاريخ
املخالفة الأولى " .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف ف�صل جديد �إلى الئحة �سالمة الغذاء على النحو الآتي :
" الف�صــل الرابــع مكــررا
نظام الرقابة الإلكرتوين على املن�ش�آت الغذائية
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا
ت�سري �أحكام نظام الرقابة الإلكرتوين على املن�ش�آت الغذائية املعتمدة من وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،ويجوز لوزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه تطبيق هذا النظام على �أي من�ش�أة غذائية �أخرى متى
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا ( ) 1
يلتزم م�س�ؤول املن�ش�أة الغذائية برتكيب �آالت ت�صوير (كامريات) داخل املن�ش�أة الغذائية
قبل مزاولة العمل ب�أي ن�شاط من �أن�شطة تداول الغذاء  ،وذلك وفقا لل�ضوابط املعتمدة
من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا ( ) 2
يجب على املرخ�ص له متكني املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من الدخول
�إلى املن�ش�أة الغذائية  ،واالطالع على كل ما يتعلق بنظام الرقابة الإلكرتوين  ،وتزويده
بكل ما يلزم لأداء عمله .
املــادة (  ) 23مكـ ـ ــررا ( ) 3
يحظر �إيقاف نظام الرقابة الإلكرتوين � ،أو القيام ب�أي فعل من �ش�أنه الت�أثري عليه " .
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امللحــق رقــم ( ) 1
املن�شــ�آت الغذائيــة
م

املن�شـــ�أة الغذائيــة

1

املطاعم واملقاهي ( الفئة الأولى )

2

مطاعم الوجبات ال�سريعة

3

املخابز الآلية /ون�صف الآلية

4

املطابخ العامة

5

م�صانع ت�صنيع املواد الغذائية واملطاحن
و�أماكن �إعادة تعبئة املواد الغذائية والبهارات الكبرية

6

م�سالخ املوا�شي

7

م�سالخ الدواجن

8

الربادات ومراكز الت�سوق

9

خمازن املواد الغذائية املربدة واملجمدة واملعلبة واجلافة
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امللحــق رقــم ( ) 2
املخالفــات والغرامــات الإداريــة
م

املخالفــة

الغرامة الإدارية
بالريال العماين

1

ت�صنيع مادة غذائية دون احل�صول
على موافقة اجلهات املخت�صة
فـيما يتعلق باملوا�صفات القيا�سية
لكل مادة غذائية

غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف

2
3
4
5
6
7

8

غرامة ال تقل عن ( )200مائتني ،
تداول مواد غذائية مغ�شو�شة
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
غرامة ال تقل عن ( )200مائتني ،
تداول مادة غذائية �ضارة بال�صحة
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
وغري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي
عدم مطابقة املياه امل�ستخدمة
غرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة ،
فـي تداول الغذاء للموا�صفات القيا�سية وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف
غرامة ال تقل عن ( )100مائة ،
�إيقاف نظام الرقابة الإلكرتوين
�أو القيام ب�أي فعل من �ش�أنه الت�أثري عليه وال تزيد على (  ) 3000ثالثة �آالف
عدم اتخاذ الإجراءات اخلا�صة
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
بتتبع وا�سرتداد الأغذية غري ال�صاحلة
وال تزيد على (� )2000ألفـني
لال�ستهالك الآدمي
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
عدم تطبيق �إحدى الأنظمة
وال تزيد على (� )2000ألفـني
املعرتف بها دوليا لإدارة �سالمة الغذاء
ت�ضليل امل�ستهلكني من خالل بطاقة
البيانات الإي�ضاحية للغذاء ،
�أو الدعاية له � ،أو الإعالن عنه ،
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
�أو �شكل عبوته � ،أو مظهرها ،
وال تزيد على (� )2000ألفـني
�أو طريقة ترتيبه وعر�ضه � ،أو املعلومات
التي تن�شر عنه ب�أي و�سيلة كانت
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تابع  :امللحــق رقــم (  : ) 2املخالفــات والغرامــات الإداريــة
م

9

الغرامة الإدارية
بالريال العماين

املخالفــة

عدم التعريف مبحتوى الغذاء ب�شكل
وا�ضح فـي بطاقة البيانات الإي�ضاحية غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
وال تزيد على (� )2000ألفـني
�إذا احتوى على كحول �أو مكونات �أ�صلها
من حيوان اخلنزير

عدم تخ�صي�ص �أماكن و�أدوات م�ستقلة
غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ،
 10فـي حالة بيع �أو طبخ �أو تخزين الأطعمة
وال تزيد على (� )2000ألفـني
غري احلالل
عدم مطابقة بطاقة البيانات الإي�ضاحية
 11للمادة الغذائية للموا�صفات القيا�سية
واال�شرتاطات ال�صحية

غرامة ال تقل عن ( )200مائتني ،
وال تزيد على (� )1000ألف

عدم االلتزام بتدريب العاملني
فـي املن�ش�أة الغذائية فـي املجاالت املتعلقة
12
ب�سالمة الغذاء و الربامج التي حتددها
اجلهات الرقابية

غرامة ال تقل عن ( )100مائة ،
وال تزيد على (� )1000ألف

بيع وتداول منتجات غذائية �أعدت
فـي �أماكن غري مرخ�صة ،
13
�أو مطبوخة وخمزنة من اليوم ال�سابق ،
�أو جمهولة امل�صدر

غرامة ال تقل عن ( )100مائة ،
وال تزيد على ( )500خم�سمائة
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قــــرار وزاري
رقــم 2019/325
بتعديـــــل بعـــــ�ض �أحكــــام
الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2000/96
و�إلى الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم , 2016/29
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة  ,امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافــــق  18 :من دي�سمبــــــــر 2019م

�أحـمـد بـن عبد اللـه بن محمد ال�شحي
وزيـ ــر البلديـ ــات الإقليميـ ـ ــة وم ــوارد املي ـ ــاه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1323
ال�صادرة فـي 2019/12/22م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص الفقرة (ي) من البند ( )9م ــن املــادة ( , )24واملواد ( )25و( )27و()29
فـي الف�صل الرابع (اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملقاهي املتحركة) من الباب الثالث
من الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار
�إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 24
" .... - 1
.... - 9
ي  -يجب ا�ستخدام املواقد الكهربائية فـي �إعداد املواد الغذائية امل�صرح بها  ,ويجوز
ا�ستخدام م�صدر �آخر بعد �أخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف . " ....
املــادة ( ) 25
يقت�صر ن�شاط املقهى املتحرك على تقدمي الوجبات اخلفـيفة املعدة بالكامل فـي املقهى ,
�أو الأغذية اجلاهزة من حمل مرخ�ص  ,ومن ذلك الآتي :
� -1إعداد ال�شطائر املختلفة .
 -2امل�شروبات ال�ساخ ــنة  ,وامل�شروبــات املعب�أة �أو اجلاهزة  ,وامل�شروبات الغازية  ,واملياه
املعدنية  ,والع�صائر اجلاهزة  ,والآي�س كرمي  ,وي�سمح ببيع م�شروبات �أخرى بعد
ا�ستيفاء اال�شرتاطات اخلا�صة بها وموافقة البلدية املخت�صة .
 -3الأغذية املطبوخة واملح�ضرة من قبل �شركات التموين واملطابخ العامة والأن�شطة
التجارية املرخ�صة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 27
مع مراعاة حكم املادة ( , )29ال يجوز ممار�سة ن�شاط مقهى متحرك �إال فـي املواقع التي
حتددها البلدية بعد �أخذ املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية  ,وي�سمح بالتنقل بني
املواقع املحددة فـي حدود البلدية التي ي�صدر منها الرتخي�ص البلدي ملمار�سة الن�شاط .
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املــادة ( ) 29
يجب �أال تقل امل�سافة بني موقع املقهى املتحرك � ,سواء كان فـي موقع عام �أو فـي ملكية
خا�صة عن �أقرب مطعم �أو مقهى ثابت  ,عن ( )200مائتي مرت .
املــادة ( ) 2
 - 1ت�ضـ ــاف �إل ــى ن ــ�ص املادة ( - )24من الف�صل الرابع (اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
باملقاهي املتحركة)  -البنود الآتية :
" ....
 - 10تقدمي ت�صميم داخلي للمركبة مبينا بامل�ساحات  ,وملحقاتها (طاوالت التح�ضري ,
املوقد  ,مراوح ال�شفط  ,الإنارة  ,الأجهزة الكهربائية � ...إلخ) .
� - 11صورة �أو ر�سوم فوتوغرافـية (ثالثية الأبعاد) تعك�س ال�شكل اخلارجي الذي �ستكون
عليه املركبة " .
 - 2ت�ضاف مادة برقم ( 29مكررا) � -إلى الف�صل الرابع (اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
باملقاهي املتحركة)  -ن�صها الآتي :
املــادة ( )29مكررا
يجوز للمقهى املتحرك امل�شاركة فـي الفعاليات واملنا�سبات الوطنـ ــية املحليـ ــة � ,شريطـ ــة
احل�صول على موافقة كتابية من البلدية امل�شرفة على موقع الفعالية .
 - 3ي�ضاف �إلى الق�سم (ج) من اجلدول رقم ( )5من ملحق املخالفات واجلـ ــزاءات الإدارية
املرفق بالالئحة املخالفة الآتية واجلزاء املو�ضح قرينها :
 20مكررا تغيري موقع املركبة املحدد من قبل البلدية

غرامة مقدارها ()50
خم�سون رياال عمانيا ,
وت�صحيح املخالفة
خالل املهلة املحددة

املــادة ( ) 3
يلغى ن�ص املادة ( )31من الف�صل الرابع (اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملقاهي املتحركة)
من الباب الثالث من الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة
العامة  ,امل�شار �إليها .
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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــــرار وزاري
رقــم 2019/20
بتنظيـم حمميـة اجلبـل الأخ�ضـر للمناظـر الطبيعيـة
ا�ستنـادا �إلـى قانـون املحميـات الطبيعيـة و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطاين
رقـم ، 2003/6
و�إلى املر�سـوم ال�سلطـاين رقم  2008/18بتحـديد اخت�صـا�صات وزارة البيئـة وال�ش ـ�ؤون املناخيـة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيـمي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/80ب�إن�شاء حممية اجلبل الأخ�ضر للمناظر الطبيعية ،
و�إلى الالئحـة التنفـيذية لقانـون املحميـات الطبيعية و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2007/110
و�إلى موافقـة وزارة املاليـة ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العـامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل فـي �شـ ـ�أن �إدارة حممي ــة اجلبـ ــل الأخ�ضــر للمناظر الطبيعيــة باخلط ــة التــي ت�ضعهـ ــا
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
املــادة الثانيـــة
يحظـر القيــام بالأن�شطـة �أو الأفعال الآتية داخـل حممية اجلبل الأخ�ضر للمناظر الطبيعية :
�أ  -الدخــول �إلى املحمي ــة فـي غري �أوقـ ــات الزيارة امل�سم ــوح به ــا �أو التخيي ــم �أو املبيــت
فـي املحمية بـدون ت�صـريـح مـن وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
ب  -مـخـالـفــة تـعـليـمـات و�أنـظـمــة ال�سـلـوك داخـل املحميـة واملعلـن عنهـا عند مداخـل
املحمية �أو فـي مراكـز الـزوار �أو من خـالل املطبوعـات التي ت�صدرها وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية .
ج  -حمـاولة ال�صيـد �أو حماولة جمـع الأحيـاء الربية �أو امل�ستحاثـات �أو القطـع الأثـرية
�أو الأحـجـار �أو �أي جـزء مـن املوجـودات داخـل املحميـة .
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د �	-إ�شع ــال النـ ــار �إال فـ ــي الأماك ـ ــن �أو املناطـ ــق املخ�ص�صـ ــة لـ ــذلك  ،وبعـ ـ ــد احل�صـ ــول
على ت�صريح من وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
هـ  -و�ضـع �أو ا�سـتـخـدام ال�سمـوم داخـل املـحـمـيـة لأي �سبب كـ ــان .
و  -قيادة املركبات خارج امل�سارات �أو الطرق املحددة من قبل وزارة البيئة وال�ش�ؤون
املناخية .
ز  -االحتطاب �أو قطـع �أو حـرق الأ�شجـار �أو ال�شجـريات �أو �أي م�سـاحة مغطـاة بالأع�شـاب .
ح  -تلويث م�صادر املياه �أو جماري الأودية داخل املحمية .
ط �	-إلقاء النفايات ب�أنواعها �أو نقل الأتربـة من داخل املحمية �إلى اخلارج والعك�س .
ي  -حفـر الآبـار �أو التـنـقـيـب �أو التعـديـن بكافـة �أ�شكاله .
ك  -القيـ ــام بالـدرا�سـ ـ ــات والأبـح ــاث وجمـع العين ـ ــات لأي �سبـب ك ـ ـ ـ ــان دون ت�صريـ ـ ـ ــح
من وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة .
ل � -إقامـة �أي من�شـ�أة جديدة �أو التو�سـع فـي املباين القدمية داخل املحميـة دون موافقـة
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
م  -ا�ستخــدام الأ�سلحـة النارية والتقليدية داخ ــل املحميــة لغيــر العاملــني فــي جم ــال
�صون الطبيعة .
املــادة الثالثــة
تفـر�ض ر�سـوم مقـابـل دخـول حممية اجلبل الأخ�ض ــر للمناظــر الطبيعيــة وفقـ ــا للجــدول
الآتـي :
قيمة الر�سم
قيمة الر�سم
بالريال العماين /بالريال العماين
وعـــاء الر�ســــم
م
بي�سة للعمانيني لغري العمانيني
5
1
الزيـارة للكبــار لكـل ي ــوم
1
10
5
الزيـارة واملـبيت للكب ــار
2
الزيـارة للأطفـال
3
1
0٫100
دون �سـن ال�ساد�سة ع�شـرة لكل يـوم
 4الزيـارة واملبيـت للأطفـال وطلبـة املدار�س
5
1
دون �سن ال�ساد�سـة ع�شـرة لكل يوم
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املــادة الرابعــة
تعفى من الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املــادة الثالثة من هذا القرار الفئـات الآتيـة :
	�فــراد ق ــوات الـ�سـلطـان املـ�سـلـحـة و أ�فـراد �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة  ،وذلك فـي �أثنـاء
أ�  -أ
ت�أديـتهم لعملهـم .
ب  -املوظف ـ ــون فـي املـ�ؤ�سـ�سـ ــات احلكوميـ ــة والأكادميي ـ ــة فـي أ�ثـنـاء القيـام بعم ــل ر�سمـ ــي ،
�أو بحـث علمي .
ج � -سـكان املحميـة و�أقربا�ؤهم حتى الدرجة الأولى .
د  -الـوفـود احلكوميـة الر�سميـة .
املــادة اخلام�سـة
تف ــر�ض على كـ ــل من يخـالف �أحك ـ ــام املـ ـ ــادة الثاني ــة م ــن ه ــذا القــرار غرامـ ــة �إداري ــة ال تقـ ـ ــل
عـن ( )50خم�سـني ريـاال عمـانيا  ،وال تزيـد على ( )200مــائـتـي ريـال عمـانـ ــي  ،وت�ضـاع ــف
الغرامـة فـي حال تكـرار املخالفـة .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :مــن رم�ضـــان 1440هـ
املوافــــق  29 :مـن مايــــــــو 2019م
حممد بن �سامل بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1296
ال�صادرة فـي 2019/6/9م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2019/30
بتنظيــم �إدارة حمميــة جبــل قهــوان الطبيعيــة
ا�ستنـ ــادا إ�ل ــى قان ــون املحميـ ــات الطبيعيـ ــة و�صـ ــون الأحيـاء الفطريـ ــة ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطاين رقـم ، 2003/6
و�إلى املر�سـوم ال�سلطـاين رقم  2008/18بتحـديد اخت�صـا�صات وزارة البيئـة وال�ش ـ�ؤون املناخيـة ،
واعتمـاد هيكلهـا التنظيـمي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/50ب�إن�شاء حممية جبل قهوان الطبيعية ،
و�إلى الالئحـة التنفـيذية لقانـون املحميـات الطبيعية و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2007/110
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �ش ـ�أن �إدارة حمميــة جبل قهوان الطبيعيــة باخلطــة التي ت�ضعهــا وزارة البيئ ــة
وال�ش�ؤون املناخية .
املــادة الثانيـــة
يحظـر القيــام بالأن�شطـة �أو الأفعال الآتية داخـل حمميـة جبـل قهوان الطبيعية :
أ�  -الدخـ ــول إ�لـى املحمي ــة فـي غري �أوقات الزيارة امل�سموح بها � ،أو التخييـم �أو املبيت
فـي املحمية بـدون ت�صـريـح مـن وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
ب  -مـخـالـفــة تـعـليـمـات و�أنـظـمــة ال�سـلـوك داخـل املحميـة  ،واملعلن عنهـا عند مداخـل
املحمية � ،أو فـي مراكـز الـزوار � ،أو من خـالل املطبوعـات التي ت�صدرها وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية .
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ج  -حمـاولة ال�صيـد �أو حماولة جمـع الأحيـاء الربية �أو امل�ستحاثـات �أو القطـع الأثـرية
�أو الأحـجـار �أو �أي جـزء مـن املوجـودات داخـل املحميـة .
د �	-إ�شع ــال النـ ــار �إال فـي الأماك ـ ــن �أو املناط ـ ـ ــق املخ�ص�ص ــة لـ ــذلك  ،وبعـ ــد احل�ص ـ ــول
على ت�صريح من وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
هـ  -و�ضـع �أو ا�سـتـخـدام ال�سمـوم داخـل املـحـمـيـة لأي �سبب كـ ــان .
و  -قيادة املركبات خارج امل�سارات �أو الطرق املحددة من قبل وزارة البيئة وال�ش�ؤون
املناخية .
ز  -االحتطاب �أو قطـع �أو حـرق الأ�شجـار �أو ال�شجـريات �أو �أي م�سـاحة مغطـاة بالأع�شـاب .
ح  -تلويث م�صادر املياه � ،أو جماري الأودية داخل املحمية .
ط �	-إلقاء النفايات ب�أنواعها � ،أو نقل الأتربـة من داخل املحمية �إلى اخلارج  ،والعك�س .
ي  -حفـر الآبـار �أو التـنـقـيـب �أو التعـديـن بكافـة �أ�شكاله .
ك  -القيام بالـدرا�سـات والأبـحـاث وجمـع العينـات لأي �سبـب كـان دون ت�صريح من وزارة
البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
ل �	-إقامـة �أي من�شـ�أة جديدة �أو التو�سـع فـي املباين القدمية داخل املحميـة دون موافقـة
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
م  -ا�ستخ ــدام الأ�سلحة الناري ــة والتقليديـ ــة داخـل املحمي ــة لغيــر العاملني ف ــي جمــال
�صون الطبيعة .
ن  -ا�ستخدام كامريات الت�صوير اخلفـية وكامريات الطائرة بدون طيار داخل املحمية
�إال بعد احل�صول على ت�صريح من وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
املــادة الثالثـــة
ي�سمح بالدخول �أو التخييم �أو املبيت داخل املحمية للأ�شخا�ص امل�صـرح لهـم وكحـد �أقـ�صى
( )50خم�سـون �شخـ�صا فقط وفـي الأماكن التي تخ�ص�صها وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
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املــادة الرابعـــة
ي�ستثنى من تطبيق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي املــادة الثالثة الفئات الآتية  ،وذلك بعد
التن�سي ــق امل�سب ــق م ــع وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية واحل�صول على الت�صاريــح الالزمــة ،
�إن ا�ستدعى الأمر ذلك :
 �أ �	-أفـ ـ ــراد قـ ـ ـ ـ ــوات الـ�سـلطـان املـ�سـلـح ـ ــة  ،و�أفـ ـ ــراد �شرط ـ ــة عمـ ـ ــان ال�سلطانيـ ــة  ،وذلك
فـي �أثنـاء ت�أديـتهم لعملهـم .
ب  -املوظفـون فـي املـ�ؤ�سـ�سات احلكوميـة  ،والأكادمييـة فـي �أثـنـاء القيـام بعمـل ر�سمـي ،
�أو بحـث علمي .
ج � -سـكان املحميـة و�أقربا�ؤهم من الدرجة الأولى .
د  -الـوفـود احلكوميـة الر�سميـة .
املــادة اخلام�ســة
يجب احل�صول على ت�صريح للبحث عن الع�سل داخل املحمية خالل مو�سم جني الع�سل ،
وتكون فرتة البحث عن الع�سل من �شروق ال�شم�س والعودة فـي اليوم نف�سه قبل الغروب ،
وحتدد فرتة املو�سم كالآتي :
أ�  -املو�ســم ال�صيفـي  :خالل �شهري مايو  ،ويونيو .
ب  -املو�س ــم ال�شتـ ــوي  :خالل �شهر نوفمرب .
املــادة ال�ساد�ســة
تف ــر�ض على كـ ــل من يخـال ــف �أحكـام املــادة الثانية من هذا القرار غرامـ ــة �إداريـ ــة ال تقـ ـ ــل
عـ ــن ( )50خم�سـ ــني ريـاال عمـاني ــا  ،وال تزيـد على ( )200مائتي ريـال عمـان ــي  ،وت�ضـاعـ ــف
الغرامـة عند تكـرار املخالفـة .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  11 :مــن ذي القعـــدة 1440هـ
املوافـــــق  14 :مــن يوليــــــــــــــو 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1302
ال�صادرة فـي 2019/7/21م
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حممد بن �سامل بن �سعيد التـوبي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر البيئـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون املناخي ـ ـ ــة

قــــرار وزاري
رقــم 2019/40
بتنظيــم محميـــة جبـــل �سمحــان الطبيعيــة
ا�ستن ــادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رق ــم  97/48ب�إن�شــاء محميــة جب ــل �سمحــان فـ ــي محافظ ــة
ظفار ،
و إ�لـى قانـون املحميـات الطبيعيـ ــة و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقـم ، 2003/6
و�إلى املر�سـوم ال�سلطـاين رقــم  2008/18بتحـدي ــد اخت�صـا�ص ــات وزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون
املناخيـة واعتمـاد هيكلهـا التنظيـمي ،
و�إلى الالئحـة التنفـيذية لقانـون املحميـات الطبيعية و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2007 /110
و�إلى القرار الوزاري رقم  2002/4بتنظيم محمية جبل �سمحان الطبيعية ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العـامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ�أن �إدارة محميـة جبـل �سمحان الطبيعية باخلطة التي ت�ضعه ــا وزارة البيئــة
وال�ش�ؤون املناخية .
املــادة الثانيــــة
يحظـر القيــام بالأن�شطـة �أو الأفعال الآتية داخـل محمية جبل �سمحان الطبيعية :
�أ  -الدخ ــول �إلى املحميــة فـي غي ــر �أوق ــات الزيارة امل�سمــوح بها �أو التخييـم �أو املبيت
فـي املحمية بـدون ت�صـريـح مـن الوزارة .
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ب  -مـخـالـف ـ ــة تـعـليـمـ ــات و�أنـظـم ـ ـ ــة ال�سـلـ ــوك املعلـن عنهـ ــا عن ـ ـ ــد مداخـ ـ ــل املحميـ ــة ،
�أو فـي مراكـز الـزوار � ،أو من خـالل املطبوعـات التي ت�صدرها الوزارة .
ج  -محـاولة ال�صيـد �أو محاولة جمـع الأحيـاء الربية �أو امل�ستحاثـات �أو القطـع الأثـرية
�أو الأحـجـار �أو �أي جـزء مـن املوجـودات .
د �	-إ�شعـ ــال الن ـ ــار �إال فـي الأماك ـ ــن �أو املناطـ ــق املخ�ص�صـ ــة لـ ــذلك  ،وبعـ ــد احل�صـ ـ ــول
علــى ت�صريــح من الــوزارة .
هـ  -و�ضـع �أو ا�سـتـخـدام ال�سمـوم لأي �سبب كـ ــان .
و  -قيادة املركبات خارج امل�سارات �أو الطرق املحددة من قبل الوزارة .
ز  -االحتطاب �أو قطـع �أو حـرق الأ�شجـار �أو ال�شجـريات �أو �أي م�سـاحة مغطـاة بالأع�شـاب .
ح  -تلويث م�صادر املياه �أو جماري الأودية �أو القيام ب�أي �أن�شطة قد ت�ؤدي �إلى ذلك .
ط �	-إلقاء النفايات ب�أنواعها �أو نقل الأتربـة من داخل املحمية �إلى اخلارج والعك�س .
ي  -حفـر الآبـار �أو التـنـقـيـب �أو التعـديـن بكافـة �أ�شكاله �إال بعد احل�صول على موافقة
الوزارة .
ك  -القي ــام بالـدرا�س ـ ــات والأبـحــاث وجمــع العين ـ ــات لأي �سبـ ــب كـان �إال بع ــد احل�ص ــول
على ت�صريح من الوزارة .
ل �	-إقام ـ ــة �أي من�شـ ـ ـ�أة جديـ ــدة �أو التو�سـ ـ ــع فـ ــي املبانـ ــي القدميـ ـ ــة �إال بعـ ــد احل�ص ــول
عل ــى موافق ــة ال ــوزارة .
م  -ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والتقليدية لغري العاملني فـي جمال �صون الطبيعة .
ن  -ا�ستخـدام كامريات الت�صوير الفخية  ،والطائ ــرات بـ ــدون طيار �إال بع ــد احل�صـ ــول
على ت�صريح من الوزارة .
املــادة الثالـثــــة
ت�ستثنى من �أحكام البند (�أ) من املــادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية :
أ�  -أ
	�فـ ــراد ق ــوات الـ�سـلطـان املـ�سـلحة و�أفراد �شرطة عمان ال�سلطانية فـي �أثنـاء ت�أديتهم
لعمله ـ ــم  ،وذلك بالتن�سيـ ـ ـ ــق مـ ــع املديريـ ـ ــة العام ـ ـ ــة للبيئـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون املناخـيـ ـ ــة
فـي محافظ ــة ظف ــار .
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ب  -املوظفـ ــون فـي املـ�ؤ�سـ�س ــات احلكوميـة والأكادمييـة فـي �أثـنـاء القيـام بعم ــل ر�سمــي ،
�أو بحـث علمي  ,وذلك بعد احل�صول على الت�صاريح الالزمة من الوزارة .
ج � -سـكان املحميـة  ،و�أقربا�ؤهم حتى الدرجة الأولى .
د  -الـوفـود احلكوميـة الر�سميـة  ،وذلك بالتن�سيق مع الوزارة .
املــادة الرابعــــة
تفـ ــر�ض عل ــى ك ــل من يخـال ــف �أحكـام املادة الثانية من هذا القرار غرامـ ــة �إدارية ال تقل
عـن ( )50خم�سني ريـاال عمـانـيا  ،وال تزيـد على ( )500خم�سمائة ريال عمانــي  ،وت�ضـاعــف
الغرامـة فـي حال تكـرار املخالفـة .
املــادة اخلام�ســة
يلغـ ــى القـ ــرار ال ـ ــوزاري رق ــم  2002/4امل�شـ ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،
�أو يتع ــار�ض مــع �أحكام ــه .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :مـن محــــــــــرم 1441هـ
املوافـــــق  29 :مـن �سبتمبــــر 2019م
محمد بن �سامل بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ــر البيئ ـ ـ ــة وال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املناخي ـ ـ ــة

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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قــرار وزاري
رقــم 2019/59
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية ملن�ش�آت مزاولة �أعمال
�صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد
ا�ستنـ ــادا �إل ــى املر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ــم  98/73باملوافقـ ــة علــى ان�ضمـ ــام �سلطن ــة عم ـ ــان
�إلــى اتفاقية فـيينا حلمايــة طبق ــة الأوزون و�إلى بروتوكــول مونرتيــال ب�شـ�أن املــواد امل�ستنفدة
لطبق ــة الأوزون ،
و�إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/106بالت�صديق على تعديـ ــل مونرتي ــال  1997وبكني 1999
على بروتوكول مونرتيال حول املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،
و�إلى الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2013/107
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ�أن تـنـظيـم �إ�ص ــدار ترخي ــ�ص ال�شـ ـ�ؤون املناخي ــة ملن�ش�آت مزاولة �أعمال �صيانة
و�إ�صالح وخدمة �أجهـزة التربيـد والتكييــف والتعامل مع و�سائط التربيد  ،ب�أحكام الالئحة
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يجـب علـى من�ش�آت مزاولة �أعمال �صيان ــة و�إ�صــالح وخدمــة �أجـه ــزة التربيـد والتكييف
والتعامـل مع و�سائـط التربيـد القائمــة توفـي ــق �أو�ضاعهـ ــا وفقــا لأحكــام الالئحـ ــة املرفق ــة
فـي موعد �أق�صاه (� )6ستـة �أ�شهـر من تـاريـخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كـل مـا يخالـف الالئحـة املرفقـة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :مـن ربيــع الأول 1441هـ
املوافــــــق  21 :مـن نوفمبـــــــــــر 2019م
محمد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1320
ال�صادرة فـي 2019/12/1م
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الئــحـة تنظيم ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية ملن�ش�آت مزاولة �أعمال
�صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد
الف�صــل 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 حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
والئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2013/107كما يكون للكلمات
والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منهـا  ،ما لـم يقت�ض �سياق الن�ص معنـى �آخر :
الــوزيــــــر :
وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
اجلهة املخت�صة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون املناخية فـي الوزارة  ،واملديرية العامة للبيئة وال�ش�ؤون املناخية
فـي حمافظة ظفار  ،و�إدارات البيئة وال�ش�ؤون املناخية فـي املحافظات .
اجلـهــات املعنية :
وزارة القوى العاملة  ،ووزارة التجارة وال�صناعة  ،و�أي جهة لها عالقة بتطبيق �أحكام هذه
الالئحة .
الئحة حـماية طبقة الأوزون :
الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . 2013/107
�أجهزة التــربيد والتكييف :
الأجهزة التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون � ،أو بدائلها
املدرجة فـي امللحق رقم (د) من املرفق ( )1من الئحة حماية طبقة الأوزون �أو تلك الواردة
فـي قائمة املواد اخلا�ضعة للرقابة فـي بروتوكول مونرتيال حول املواد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون .
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الرتخيــ�ص :
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية الذي ت�صدره اجلهة املخت�صة ملالك املن�ش�أة  ،ويت�ضمن �شروطـا
ومعاييـر ت�سمـح بالقيـام مبزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف
واملعـدات واملنتج ـ ــات املحتوية على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون �أو البدائل �أو التعامل
مع و�سائط التربيد .
املن�شــ�أة :
املن�ش�أة املرخ�ص لها مبزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صــالح وخدم ــة �أجـهـ ــزة التربي ـ ــد والتكيي ــف
�أو التعامل مع و�سائـط التربيـد .
املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أحكام الئح ــة حـمايــة طبق ــة الأوزون  ،ت�ســري �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة
علــى كافــة املن�شـ ـ�آت التي تزاول �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيــد والتكيي ــف
�أو التعامل مع و�سائط التربيد املختلفة .
املــادة ( ) 3
ي�صنف حجم املن�ش�آت ح�سب الت�صنيف املبني فـي امللحق (�أ) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
تتولى اجلهة املخت�صة الآتي :
 - 1التـ�أكـد من تطبيـق �أف�ضل املمار�سات املعتمدة فـي جمال خدمـة و�صيانـة �أجهـزة
التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد  ،وحتديثهــا ب�شكل دوري وفقا
ملتطلبات الربوتوكول .
� - 2إعداد دليـل ا�سرت�شادي لأف�ضل املمار�سات امل�ستخدمـة فـي خدمـة و�صيانـة �أجهـزة
التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
� - 3إ�صدار الرتاخي�ص  ،وتوقيع الغرامات الإدارية على املن�ش�آت املخالفة .
املــادة ( ) 5
يجـب على املن�ش�آت تطبيـق التعليمات واال�شرتاطات الفنية التي حتددها اجلهـة املخت�صـة
مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات املعتمدة فـي خدمة و�صيانة الأجهزة واملعدات واملنتج ــات
�أو عند التعامل مع و�سائط التربيد .
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الف�صــل الثانــي
�شروط و�إجراءات الرتخي�ص
املــادة ( ) 6
يجب على كافة املن�ش�آت احل�صول على الرتخي�ص من اجلهة املخت�صة وفقا لأحكام هذه
الالئحة  ،وي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص �أن يتوفر لديها احلـد الأدنى مــن املعــدات
والأجهزة وامل�ستلزمات الواردة فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب الرتخي�ص �إلى اجلهة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة
من امل�ستندات الآتية :
� - 1شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول مت�ضمنة ن�شاط �صيانة و�إ�صالح وخدمة
�أجهزة التربيد والتكييف �أو التعامل مع و�سائط التربيد .
� - 2شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية املفعول .
 - 3الرتخي�ص البلدي .
 - 4ترخي�ص اجلهة املعنية مبزاولة املهنة للعاملني فـي املن�ش�أة .
 - 5قائمة باملعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الإلزامية امل�ستخدمة من قبل املن�ش�أة الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
� - 6أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 8
تتولى اجلهة املخت�صة تقييم طلبات احل�صول على الرتخي�ص  ،وي�صدر الرتخي�ص بعد
الت�أكد من ا�ستيفاء متطلباته .
املــادة ( ) 9
يجب على اجلهة املخت�صة البت فـي طلب الرتخي�ص خالل مدة ( )30ثالثني يــوم عمــل
من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص للم�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي ( )30ثالثني
يوما على تقدمي الطلب دون �إ�صدار الرتخي�ص مبثابة رف�ض له .
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم للوزير خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إ�صدار القرار
بالرف�ض �أو انتهاء املدة املن�صو�ص عليها بالفقرة ال�سابقة  ،ويجب البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
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املــادة ( ) 10
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني  ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة مبوجب طلب يقدم من
مالك املن�ش�أة �إلى اجلهة املخت�صة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،وتعترب
املن�ش�أة مزاولة للن�شاط بدون ترخي�ص مب�ضي ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء هذه املهلة .
املــادة ( ) 11
حت�صل اجلهة املخت�صة ر�سوم �إ�صدار الرتخي�ص وفقا للر�سوم الواردة فـي امللحق (ج) املرفق
بهذه الالئحة .
الف�صــل الثالــث
املمار�ســات املحظــورة
املــادة ( ) 12
يحظر على املن�ش�آت ا�ستخدام املواد املغ�شو�شة � ،أو ذات اجلودة املتدنية � ،أو ا�ستبدال نوعية
املادة املو�صى بها من قبل ال�شركة امل�صنعة  .ويجب على املن�ش�آت الت�أك ــد مـ ــن مــدى ج ــودة
ومالءمة املواد امل�ستخدمة فـي عمليات الإ�صالح  ،وال�صيانة .
املــادة ( ) 13
ال يجوز للمن�ش�آت ا�ستخـدام املواد امل�ستعــادة واملــواد املع ــاد تدويره ــا فـي عمليــة الإ�صــالح
وال�صيانة �إال �إذا كانت املواد ذات جودة عالية  ،وخالية من ال�شوائب وامللوثات وفق املعايري
الفنية التي حتددها اجلهة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يجب االحتفاظ بفواتري �شراء
تلك املواد  ،و�شهادات فح�ص جودتها .
الف�صــل الرابــع
�ضبط املخالفات واجلزاءات الإدارية
املــادة ( ) 14
يتول ــى املوظف ــون املخول ــون �صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة ف ــي اجلهة املخت�صة  ،التفتي�ش
على املن�ش�آت للتحقق من التزامها با�شرتاطات الرتخي�ص  ،و�أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2001/114أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض غرامة �إدارية على كل من
يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،على النحو الآتي :
م

املخالفــة

1

عدم توفـيق �أو�ضاع املن�ش�أة وفقا لأحكام هذه
الالئحة خالل املدة املن�صو�ص عليها
فـي املادة الثانية من مواد �إ�صدار هذا القرار

2

العمل بدون ترخي�ص
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

()50
خم�سون رياال عمانيا
عن كل �شهر �أو جزء منه
بحد �أق�صى ( )3ثالثة �أ�شهر

3

العمل بدون ترخي�ص
للمن�ش�آت الكبرية

()100
مائة ريال عماين
عن كل �شهر �أو جزء منه
بحد �أق�صى( )3ثالثة �أ�شهر

 4عدم جتديد الرتخي�ص خالل املدة املن�صو�ص
عليها فـي املادة رقم ( )10من هذه الالئحة
5

عدم توافر احلد الأدنى من امل�ستلزمات
امل�ستخدمة من قبل املن�ش�أة الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة

ا�ستخدام املواد املغ�شو�شة � ،أو ذات اجلودة املتدنيــة ،
�أو ا�ستبدال نوعية املادة املو�صى بها
6
من قبل ال�شركة امل�صنعة
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الغرامــة الإداريــة
()10
ع�شرة رياالت عمانية
عن كل �شهر �أو جزء منه
بحد �أق�صى ( )3ثالثة �أ�شهر

()5
خم�ســة ريـ ــاالت عمانية
ع ــن ك ــل �شهـ ـ ــر �أو جزء منه
بحد �أق�صى ( )3ثالثة �أ�شهر
()100
مائة ريال عماين
()200
مائتا ريال عماين

املــادة ( ) 16
يجوز للجهة املخت�صة غلق املن�ش�أة �إذا ا�ستمرت فـ ــي ارتك ــاب املخالف ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـ ــي البن ــود ( )4( ، )3( ، )2( ، )1من املادة ( )15من هذه الالئحة  ،بعد ا�ستنفاد توقيع
الغرامة الإدارية عليها .
املــادة ( ) 17
يجوز للجهة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص فـي حال تكرار ارتكاب املخالفتني املن�صو�ص عليهما
فـي البندين ( )5و( )6من املادة ( )15من هذه الالئحة .
امللحــــق ( �أ )
ت�صنيف املن�ش�آت التي تزاول �أعمال �صيانة و�إ�صالح
وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف �أو تتعامل مع و�سائط التربيد املختلفة
حجــم املن�شــ�أة

عــدد العمــال

ن�شــاط املن�شــ�أة

�صغرية

ال يزيد على ()3

متو�سطة

من (� )4إلى ()6

كبرية

( )7عمال �أو �أكرث

 �صيانـة وخدمـة مكيـف �شبـاك /تربيد منزيل . �صيانـة وخدمـة وحـدات تكيي ــف جممعة /وح ــدات تكييـ ــف مرك ــزي  /تربيــد جتـ ــاري
و�صناع ـ ــي (مبـ ــا فـ ــي ذلك وحــدات التربيد
والتكييف غيـر امل�شمولـة ف ــي �صيانة وخدمـة
مكيـف �شبـاك  /تربيد منزيل) .
 �صيانة وخدمة التكييف والتربيد النقال . -التعامل مع و�سائط التربيد .
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) امللحــــق ( ب
قائمة املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات
التي يجب �أن تتوافر فـي املن�ش�آت التي تزاول �أعمال
�صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد
EQUIPMENT/
TOOLS

A . HAND
TOOLS

B . CUTIING
AND BENDING
TOOLS

C . SOLDEIUNG
AND BRAZING

D . INSTRUMENT
AND GAUGES

MANDATORY

AA. Wrench (open end wrench)
BB. Hammer (carpenters claw)
CC. Pliers (cutting pliers/ slim 11. Portable electric/
nose plier)
air driven drill
DD. Screw driver (regular
22. Torque wrench
screw driver/ Phillips
33. High pressure
screw driver)
water pump for
EE. Brush (nylon and steel)
cleaning purpose
FF. Files
GG. Hacksaws
HH. Vise
AA. Tube cutter/ reamer
BB. Flaring tools/swaging tool
CC. Tube bender (spring type
or lever type)
AA. Oxyacetylene with tanks
with pressure regulator
or alternative approved
brazing equipment
BB. Nitrogen with pressure
regulator
AA. Dial type thermometer
BB. Gauge manifolds
CC. Volt- ohm- millimeter
DD. AC clamp -on ammeter

(optional for transport AC
and refrigeration Shops)

E . MEASURING
TOOLS

OPTIONAL

AA. Tape measures
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11. Handheld
electronic
thermometer
22. High pressure
gauge (0 to 500
psi )

EQUIPMENT/
TOOLS

F . SPECIALIZED
AND SERVICE
INSTALLATION

G . SAFETY
DEVICES

MANDATORY

OPTIONAL

AA. Equipment to recover
refrigerant
BB. Refrigerant recovery
cylinders (non
disposables)
CC. Vacuum pump (capable
of’ producing 30 in Hg
vacuum)
DD. Weighing scale
EE. Vacuum gauge

11. Electronic scale
22. Air compressor
( hose and spray
gun)
33. Vompressor oil
charging pump
44. Electronic
vacuum gauge
55. Recovery
/ recycling
equipment (in
accordance with
standards e .g .
SAE/ ISO/ PNS)
66. Press tool
for hoses for
automobile air
conditioning
hoses
77. Refrigerant
identifier
88. Refractometer
for mineral/
ester oil check
99. UV-Leak
detection system
1010 Electronic leak
detector

AA. Welding mask (if welding
is performed)
BB. Gloves
CC. Safety shoes
DD. Brazing goggles
EE. Fire extinguishers
FF. Safety glass
GG. First aid kit

11. Emergency eye
wash
22. Fixed refrigerant
monitoring
device in
workshop
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امللحــــق ( ج )
ر�ســـوم �إ�صـــدار
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية للمن�ش�آت
حجــم املن�شــــ�أة

الر�سـم بالريـال العمانـي

�صغيــرة

20

متو�سطــة

30

كبيـ ــرة

50
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قــرار وزاري
رقــم 2019/62
بتنظيـم �إدارة محميـة جـزر الدميانيـات الطبيعيـة
ا�ستنـادا �إلى املـر�سـوم ال�سلطـانـي رقـم  96/23ب�إن�شاء محمية جزر الدميانيات الطبيعية ,
و�إلى قانـون املحميـات الطبيعيـة و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطاين
رقـم , 2003/6
و�إلـى املر�سـوم ال�سلطـاين رقـم  2008/18بـتـحـديد اخـتـ�صـا�صـات وزارة البـيـئـة وال�ش ـ�ؤون املنـاخيـة ,
واعتمـاد هيكلهـا التنظيـمـي ,
و�إلـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون املحميـات الطبيعيـة و�صـون الأحيـاء الفطـريـة ال�صـادرة
بـالقـرار الـوزاري رقـم , 2007 /110
و إ�لـى القـرار الـوزاري رقـم  2000/112بتنظيـم محميـة جـزر الدميانيـات الطبيعيـة ,
وبنـاء علـى مـا تقت�ضيـه امل�صلحـة العامـة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �إدارة محميـة جـزر الدميانيـات الطبيعية باخلطة التي ت�ضعها وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية .
املــادة الثانيــــة
يحظر القيام بـالأن�شطة �أو الأفعال الآتية داخل محميـة جزر الدميانيات الطبيعية :
أ�  -الدخول �إلى املحميـة � ,أو التخييم �أو املبيـت فـي املحميـة بدون تـ�صـريـح مـن الوزارة .
ب  -النـ ــزول والتخييـ ــم واملبيـ ــت فـ ــي اليابـ�س ــة خـالل فـرتة تع�شي�ش الطيور اعتبـارا
من الأول من مايـو �إلى نهايـة �أكتوبـر من كـل عـام .
ج  -مـخـالفـ ــة تعـليـم ــات و�أنـظم ــة ال�سـلـ ــوك املعلـ ــن عنـهـ ــا عن ـ ــد مـداخـ ـ ــل املـحـمـيـ ــة ,
�أو فـي مـراكـز الـزوار � ,أو مـن خالل املطبـوعـات التـي ت�صـدرهـا الوزارة .
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د  -حماولة ال�صيد �أو حماولة جمع الأحياء الفطرية �أو امل�ستحاثـات �أو القطـع الأثـرية
�أو الأحـجـار �أو �أي جـزء مـن املوجـودات .
هـ � -إ�شع ــال الن ــار �إال فـ ــي الأماكـ ــن �أو املناط ــق املخ�ص�ص ــة لـذلك  ,وبـعـد الـحـ�صـول
عـلـى تـ�صـريـح مـن الوزارة .
و  -القيام ب�أي �أن�شطة �أو �أفعال يكون من �ش�أنها الإ�ضرار بال�شعاب املرجانية والأحيـاء
البحريـة الأخـرى �أو جمعـها � ,أو الإ�ضـرار بالطي ــور �أو ال�سالح ــف املع�ش�ش ــة داخ ــل
املحمية �أو �إزعاجها �أو التحرك �أو االقرتاب منها �أو مل�س بي�ضها �أو حتريكه �أو جمعه .
ز  -رمي �شباك ال�صيد فـي مواقع وجود ال�شعاب املرجانية فـي حدود املحمية .
ح � -إح�ضـار القطط �أو الكالب �أو �أي حيـوانات أ�خـرى �أو �أي نباتات �أو بذور �إلى املحمية .
ط  -ممار�سة ن�شاط الغو�ص داخل حدود املحمية �إال بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة .
ي  -حفـ ــظ وتخزي ــن و�إ�ص ــالح وجتفـي ــف مع ــدات ال�صيد بالقرب من �أماكن تع�شي�ش
الطيور وال�سالحف .
ك  -و�ضع �أو ا�سـتـخـدام ال�سمـوم داخـل املـحـمـيـة لأي �سبب كـ ــان .
ل  -االحتطاب �أو قطع �أو حرق الأ�شجار �أو ال�شجريات �أو �أي م�ساحة مغطاة بالأع�شاب .
م � -إلقاء النفايات ب�أنواعها وحاالتها .
ن  -القي ــام بالـدرا�سـ ــات والأبـحـ ــاث وجم ــع العينـ ــات لأي �سب ــب ك ــان �إال بعد احل�صول
على ت�صريح من الوزارة .
�س � -إقامـة �أي م�شـروع داخل املحمية �إال بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة .
ع  -ا�ستخـدام كاميـرات الت�صويـر الفخية  ,والطائرات بدون طيـار �إال بعد احل�صول
على ت�صريح من الوزارة .
ف  -ا�ستخ ــدام الأ�سلح ــة الناري ــة والتقليدي ــة واملائي ــة داخـ ــل املحمية لغيــر العاملــني
فـي جمال �صون الطبيعة .
�ص  -دخول القارب �أو قائد القارب �إلى املحمية بدون وجود رقم ت�سجيل للقارب �أو �إثبات
هوية بالن�سبة للقائد .
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املــادة الثالثــــة
تفر�ض ر�سوم مقابل الدخول �إلى املحمية �أو الـغـو�ص �أو املبيـت فـيها للأ�شخا�ص امل�صرح
لهم  ,وفـي الأماكن التي تخ�ص�صها الوزارة  ,وذلك على النحو الآتي :
مدة الت�صريح مع الر�سم املقرر بالريال العماين  /بي�سة
الن�شــاط
م
يـوم واحــد ثـالثـة �أ�شهر �ستة �أ�شهر �سنـــة
 1ريال للعماين
 1الزيارة للكبار
 50ريـاال  100ريــال
 30ريـاال
 3رياالت للأجنبي
الزيارة
 3رياالت للعماين
 100ريــال  150ريـاال
 80ريـاال
2
والغو�ض للكبار  6رياالت للأجنبي
الزيارة والغو�ص  5رياالت للعماين
 100ريــال  200ريــال
3
واملبيت للكبار  10رياالت للأجنبي
الزيارة للأطفال
 100بي�سة للعماين
 4وطلبة املدار�س
 1ريال للأجنبي
دون �سن � 16سنة
الزيارة واملبيت
 1ريال للعماين
للأطفال
5
 3رياالت للأجنبي
دون �سن �16سنة
املــادة الرابعــــة
تعفى  -الفئات الآتية  -من الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املادة الثالث ــة م ــن ه ــذا القــرار ,
مع مراعاة احل�صول على الت�صاريح الالزمة لذلك  ,وبعد التن�سيق مع الوزارة :
أ� � -أفراد قــوات الـ�سـلطـان املـ�سـلـحـة  ,و�أفـراد �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة  ,وذلك �أثنـاء
ت�أديـتهم لعملهـم .
ب  -الـمـوظفـون فـي املـ�ؤ�ســ�سات احلـكـومي ــة  ,والأكاديـمـيـ ــة ف ــي �أثـن ــاء القـ ـيـام بـعمـ ــل
ر�سمـي � ,أو بحـث علمي .
ج � -صيادو �سكان املنطقة املحيطة باملحمية لغر�ض ال�صيد .
د  -الـوفـود احلكوميـة الر�سميـة .
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املــادة اخلام�ســـة
تكـون مـدة �صـالحيـة التـ�صـريـح ال�صـادر ملمار�سـة الأنـ�شـطـة املـحـددة فـيه علـى النحـو الآتــي :
أ�  -من �شروق ال�شم�س وحتى غروبها  ,وذلك بالن�سبة لت�صريح الدخول  ,والزيارة .
ب  -من �شروق ال�شم�س وحتى غروبها بالن�سبة لت�صريح الغو�ص  ,وفـي جميع الأحوال
يحظر الغو�ص بعد غروب ال�شم�س .
ج  -مـ ــن �شـ ــروق ال�شمـ ــ�س وحتـى ال�ساعـة الثـانيـة م�سـاء مـن اليـوم التـالـي بـالنـ�سـبـة
لت�صريـح املبيـت .
املــادة ال�ساد�ســـة
تفــر�ض علــى كــل مــن يخـالف �أحكام املادة الثانية من هذا القرار غرامـة �إدارية ال تقل
عن ( )50خـمـ�ســني ريـاال عمـانيا  ,وال تزيـد علـى ( )100مائة ريــال عمـانــي وذلك بالن�سبة
للأفــراد  ,كم ــا تف ــر�ض غرام ــة �إداري ــة ال تق ــل ع ــن ( )100مائــة ريــال عماين  ,وال تزيد
على ( )300ثالثمائة ريال عماين بالن�سبة لأندية و�شركات الغو�ص .
وت�ضـاعـف الغرامـة فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ال�سابعـــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2000/112امل�ش ــار �إليــه  ,كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ,
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  29 :مـن ربيــع الأول 1441هـ
املوافــــــق  26 :مـن نوفمبـــــــــــر 2019م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1321
ال�صادرة فـي 2019/12/8م
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محمد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

وزارة التجــارة وال�صناعـــة
قــرار وزاري
رقم 2019/7
بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 2018/107
باعتبار موا�صفة قيا�سية خليجية 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 ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/107باعتبار موا�صفة قيا�سية خليجية موا�صفة قيا�سية
عمانية ملزمة ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم  2018/107امل�شار �إليه حتى  25من يوليو 2019م .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  30 :من ربيــع الثانـــي 1440هـ
املـوافــــق  7 :من ينايــــــــــــــــــر 2019م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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قــرار وزاري
رقم 2019/93
ب�إ�صدار الالئحة الفنية للعبوات املعب�أة م�سبقا
ا�ستنادا �إلى قانون القيا�س واملعايرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013/17
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ,
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة الفنية للعبوات املعب�أة م�سبقا  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمـل به من اليـوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :من رم�ضــــــــــان1440هـ
املـوافــــق  20 :من مايــــــــــــــو 2019م

د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1295
ال�صادرة فـي 2019/6/2م
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الالئحـة الفنيـة للعبـوات املعبـ�أة م�سبقـا
الفـ�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعاين ذاتها املبينة
فـي قانون القيا�س واملعايرة  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الكميــة :
وزن �أو حجم �أو طول �أو م�ساحة �أو عدد وحدات املنتج لعبوة معب�أة م�سبقا واحدة .
 - 2الو�سط ال�سائل :
ماء �أو حماليل مائية للملح � ,أو حماليل مائية لأحما�ض الغذاء �أو خل �أو حماليل
مائية لل�سكر �أو حماليل مائيــة مل ــواد حتلي ــة �أخ ــرى � ,أو ع�صي ــر الفواك ــه �أو اخل�ض ــار
�أو ال�سوائل احلافظة للمنتج .
 - 3الكمية اال�سمية :
كمي ــة املنت ــج املبين ــة علـى بطاق ــة البيانــات للعبوة املعب�أة م�سبقا بدون مادة التغليف ,
�أو بدون الو�سط ال�سائل �إذا كان املنتج حمفوظا فـيه .
 - 4الكمية الفعلية :
كمية املنتج املوجودة داخل العبوة املعب�أة م�سبقا بدون مادة التغليف .
 - 5بطاقة البيانات :
�أي كتابة �أو طباعة �أو ر�سومات مثبتة �أو معلقة �أو منقو�شة على العبوة املعب�أة م�سبقا
ب�أي طريقة كانت  ,والتي ت�ستخدم لتحديد املنتج �أو و�صفه �أو �إعطاء معلومات عنه ,
وعن مكوناته .
 - 6النق�ص امل�سموح به فـي الكمية الفعلية :
مقدار النق�ص امل�سموح به فـي الكمية الفعلية عن الكمية اال�سمية للعبوة املعب�أة م�سبقا
الواحدة .
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 - 7العبـوة امل�ضللـة :
العبوة التي يتم ت�صنيعها �أو ت�شكيلها �أو عر�ضها �أو و�ضع بطاقة بيان عليها �أو تعبئتها
بطريقة ت�ضلل امل�ستهلك عن حتديد الكمية الفعلية التي بداخلها .
 - 8مـادة التغليـف :
مادة ت�ستخدم الحتواء املنتج وحفظه والتعامل معه وتو�صيله وحمايته ونقله وحمل
املعلومات املتعلقة به  ,ويتم التخل�ص منها بعد ا�ستخدام املنتج �أو ا�ستهالكه فـيما عدا
مادة التغليف التي تكون جزءا من املنتج .
 - 9فـراغ التعبئـة :
الفرق بني ال�سعة احلقيقية للعبوة املعب�أة م�سبقا  ,وحجم املنتج الذي حتتويه .
 - 10فراغ التعبئة غري الفعال :
الفراغ فـي العبوة املعب�أة م�سبقا عندما تعب�أ لأقل من �سعتها بدون وجود مربر .
 - 11الـوزن امل�صفى :
الوزن الفعلي للمنتج بعد ت�صريف الو�سط ال�سائل .
 - 12املعبــئ :
م�ؤ�س�سة �أو �شركة متار�س ن�شاط التعبئة لأي �سلعة فـي عبوة بغر�ض طرحها وبيعها
للم�ستهلك .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على العبوة املعب�أة م�سبقا  ,املعدة لأغرا�ض جتارية  ,وت�شمل
العبوات امل�صنعة  ,واملعب�أة حمليا �أو امل�ستوردة .
وال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على العبوة املعب�أة م�سبقا لأغرا�ض غري جتارية  ,وت�شمل
العبوات املعب�أة خ�صي�صا لأغرا�ض ع�سكرية �أو غريها من العبوات التي حتددها املديرية .
املــادة ( ) 3
يجب �أن ت�ستوفـي العبوات املعب�أة م�سبقا املتطلبات املرتولوجية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة  ,و�أي موا�صفات قيا�سية معتمدة .
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الف�صــل الثانــي
املتطلبات املرتولوجية للعبوات املعب�أة م�سبقا
املــادة ( ) 4
يجب �أن تكون بطاقة البيانات على العبوات املعب�أة م�سبقا مطابقة للمتطلب ــات الفني ــة
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,و�أن ت�شتمل على الآتي :
� - 1أن تكون اللغة فـي بطاقة البيانات اللغة العربية  ,وميكن ا�ستخدام اللغة الإجنليزية
�أو �أي لغة �أخـرى �إلى جانبها على �أن تت�ضمن بطاقة البيانات الآتي :
أ�  -ا�سم املنتج ونوعه .
ب  -ا�سم ال�صانع  ,وعنوانه و� /أو عالمته التجارية � ,أو كليهما .
ج  -رمز خا�ص "كود" على كل عبوة يو�ضح تاريخ ومكان  ,ودفعة الإنتاج  ,وذلك
لغر�ض تتبع العبوة .
د  -بلد املن�ش�أ  ,وما �إذا كانت العبوة م�صنعة مبوجب ترخي�ص من عالمة جتارية
م�سجلة .
هـ  -الكمية اال�سمية .
و  -وحدة القيا�س .
� - 2أن تكون جميع املعلومات امل�ستخدمة فـي البيانات الإي�ضاحية �صحيحة  ,ومثبتة .
املــادة ( ) 5
يجب على ال�صانع �أو املعبئ �أو التاجر �إعطاء معلومات كافـية  ,ووا�ضحة عن مقا�سات املنتج
كالوزن الطويل  ,والرتكيز لوحدة احلجم �أو الكتلة .
املــادة ( ) 6
يج ــب ع ــدم كتابــة الكلمات �أو العبارات الآتيــة عنــد بيــان الكميــة اال�سميــة للمنتــج مث ــل :
احلد الأدنى  ,وال يقل عن  ,واملتو�سط  ,وحوايل  ,وتقريبا � ,أو غريها من الكلمات املماثلة .
املــادة ( ) 7
فـي حالة العبوات املعب�أة م�سبقا  ,التي حتمل عبارة عبوة اقت�صادية �أو ن�سبة �إ�ضافـية من املنتج
جمان ــا  ,فـيج ــب �أن تكون الكمية الأ�صلية مبينة على املنتج  ,و�أن تكون الكمية الإ�ضافـية
املجاني ــة هــي كميــة تبــاع فعــال للم�ستهلك بال�سعر نف�س ــه للعبــوة الأ�صليــة  ,وعلــى ال�صان ــع
�أو املعبئ �أو التاجر �إثبات ذلك للمديرية حني الطلب .
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املــادة ( ) 8
يجـوز �أن حتتوي العبوات املعب�أة م�سبقا على �أكرث من بطاقة بيان موزعة فـي �أماكن خمتلفة
على العبـوة � ,شريطة االلتزام باملتطلبات املرتولوجية الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يجب كتابة الكمية اال�سمية بالأرقام ال�صحيحة � ,أو الع�شرية  ,وال يجوز كتابتها على �شكل
عدد ك�سري  ,و�إذا قلت الكمية اال�سمية عن الواحد ال�صحيح فـيجوز كتابتها فـي ثالث خانات
ع�شرية كحد �أق�صى .
املــادة ( ) 10
يجوز �أن تكون الكمية اال�سمية للمنتج م�سبوقة بعبارة منا�سبة  ,كالوزن ال�صافـي �أو احلجم
ال�صافـي �أو العدد �أو غريها من الكميات .
ويجب حتديد الوزن ال�صافـي ب�شكل وا�ضح فـي املنتجات ال�صلبة املحفوظة فـي و�سط �سائل .
املــادة ( ) 11
فـي حالة املنتجات املعب�أة فـي عبوات م�ضغوطة  ,وتفــرغ علــى �شكــل رذاذ  ,يجــب �أن تكــون
الكمية اال�سمية م�ساوية لكمية احلالة ال�سائلة املوجودة فـي العبوة .
املــادة ( ) 12
فـي حالة العبوات التي حتتوي على عدد معني من املنتجات املتجان�سة كخم�س عبوات من ملح
الطعام � ,أو ع�شر عبوات من ال�سكر � ,أو التي حتتوي على عدد معني من املنتج ــات غيــر
املتجان�سة كعبوة حتتوي على عبوات �صغرية من امللح  ,وال�سكر  ,والبهــارات  ,وال ميكن
بيعها منف�صلة عن غريها  ,فـيجب �أن تبني بطاقة البيانات عدد هــذه العبوات والكمية
اال�سمية لكل منها �أو الكمية اال�سمية للمنتج بالكامل .
املــادة ( ) 13
يجب �أن تكون قيمة الكمية اال�سمية متبوعة بوحدة القيا�س  ,على �أال يقل احلد الأدنى
الرتفاع الأرقام والأحرف امل�ستخدمة على غالف العبوة عن القيم املبينة فـي اجلدولني
رقمي ( )1و ( )2املرفقني بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 14
يج ــوز للمديري ــة �أن تطلـ ــب م ــن ال�صان ــع �أو املعب ــئ تعديــل بطاق ــة البيان ــات � ,أو �شط ــب ,
�أو �إ�ضافة �أي معلومة عليها .
الف�صــل الثالــث
وحـدات القيـا�س القانونيـة امل�ستخدمـة فــي العبـوات املعبـ�أة م�سبقـا
املــادة ( ) 15
يجب التعبري عن الكمية اال�سمية للمنتجات ال�صلبة �أو اللزجة �أو مزيج من املنتجات
ال�صلبة وال�سائلة � ,أو اجلزء ال�صلب فـي خليط من املنتجات ال�صلبة وال�سائلة  ,بوحدة
قيا�س الكتلة  ,ويجوز التعبري عن املنتجات ال�صلبة بوحدة قيا�س احلجم �إذا كان ذلك هو
العرف ال�سائد فـي التجارة .
املــادة ( ) 16
يجب التعبري عن الكمية اال�سمية للمنتجات ال�سائلة بوحدة قيا�س احلجم  ,ويجوز التعبري
عنها بوحدة قيا�س الكتلة �إذا كان ذلك هو العرف ال�سائد فـي التجارة .
املــادة ( ) 17
يجب �أن يكون التعبري عن الكمية اال�سمية للعبوات املعب�أة م�سبقا با�ستخدام وحدات القيا�س
القانونية املبينة فـي اجلدول رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 18
يراعى  -عند كتابة وا�ستخدام رموز وحدات القيا�س القانونية  -الآتي :
 - 1ترك م�سافة واحدة بني قيمة الكمية اال�سمية  ,ورمز وحدة القيا�س القانونية .
 - 2عدم ا�ستخدام �صيغة اجلمع فـي حال كتاب ــة رم ــوز وح ــدات القي ــا�س القانوني ــة ,
�أو كتابة احلرف "  " sبعد رمز وحدة القيا�س القانونية .
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الف�صــل الرابــع
الكمية الفعلية للمنتج فـي العبوات املعب�أة م�سبقا
املــادة ( ) 19
يراعى  -عند حتديد الكمية الفعلية للمنتج  -الآتي :
� - 1أن تك ــون الكمي ــة الفعلي ــة للمنت ــج املحفـ ــوظ فـ ــي و�سـ ــط �سائ ــل ه ــي كمية املنتج
فـي العبوة املعب�أة م�سبقا بعد و�صوله �إلى حالة االتزان فـي عملية حت�ضري املحلول
بعد التخل�ص من الو�سط ال�سائل .
� - 2أن تكون الكمية الفعلية للمنتجات املجمدة هي املنتج ذاته بدون مادة التغليف
والثلج واجلليد .
 - 3ال يعترب غاز احلماية �أو الهواء جزءا من الكمية الفعلية للمنتج .
 - 4عند ا�ستخدام طريقة االختبار بالقيا�س الوزين لتحديد الكمية الفعلية لل�سائل
فـي العب ــوات املعب ـ ـ�أة م�سبق ــا والت ــي حت ــدد كمياته ــا عل ــى بطاقــة البيانات بوحدة
احلجم ويكون االختبار مرتبطا بالكتلة ( Mwبالغرام) ذات الكثافة ( 8غرام/مل) ,
ف�إنـ ــه مـ ــن املمك ــن ح�س ــاب كميــات املنتج مو�ضحة بوحدات احلجم ( qiبامللي لرت)
با�ستعمال العالقة املو�ضحة �أدناه :
( qi = (Mw × 0.99985 ( / ) p - 0.0012
حيث (  = qiاحلجم الفعلي لل�سائل  = Mw ,كتلة ال�سائل  = ρ ,كثافة ال�سائل )
املــادة ( ) 20
يتم ح�ساب النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا عن الكمية اال�سمية وفقا
للقيم املبينة فـي اجلداول �أرقام ( )7 , 6 , 5 , 4املرفقة بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 21
عند ح�ساب النق�ص امل�سموح به فـي العبوة املعــب�أة م�سب ــقا ع ــن الكمي ــة اال�سمي ــة والناتـ ــج
من ا�ستخدام الن�سبة املئوية ف�إنه يراعى الآتي :
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� - 1إذا كانت الكمية اال�سمية �أقل من� /أو ت�ساوي ( 1000غرام �أو مل) فـيتم تقريب
قيم النق�ص امل�سموح به �إلى الع�شر التايل من الغرام �أو املليلرت فـي حالة العبوات
املعب�أة م�سبقا بالوزن �أو احلجم �أو الطول �أو امل�ساحة  ,ويتم تقريب النتيجة للرقم
ال�صحيح التايل فـي حالة العبوات املعب�أة م�سبقا بالعدد .
� - 2إذا كانت الكمية اال�سمية �أكرب من ( 1000غرام �أو مل) فـيتم تقريب قيم النق�ص
امل�سموح به �إلى الرقم ال�صحيح التايل من الغرام �أو املليلرت .
املــادة ( ) 22
 - 1يجــب �أن ت�ستوع ــب �سعة العبوة املعب�أة م�سبقا الكمية الفعلية للمنتج بدون ت�شكيل
فراغات تعبئة غري فعالة  ,و�إذا زادت الفراغات غري الفعالة على ( )%10ع�شرة فـي املائة
فتعترب عبوة م�ضللة  ,ما مل تكن هذه العبوة �شفافة .
 - 2يجب �أن يكون ت�صميم العبوة املعب�أة م�سبقا خاليا من �أي جت ــاويف �أو بــروزات �أو جيوب
�أو انتفاخات �أو �أي ت�صميم ي�ؤدي �إلى الت�ضليل ب�أن العبوة حتتـ ــوي علـ ــى كميـ ــة �أكب ــر
من الكمية الفعلية لها  ,ويحظر عر�ض العبوة بطريقة تبدو �أنها حتتوي على كمية
�أكرب من الكمية الفعلية لها .
 - 3يج ــب �أال حتت ــوي العبـ ــوة املع ــب�أة م�سبــقا على �أجزاء معب�أة مبواد ت�شغل حيزا من �سعة
العبوة .
املــادة ( ) 23
ي�سمح بوجود فراغ فـي تعبئة العبوة املعب�أة م�سبقا فـي احلاالت الآتية :
 - 1حماية املنتج .
 - 2متطلبات الأداة امل�ستخدمة فـي �إغالق حمتويات العبوة املعب�أة م�سبقا .
 - 3الرت�سب الذي ال ميكن جتنب حدوثه للمنتج فـي �أثناء التداول .
� - 4إذا كان مالزما لطبيعة املنتج كعبوات رقائق البطاطا املوجودة فـي عبوات منفوخة
بالهواء .
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املــادة ( ) 24
يلتزم ال�صانع واملعبئ والتاجر باملتطلبات الواردة فـي هذه الالئحة  ,وب�صفة خا�صة الآتي
بح�سب الأحوال :
 - 1التدقيق على الكمية الفعلية .
 - 2قيا�س الكمية الفعلية بوا�سطة �أداة القيا�س القانونية اخلا�صة بها .
 - 3االحتفاظ ب�سجالت نتائج القيا�سات والت�صحيحات التي متت على الكمية الفعلية ,
�أو الوثائ ــق الت ــي تثب ــت ا�ستيف ــاء املتطلب ــات الفن ــية ال ــواردة فـ ـ ــي ه ـ ــذه الالئح ــة
فـي حال ا�ستريادها  ,وذلك ملدة ( )3ثالث �سنوات كحد �أدنى  ,وتقدميها متى طلب
منه ذلك .
 - 4تقدمي كافة املعلومات وامل�ستندات الالزمة عن العبوات املعب�أة م�سبقا �إلى املخت�صني
فـي املديرية فـي حال طلبها .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 25
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون القيــا�س واملعاي ــرة �أو �أي
قانون �آخر  ,تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز ( )100مائة ريال عماين على كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة  ,وت�ضاعف فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة .
املــادة ( ) 26
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحة �إلى الوزير
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ العلم به علما يقينا  ,ويجب البت فـي التظلم خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ,ويعترب م�ضي ( )30الثالثني يوما املذكورة دون رد مبثابة
رف�ضه .
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جــدول رقــم ( ) 1
احلد الأدنى الرتفاع الأرقام والأحرف امل�ستخدمة على غالف العبوة املعب�أة م�سبقا
احلــد الأدنى الرتفاع الأرقام
والأحرف امل�ستخدمة
( مم )
2
3
4
6

الكمية اال�سمية )(Qn
(غ �أو مل)
50 ≤ Qn
200 ≤ Qn < 50
1000 ≤ Qn < 200
Qn < 1000

جــدول رقـــم ( ) 2
احلد الأدنى الرتفاع الأرقام والأحـرف امل�ستخدمة على غالف العبوة املعب�أة م�سبقا
م�ساحة لوحة العر�ض الرئي�سية احلد الأدنى الرتفاع الأرقام والأحرف امل�ستخدمـة
(جزء من العبوة املعب�أة م�سبقا
فـي حالة بطاقة البيانات
الأكرث احتماال للعر�ض �أو امل�شاهدة فـي احلاالت
بالعبوات املعب�أة م�سبقا
�أو التدقيـــق حتــــت الظروف
الطبيعية
م�صبوبـــــة �أو منفوخــــة
الطبيعية وامل�ألوفة للعر�ض)
(مم)
�أو خمرومـة �أو م�شكلـة
( �سم) 2
(مم)
32 ≤ A
161 ≤ A < 32
645 ≤ A < 161
2581 ≤ A < 645
A < 2581

1.6
3.2
4.8
6.4
12.7
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3.2
4.8
6.4
7.9
14.3

جــدول رقـم ( ) 3
وحــدات القيا�س القانونية امل�ستخدمة فـي العبــوات املعب�أة م�سبقا
رمز الوحدة امل�ستخدمة
الكمية اال�سمية
الكميـة
الوحــدة
)(Qn
عربي التيني
� mLأو ml
مل
ملي ليرت
Qn < 1000 mL
احلجم
لل�سوائل
� Lأو l
ل
ليرت
1000 mL ≤ Qn
3
cm3
�سنتميرت تكعيب �سم
)Qn ≤ 1000 cm3 (1 dm3
� mLأو ml
مل
احلجم
3
3
3
dm3
للمـواد  1 dm < Qn < 1000 dmدي�سي مرت تكعيب دم
ال�صلبة
� Lأو l
ل
3
1000 dm ≤ Qn
3
m3
م
مرت تكعيب
mg
مغ
مليغرام
Qn < 1 g
g
غ
غرام
1 g ≤ Qn < 1000 g
الوزن
كيلوغرام
كغ �أو طن � kgأو t
�أو
1000 g ≤ Qn
طن ( 1000كغ )
µm
مكم
ميكرومرت
Qn < 1 mm
mm
مم
ملي مرت
الطـول
mm
مم
1
mm ≤ Qn < 100 cm
cm
�سم
�سنتيمرت
m
م
مرت
1 m ≤ Qn
2
mm2
مم
مليمرت تربيع
)Qn < 100 cm2 (1 dm2
2
2
cm
�سم
�سنتميرت تربيع
2
2
امل�ساحـة
1
dm
≤
Q
<
100
dm
2
n
2
dm
دي�سي مرت تربيع دم
)(1 m2
2
m2
م
مرت تربيع
1 m2 ≤ Qn
بالأرقام ال�صحيحة
جلميع القيم
العــدد
فقط
-240-

جــدول رقــم ( ) 4
النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بوحـدة الوزن �أو احلجم
النق�ص امل�سمـوح به
ن�سبة مئوية من الكمية
غ �أو مل
اال�سمية )(Qn
--9
4.5
----4.5
9
----3
15
----1.5
150
----1

الكمية اال�سمية )(Qn
غ �أو مل
�صفر 50 -
100 - 50
200 - 100
300 - 200
500 - 300
1000 - 500
10000 - 1000
15000 - 10000
�أكرث من 15000

جــدول رقــم ( ) 5
النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بوحدة الطـول
الكمية اال�سمية ((Qn
(م)

النق�ص امل�سموح به عن الكمية اال�سمية
()%

5 ≤ Qn

ال ي�سمح ب�أي نق�ص

5 > Qn

2
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جــدول رقــم ( ) 6
النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بوحدة امل�ساحـة
الكمية اال�سمية ( )Qnفـي امل�ساحة النق�ص امل�سموح به عن الكمية اال�سمية
()%
(م)2
3

جميع القيم
جــدول رقــم ( ) 7

النق�ص امل�سموح به فـي العبوات الفردية املعب�أة م�سبقا بالعـدد
الكمية اال�سمية ((Qn
( بالعـدد )

النق�ص امل�سموح به عن الكمية اال�سمية
()%

50 ≤ Qn

ال ي�سمح ب�أي نق�ص

50 > Qn

1
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قــرار وزاري
رقم 2019/95
باعتبـار موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة
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 اخلا�صة باخلبز املرفقة  ,موا�صف ــة قيا�سي ــة عماني ــة ملزم ــة ,
وي�ستثنى منها اخلبز املنتج لغر�ض الت�صدير فقط .
املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القـرار  ,وفــي حـال تكـرار املخالفـة  ,ت�ضاعـف الغرامـة  ,كمـا يجـوز غلق املن�ش�أة �أو اجلزء
املخ�ص�ص منها لإنتاج اخلبز ب�صفة م�ؤقتة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من رم�ضــــــــــان 1440هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــــــــــو 2019م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1321
ال�صادرة فـي 2019/12/8م
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املوا�صفــة القيا�سيــة العمانيــة
للخبـــز
 - 1املجــــال :
تخت�ص هذه املوا�صفة القيا�سية العمانية باملتطلبات العامة جلمي ــع أ�ن ــواع اخلبـز
امل�صنوع من طحني القمح �أو املخلوط ب�أنواع من طحني احلبوب الأخرى  ,وال ت�شمل
�أنواع اخلبز امل�ستخدمة لأغرا�ض التغذية اخلا�صة .
 - 2املراجـع التكميليـة :
-1-2
 " GSO 9بطاقات املواد الغذائية املعب�أة " .
 " GSO 21ال�شروط ال�صحية فـي م�صانع الأغذية والعاملني بها " .
-2-2
 " GSO 1694 - 3 - 2القواعد العامة ل�صحة الغذاء " .
 " GSO 193املوا�صفة العامة للملوثات وال�سموم فـي الأغذية " .
-4-2
 " GSO 1016 - 5 - 2احلدود امليكروبيولوجية لل�سلع واملواد الغذائية  -اجلزء الأول " .
 " GSO 1863 - 6 - 2عب ـ ــوات املـ ـ ــواد الغذائيـ ـ ــة  -اجل ـ ــزء الثان ـ ــي  :العب ـ ــوات
البال�ستيكية  -ا�شرتاطات عامة " .
 " OS 8مياه ال�شرب غري املعب�أة " .
-7-2
 " GSO 194طحني (دقيق) القمح " .
-8-2
 " GSO 1392 - 9 - 2نخالة القمح " .
 " GSO 1754-1 - 10 - 2الزيوت النباتية املعدة للطعام  -اجلزء الأول " .
 " GSO 1754-2 - 11 - 2الزيوت النباتية املعدة للطعام  -اجلزء الثاين " .
 " GSO 1754-4 - 12 - 2خليط الزيوت النباتية املعدة للطعام " .
 " GSO 1843 - 13 - 2ملح الطعام " .
 " GSO 148 - 14 - 2ال�سكر " .
 " GSO 10احلليب املجفف " .
- 15 - 2
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 " GSO 1751 - 16 - 2م�سحوق اخلبيز " .
 " GSO 1308 - 17 - 2خمرية اخلبيز واخلمرية املجففة غري الن�شطة " .
 " GSO 839 - 18 - 2عبوات املواد الغذائية  -اجلزء الأول  :ا�شرتاطات عامة " .
 " GSO 2500 - 19 - 2املواد امل�ضافة امل�سموح با�ستخدامها فـي املواد الغذائية " .
 " GSO 382 - 20 - 2احلدود الق�صـوى امل�سمــوح به ــا م ــن بقايـا مبي ــدات الآفات
فـي املنتجات الزراعية والغذائية  -اجلزء الأول " .
 " GSO 383 - 21 - 2احلدود الق�صوى امل�سمــوح بها مـن بقاي ــا مبي ــدات الآف ــات
فـي املنتجات الزراعية والغذائية  -اجلزء الثاين " .
 " GSO ISO 6820 - 22 - 2دقي ـ ــق القمـ ــح ودقيـ ــق اجلاودار � -إر�ش ـ ــادات عام ــة إلع ـ ــداد
اختبارات ت�صنيع اخلبز " .
 " GSO 150-2 - 23 - 2فتـ ـ ــرات �صالحيـ ــة املنتجـ ــات الغذائيـ ــة  -اجلــزء الثانــي :
فرتات ال�صالحية االختيارية " .
 " GSO 2483 - 24 - 2الدهون (الأحما�ض الدهنية) املتحولة " .
 - 3التعاريف :
 - 1 - 3طحني (دقيق) القمح :
ناتـ ـ ــج طحـ ـ ــن حبـ ـ ـ ــوب القم ـ ـ ـ ــح للن ـ ـ ـ ــوع (� )Triticum aestivum Lأو
(� )Triticum durum Desfأو (� )Triticum compactumأو خليطها .
 - 2 - 3اخلبـــز :
منتج غذائي معد من خلط وعجن طحني القمح واملاء وملح الطعام ومادة
تخمري  ,وميكن �إ�ضافة مادة �أو �أكرث من املواد االختيارية املذكورة فـي البند
( )2 - 11 - 4من هذه املوا�صفة  ,ويرتك للتخمر  ,ثم يقطع ح�سب الوزن
املطلوب  ,وي�شكل ويرتك لبع�ض الوقت  ,ثم يخبز عند درجة حرارة منا�سبة
مبقدار (� °205س � °235 -س) مع متام التحكم فـي احلرارة والرطوبة .

-245-

 - 3 - 3ق�شرة اخلبـز :
ال�سطح العلوي لرغيف اخلبز املائل لونه �إلى البني .
 - 4 - 3املواد الغريبة :
�أي مادة لي�ست من �أ�صل املنتج  ,وال توجد به عادة  ,كالأتربة واحل�صى وحبيبات
الرمال  ,و�أي بقايا معدنية �أو زجاجية �أو بال�ستيكية �أو بقايا من �أ�صل حيواين
كاحل�شرات امليتة و�أجزائها وخملفات القوار�ض وال�شعر والأظافـر وغريها .
 - 4املتطلبــات العامــة :
 - 1 - 4يج ــب �أن تك ــون املكون ــات امل�ستخ ــدمة فــي �إنتاج اخلبز مطابقة للموا�صفات
القيا�سية اخلا�صة بكل منها .
 - 2 - 4يجب �أن يتم الإنتاج والتعبئــة والت ــداول طبق ــا لل�ش ــروط ال�صحي ــة ال ــواردة
فـي املوا�صفتني القيا�سيتني املذكورتني فـي البندين ( )2 - 2و(. )3 - 2
 - 3 - 4يجب �أن يكون اخلبز خاليا من منتجات اخلنزير وم�شتقاتها .
 - 4 - 4يج ــب �أن يكـ ــون اخلب ــز خال ــيا م ــن التزنـ ــخ وال�شوائ ــب واملواد الغريبة  ,ومن
احل�شرات و�أجزائها وكافة �أطوارها .
 - 5 - 4يجب �أن يكون اخلبز خاليا من كتل الدقيق �أو امللح التي تدل على عدم اخللط
اجليد ملكونات العجني .
 - 6 - 4يج ــب �أن يك ــون اخلبز تــام الن�ضج  ,وخاليا من الأجـزاء املحروقة وحمتفظا
بخوا�صه املميزة من حيث الطعم والرائحة .
 - 7 - 4يجب �أن يكون ال�صنف الواحـد من اخلبز متجان�سا فـي اللون وال�شكل واحلجم ,
وي�سمح بتفاوت مبقدار ( )%5 ±خم�سة باملائة بالزيادة �أو النق�صان .
 - 8 - 4يجب �أن تكون ق�شرة اخلبز متماثلة ومتجان�سة اللون لل�صنف الواحد .
 - 9 - 4يج ــوز خل ــط طح ــني (دقيــق) القمح ب�أنواع دقيق حبوب �أخرى وفقا لأ�سلوب
الت�صنيع اجليـد .
� - 10 - 4أن تكون ن�سب ا�ستخال�ص طحني (دقيق) القمح امل�ستخدم فـي اخلبز الأبي�ض
واخلبز الأ�سمر واخلبز الكامل طبقا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية املذكورة
فـي البند (. )8 - 2
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 - 11 - 4ت�ستخدم املكونات الآتية فـي �إنتاج اخلبـز :
 - 1 - 11 - 4املكونات الرئي�سية :
 - 1 - 1 - 11 - 4املـاء .
 - 2 - 1 - 11 - 4ملح الطعام  ,مع مراعاة ما ورد فـي البند (. )19 - 4
 - 3 - 1 - 11 - 4طحني (دقيق) القمح املدعم (طبقا للقرارات الوزارية
فـي هذا ال�ش�أن) .
 - 4 - 1 - 11 - 4مـادة التخمري .
� - 5 - 1 - 11 - 4أي �إ�ضافات �أو مدعمات غذائية حتددها اجلهات املخت�صة .
 - 2 - 11 - 4املكونات االختيارية :
 - 1 - 2 - 11 - 4احلليب وم�شتقاته .
 - 2 - 2 - 11 - 4اجللوتني .
 - 3 - 2 - 11 - 4ال�سكر  -الع�سل � -شراب اجللوكوز  -ديك�سرتوز �أحادي املاء .
 - 4 - 2 - 11 - 4طحني ون�شا احلبوب الأخرى والبطاط�س .
 - 5 - 2 - 11 - 4طحني وبذور الزيوت النباتية .
 - 6 - 2 - 11 - 4الزيوت والدهون امل�سموح بها .
 - 7 - 2 - 11 - 4الفـيتامينات واملعادن .
� - 8 - 2 - 11 - 4أنزميات طحالب (بروتيز واميلز) .
 - 9 - 2 - 11 - 4الكاكاو ومنتجاته .
 - 10 - 2 - 11 - 4التوابل والأع�شاب .
 - 11 - 2 - 11 - 4اخل�ضراوات والفاكهة ومنتجاتها .
 - 12 - 2 - 11 - 4البي�ض ومنتجاته .
 - 13 - 2 - 11 - 4املك�سرات .
 - 12 - 4يجب �أن تكون املواد امل�ضافة فـي حالة ا�ستخدامها فـي �إنتاج اخلبز طبقا
للموا�صفة القيا�سية اخلليجية املذكورة فـي البند (. )19 - 2
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 - 13 - 4يجـ ــب �أن يكــون املنتج خاليا من منو الفطريات التي ميكن ر�ؤيتها بالعني
املجردة .
 - 14 - 4يجب �أال تزيد احلدود امليكروبيولوجية على تلك امل�سموح بها طبقا للموا�صفة
القيا�سية اخلليجية املذكورة فـي البند (. )5 - 2
 - 15 - 4يجب �أال تزيد احلدود الق�صوى للملوثات وال�سموم على تلك امل�سموح بها
طبقا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية املذكورة فـي البند (. )4 - 2
 - 16 - 4يجب �أال تزيد احلدود الق�صوى من بقايا مبيدات الآفات على تلك امل�سموح
بها طبقا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية املذكورة فـي البندين ()20 - 2
و(. )21 - 2
 - 17 - 4يج ــب �أال تزي ــد ن�سب ــة الده ــون (الأحمــا�ض الدهنيــة) املتحولة على تلك
امل�سموح بها طبقا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية املذكورة فـي البند (. )24 - 2
 - 18 - 4يحظر ا�ستخدام مادة برومات البوتا�سيوم .
� - 19 - 4أال تتجاوز ن�سبة ملح الطعام الآتي :
 اخلبز العربي (التنور  ,اللبناين � . . . . ,إلخ)  )%0.5( :بالكتلة . اخلبز الإفرجني (ال�شرائح  ,ال�صمون � . . . . ,إلخ)  )%1.2( :بالكتلة ,ملدة عام من تاريخ العمل باملوا�صفة القيا�سية املرفقة  ،ومن ثم االلتزام
بن�سبة ال تتجاوز ( )%1بالكتلة .
 - 5اخل�صائ�ص الرتكيبية الكيميائية الإر�شادية :
يراع ــى فـ ــي �إنت ــاج اخل ــبز اتباع �أ�سلوب الت�صنيع اجليد  ،لذلك ف�إن الن�سب الآتية قد
تختلف من نوعية خبـز ألخ ــرى � ,سواء بالزيادة �أو النق�صـ ــان  ,وذلك مب ــا ال يخل
باملتطلبات ال�صحية  ,وجودة اخلبز :
� - 1 - 5أال تزيد الرطوبة على ( )%38بالكتلة .
� - 2 - 5أال تزيد ن�سبة الرماد الكلي على ( )%2.5بالكتلة .
� - 3 - 5أال تزيد ن�سبة الدهون على ( )%4بالكتلة .
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� - 4 - 5أن تت ـ ــراوح ن�سب ـ ــة اخلم ـ ــرية امل�ضافــة بــني ( , )%3 - %1و�أن ترتاوح الن�سبة بني
( )%6 - %2بالن�سبة للخمرية الطازجة .
� - 5 - 5أال تقل ن�سبة الربوتني عن ( )%7بالكتلة .
� - 6 - 5أال تقل ن�سبة �إجمايل املواد الكربوهيدراتية عن ( )%45بالكتلة عدا الألياف .
� - 7 - 5أال تزيد ن�سبة الألياف على ( )%7بالكتلة  ,فـيما عدا اخلبز املزود بالردة .
� - 8 - 5أن يرتاوح الرقم الهيدروجيني للم�ستخل�ص املائي بني (. )6 - 5.3
 - 6التعبئة والنقل والتخزين :
 - 1 - 6يجب �أن يرتك اخلبز ليربد  ,بحيث ت�صل درجة حرارته �إلى درجة حرارة
الغرفة (�°25س) قبل تعبئته .
 - 2 - 6يجــب �أن تتـم تعبئ ــة اخلب ــز ف ــي عبـ ـ ــوات �صحيــة ومنا�سب ـ ــة وجافـ ــة وخالي ــة
من العي ــوب تكفـ ــل حمايتـ ــه  ,واملحافظــة عل ــى خوا�صه الطبيعية  ,و�صالحيته
لال�ستهالك الآدمي  ,وذلك طبقا للموا�صفتني القيا�سيتني اخلليجيتني
الواردتني فـي البندين ( )6 - 2و(. )18 - 2
 - 3 - 6يجب �أن يكون اخلبز فـي العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد  ,ومت ت�صنيعه
فـي �آن واحد .
 - 4 - 6يجب �أن ينقل املنتج فـي عبوات حاوية  ,وداخل و�سائل نقل منا�سبة ذات تهوية
جيدة  ,ومل ي�سبق ا�ستخدامها فـي نقل �أي مواد �سامة �أو �ضارة .
 - 5 - 6يجب �أن يتم تخزين املنتج بعيدا عن الرطوبة و�أ�شعة ال�شم�س وم�صادر التلوث
والروائح غري املرغوبة .
 - 7العينـــات :
 - 1 - 7يجب �أن تكون العينة املـ�أخـوذة ممثلة لدفعة الإنتاج .
 - 2 - 7حتفظ العينات بعيدا عن م�صادر التلوث  ,وبطريقة ال ت�ؤدي �إلى ف�سادها .
 - 3 - 7تنقل العينات التي �سيجري عليها الفح�ص ب�أ�سرع ما ميكن �إلى املخترب املخت�ص .
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 - 8االختبــــارات :
 - 1 - 8يقـ ــا�س ال ــوزن التقريب ــي لرغي ــف اخل ــبز بعد ( )90ت�سعني دقيقة على الأقل
من انتهـاء عملية اخلبز  ,وذلك بوزن ( )20ع�شرين رغيفا  ,ثم يق�سم الوزن
املتح�صل عليه على عدد الأرغفة للح�صول على متو�سط وزن الرغيف ,
وي�سمح بن�سبة خطـ�أ فـي احل�ســاب مبق ــدار ( )%5 ±خم�سـ ــة باملائ ــة بالزي ــادة
�أو النق�صان عن الوزن املعلن به فـي املخبز �أو على عبـوة اخلبز .
 - 2 - 8جتـ ــرى االختـ ــبارات الكيميائية وامليكروبيولوجية طبقا للموا�صفة القيا�سية
اخلليجية املذكورة فـي البند (. )22 - 2
 - 9البيانــات الإي�ضاحيــة :
م ــع ع ــدم الإخ ــالل مب ــا ورد فـ ــي املوا�صفت ــني القيا�سيتـ ــني اخلليجيتــني الواردتني
فـي البندين ( )1 - 2و ( , )23 - 2يجب �أن حتمل كل عبوة بطاقة �أو بيانات �إي�ضاحية ,
وذلك على النحو الآتي :
 - 1 - 9ا�سم املنتج  ,ونوعه .
 - 2 - 9الوزن التقريبي للعبوة باجلرام وعدد الأرغفة .
 - 3 - 9ا�سم املخبز وعنوانه .
 - 4 - 9تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية .
 - 5 - 9املكونات  ,وبيان املواد امل�سببة للح�سا�سية مثل البي�ض �أو املك�سرات  ,وبيان نوع
الدهون والزيوت امل�ستخدمة  ,وميكن بيان نوع �أو �أنواع دقيق القمح �أو �سميد
القمح امل�ستخدم فـي الت�صنيع .
� - 6 - 9شروط التداول والتخزين �إن وجدت .
 - 7 - 9يجب على املخبز بالن�سبة للخبز غري املعب�أ  ,والذي يباع مبا�شرة للم�ستهلك
بعد ت�صنيعه  ,الإعالن فـي مكان بارز عن مكوناته والوزن التقريبي للرغيف
الواحد وتاريخ الإنتاج  ,و�أن تكون وا�ضحة  ,وظاهرة للم�ستهلك .
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قــرار وزاري
رقم 2019/128
باعتبار موا�صفة قيا�سية خليجية 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 ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  95/230باعتبار بع�ض املوا�صفات القيا�سية موا�صفات قيا�سية
عمانية ملزمة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/146باعتبار موا�صفة قيا�سية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2010/32باعتبار موا�صفات قيا�سية خليجية موا�صفات قيا�سية
عمانية ملزمة (لوائح فنية) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية اخلليجية رقم ( )GSO 1943/2016اخلا�صة مبتطلبات ال�سالمة
فـي م�ستح�ضرات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�صية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرام ــة �إداري ــة ال تتجـ ــاوز (� )1000ألف ريال عماين على كـ ــل من يخال ــف �أحك ــام
هذا القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الثالثــــة
تلغى القرارات الوزارية �أرقام  ، 95/230 :و ، 2000/146و ، 2010/32كما يلغى كل ما يخالف
هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :مـن ذي القعـــــدة 1440هـ
املـوافــــق  11 :مـن يوليـــــــــــــــــو 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1303
ال�صادرة فـي 2019/7/28م
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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
رقم 2019/138
باعتبـار موا�صفتـني قيا�سيتـني دوليتـني
متعلقتني ب�أ�سطوانات الغاز 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 ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  87/12باعتبار موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2005/41بالعمل مبوا�صفات قيا�سية دولية �أو �أجنبية ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/232باعتبار موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفتان القيا�سيتان الدوليتان الآتيتان موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة :
 ISO22991 : 2004 - 1املوا�صف ــة القيا�سيــة اخلا�صـة ب�أ�سطوان ــات الغـ ــاز � -أ�سطوان ــات
ال�صلــب امللحومــة املتنقلــة القابلة لإعادة التعبئة وامل�ستخدمة
للغازات البرتولية امل�سالة  -الت�صميم والرتكيب .
ISO10464 : 2004 - 2

املوا�صفــة القيا�سيـ ــة اخلا�ص ــة ب�أ�سطوانــات الغ ــاز � -أ�سطوان ــات
ال�صلب امللحومة القابلــة لإعادة التعبئة وامل�ستخدمة للغازات
البرتولية امل�سالة  -الت�صميم والرتكي ــب  -الفح ــ�ص الدوري
واالختبار .
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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 الثالثــــة
يلغ ــى الق ــراران الوزاريــان رقمــا  87/12و  2015/232امل�شار �إليهما  ،ويلغى كل ما يخالف
هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :مـن ذي القعـــــدة 1440هـ
املـوافــــق  28 :مـن يوليـــــــــــــــــو 2019م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1305
ال�صادرة فـي 2019/8/18م
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قــرار وزاري
رقم 2019/139
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار تراخي�ص �إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و إ�ل ــى الق ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2009/8بتحدي ــد ر�سـ ــوم تراخي ـ ــ�ص �شرك ـ ــات ت�سويـ ــق املنتجات
النفطيــة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/69ب�إ�صدار الئحة تنظيمية ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار
تراخي�ص �إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى املادة ( )16من الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار تراخي�ص
�إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود امل�شار �إليها  ،بند جديد " هـ "  ،ن�صه الآتي :
" هـ � -ســداد ر�ســم �سنــوي قدره (� )0.0006ستة فـي الألف من البي�سة لكل لرت من بيع
املنتج ــات النفطية  ،وتتم ت�سوية ف ــرق الر�س ــم � -إن وج ــد  -بع ــد ظه ــور نتائ ــج
احل�سابات املدققــة لل�شرك ــة ع ــن ال�سن ــة الت ــي �س ــدد عن ــها الر�س ــم  ،على �أن يتم �سداد
الر�سم فـي موعد �أق�صاه نهايــة �شهــر يونيــو من ال�سنة التالية لل�سنة التي ي�سدد
عنها الر�سم " .
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املــادة الثانيــــة
ت�ضاف مادة جديدة برقم (� )40إلى الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار
تراخي�ص �إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتي :
" تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )5000خم�ســة �آالف ري ــال عمان ــي فـ ــي حال ــة الت�أخ ــري
عن �سداد الر�سم املن�صو�ص عليه فـي البند (هـ) من املادة (  )16من هذه الالئحة " .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2009/8امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى كــل 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 .
�صـدر فـي  26 :مـن ذي القعــــــدة 1440هـ
املـوافــــق  29 :مـن يوليـــــــــــــــــو 2019م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1304
ال�صادرة فـي 2019/8/4م
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قــــرار وزاري
رقــم 2019/141
بفر�ض ر�سم على اخلدمات التي تقدم عرب النظام الإلكرتوين
( ا�ستثمــر ب�سهولـــة )
ا�ستنـادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يف ــر�ض ر�ســم على اخلدمــات التي تقــدم عبــر النظــام الإلكت ــرونــي ( ا�ستثمــر ب�سهولـ ــة ) ،
مبقدار ( )% 20ع�شرين باملائة من الر�سوم املقررة قانونا لتلك اخلدمات  ،بحد �أدنى ()500
خم�سمائة بي�سة  ،وبحد �أق�صى ( )20ع�شرين رياال عمانيا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :مـن ذي القعدة 1440هـ
املـوافــــق  1 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجــارة وال�صناع ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1306
ال�صادرة فـي 2019/8/25م
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قــــرار وزاري
رقــم 2019/165
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار تراخي�ص �إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود
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  2009/69ب�إ�صدار الئحة تنظيمية ب�ش�أن �شروط و�ضوابط �إ�صدار
تراخي�ص �إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�صــي املادتي ــن (  ) 32و (  ) 38من الالئحــة التنظيمي ــة ب�ش ـ�أن �شــروط و�ضوابـ ــط
�إ�صدار تراخي�ص �إقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود  ،الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 32
يلتــزم مالكــو حمط ــات تعبئــة الوقــود بتوفيــر املرافــق العامــة الأ�سا�سيــة بجميــع
حمطــات تعبئة الوقود كدورات املياه وغريها من اخلدمات الأ�سا�سية التي يتطلبها
موقع املحطة اجلغرافـي  ،ويلتزم من يتولى ت�شغيل املحطة باحلر�ص على نظافة هذه
املرافق  ،وتوفريها للم�ستخدم خالل �ساعات عمل املحطة .
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املــادة ( ) 38
أ�  -تفر�ض على كل من يخالف �أحكام املواد (  ) 25و (  ) 27و (  ) 28و (  ) 31و ( ) 32
و (  ) 33و (  ) 35من هذه الالئحة  ،اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار الكتابي عند املخالفة الأولى .
 - 2غرامة �إدارية مقدارها ( 1000ر .ع) �ألف ريال عماين فـي حال تكرار املخالفة .
ب  -تفر�ض على كل من يخالف �أحكام املواد (  ) 26و (  ) 29و (  ) 36غرامة �إدارية ،
مقدارها ( 3000ر .ع) ثالثة �آالف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فــي حال تكرار
املخالفة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  12 :من حمـــرم 1441هـ
املوافــــق  12 :من �سبتمرب 2019م
الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1310
ال�صادرة فـي 2019/9/22م
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قــرار وزاري
رقم 2019/188
بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول علـى قـر�ض �أو ديـن جتـاري
ا�ستنادا �إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و إ�لـى القـرار الـوزاري رقــم  2018/238بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول علـى قـر�ض �أو ديـن
جتاري ،
و�إلى خطـاب غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان ب�شـ�أن حتديـد قيمـة العائـد وفقا لن�ص املـادة ()80
من قانون التجارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحــدد العائــد مقابــل احل�صــول علــى قــر�ض �أو ديــن جتــاري بن�سب ــة ( )%6٫5مــا لــم يتفــق
على �أقل من ذلك .
املــادة الثانيــــة
ال ي�ســري حكــم املـادة ال�سابقة على القـرو�ض املقدمة مـن قبـل املـ�صارف و�شركـات التمويـل
وت�أجري الأ�صول  ،املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به ملـدة عـام مـن تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من �صفـــــــــــر 1441هـ
املـوافــــق  23 :من �أكتوبـــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1318
ال�صادرة فـي 2019/11/17م
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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

وزارة الرتبيــة والتعليـــم
قــرار وزاري
رقـــم 2019/105
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/68ب�إن�شاء املدار�س اخلا�صة ,
و�إلى الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2017/287
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة  ,ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صـدر فـي 1440 / 8 / 23 :هـ
املـوافـــــق 2019 / 4 / 29 :م
د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعليـ ـ ـ ـ ـ ــم
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة
املــادة ( ) 1
ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة ( )31م ــن الالئح ــة التنظيمي ــة للم ــدار�س اخلا�ص ــة امل�ش ــار �إليهــا ,
الن�ص الآتي :
" يجوز للمرخ�ص له �إن�شاء فرع �أو �أكرث باال�سم ذاته بعد احل�صول على موافقة كتابية
من الوزارة  ,على �أن يتبع فـي �ش�أن �إ�صدار املوافقة على �إن�ش ــاء الف ــرع الأحــكام ذاتهــا
املقررة لإ�صدار الرتخي�ص  ,واملن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ويجوز لطالب الرتخي�ص �أن يتقدم بطلب �إن�شاء املدر�سة اخلا�صة وفروعها فـي الوقت
ذاته " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأخرية من املادة ( )63من الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة
امل�شار �إليها  ,الن�ص الآتي :
" ويجوز للمدر�سة اخلا�صة التي ت�شتمل على مرحلة التعليم قبل املدر�سي فقط تكليف
م�شرفة الرو�ضة �أو م�شرفة مدر�سة تعليم القر�آن الكرمي القيام ب�أعمال مدير املدر�سة
بعد موافقة املديرية على ذلك " .
املــادة ( ) 3
ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة ( )119مــن الالئح ــة التنظيميــة للمــدار�س اخلا�صــة امل�شــار �إليهــا ,
الن�ص الآتي :
" مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )4من املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/68ب�إن�شاء املدار�س
اخلا�صة  ,تقوم الوزارة فـي حال خمالفة املدر�سة اخلا�صة لأي من �أحكام هذه الالئحة ,
�أو لأي مـن ال�شــروط الت ــي من ــح الرتخي ــ�ص عل ــى �أ�سا�سه ــا ب�إن ــذار املرخ ــ�ص ل ــه لإزال ــة
املخالفة خالل املدة املحددة فـي الإنذار  ,ف�إذا مل يتم �إزالة املخالفة �أو تكرر وقوعها
تقوم الوزارة ب�إنذاره �إنذارا �أخريا .
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وفـ ــي حــال ا�ستم ــرار املخالفـ ــة يج ــوز للوزي ــر ب ــعد موافق ــة جمل ــ�س التعليـ ــم توقيـ ــع
�أي من اجلزاءات الآتية تبعا جل�سامة املخالفة :
 - 1خف�ض الر�سوم الدرا�سية املعتمدة من الوزارة مبا ال يجاوز ( )% 25خم�سة وع�شرين
باملائة من قيمتها .
 - 2حظر زيادة الر�سوم الدرا�سية ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أعوام درا�سية .
 - 3وقف قبول الطلبة امل�ستجدين فـي املدر�سة اخلا�صة ملدة عام درا�سي � ,أو �أكرث .
 - 4توقيع غرامة �إدارية على املرخ�ص له ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين ,
وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ,ويجوز م�ضاعفة العقوبة عند
تكرار املخالفة .
 - 5تخفـي�ض ال�صفوف الدرا�سية للمدر�سة اخلا�صة .
� - 6إلغاء الرتخي�ص " .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف بند برقم (� )8إلى املادة ( )73من الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة امل�شار �إليها ,
ن�صه كالآتي :
 - 8م�شرف �أمن و�سالمة � :إذا بلغ عدد طلبة املدر�سة اخلا�صة ( )100مائة طالب ف�أكرث .
املــادة ( ) 5
يلغى البند ( )6من املادة ( )32من الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة امل�شار �إليها .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2019/120
ب�إ�صــدار الئحــة جمالــ�س �أوليــاء الأمـــور
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة جمال�س الآباء والأمهات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 99/10
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة جمال�س �أولياء الأمور  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  99/10امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحـة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 9 / 17 :هـ
املوافــــق 2019 / 5 / 23 :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 ()1296
ال�صادرة فـي 2019/6/9م
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الئحــة جمالـــ�س �أوليــاء الأمــور
الف�صـــل الأول
تـعريفــــات
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 .
املديريـــة :
املديرية العامة للرتبية والتعليم باملحافظة .
املديــــر العــام :
مدير عام املديرية .
ولــي الأمـــر :
من يتولى رعاية الطالب وتربيته كالويل  ،والو�صي  ،واجلهات املنوط بها تقدمي الرعاية
البديلة .
املدر�ســـــة :
املدر�سة احلكومية التابعة للوزارة .
جملــ�س املدر�ســة :
جمل�س �أولياء الأمور باملدر�سة .
جملــ�س الواليـــة :
جمل�س �أولياء الأمور بالوالية .
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الف�صــل الثانـــي
اجلمعيـة العموميــة ملجلـ�س املدر�سـة وجملـ�س الواليـة
املــادة ( ) 2
ت�شكل اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة برئا�سة مدير املدر�سة  ،وع�ضوية كل من :
1 -1جميع �أولياء �أمور الطلبة باملدر�سة .
2 -2جميع �أع�ضــاء الهيئــة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها  ،وممــر�ض ال�صح ــة
املدر�سية � -إن وجد . -
ويكون م�ساعد مدير املدر�سة مقررا  ،ويحل حمله فـي حالة غيابه �أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية ،
وفـي ح ــال ع ــدم وجود �أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية يكلف رئي�س االجتماع من ي ــراه منا�سبــا
باملدر�سة .
املــادة ( ) 3
ت�شكــل اجلمعيــة العموميــة ملجل�س الوالية برئا�سة وايل الوالية �أو نائبه فـي حالة غيابــه ،
وع�ضوية كل من :
1 -1املدير العام �أو �أحد م�ساعديه � ،أو مدير دائرة �أو مكتب الإ�شراف الرتبوي .
2 -2ممثلي املجل�س البلدي بالوالية .
3 -3ممثلني من امل�ؤ�س�س ــات احلكوميـة ال يقــل عددهــم عن ( )2ع�ضوي ــن  ،وال يزيد
على (� )6ستة �أع�ضاء  ،يختارهم الرئي�س .
4 -4ر�ؤ�ساء جمال�س �أولياء الأمور مبدار�س الوالية ونوابهم .
5 -5عدد ( )3ثالثة من �شاغلي وظيفة م�شرف � ،أو م�شرف �أول باملديرية .
ويكون �أحد م�شرفـي الإدارة املدر�سية �أو �أحد مديري املدار�س مقررا للجمعية العمومية ،
يختاره مدير دائرة تنمية املوارد الب�شرية باملديرية .
املــادة ( ) 4
تتولى اجلمعية العمومية لكل من جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية فـي اجتماعها الأول
القيام بالآتي :
1 -1ت�شكيل املجل�س اجلديد .
2 -2مناق�شة تقرير �أعمال املجل�س ال�سابق خالل الدورة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 5
يقوم مدير املدر�سة بدعوة �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة  ،ويقوم وايل الوالية
بدعوة �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني
على الأقل  ،مت�ضمنة تاريخ ومكان االجتماع  ،وجدول الأعمال .
املــادة ( ) 6
جتتمع اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة اجتماعا عاديا مرة واحدة خالل دورة املجل�س ،
يعقد فـي موعد �أق�صــاه نهايـة ال�شهــر الأول من بــدء الف�صل الدرا�س ــي الأول  ،ويخ�صـ�ص
لت�شكيل واختيار �أع�ضاء وجلان املجل�س  ،ويجوز �أن جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا غري
عادي بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضت احلاجة لذلك  ،ويكون اجتماع اجلمعية العمومية
�صحيحا �إذا ح�ضره ( )%10ع�شرة باملائة من عدد �أع�ضائها على الأقل  ،ف�إذا مل يكتمل
هذا العدد فـي املوعد املحدد لالجتماع ي�ؤجل ملدة �ساعة يكون االجتماع بعدها �صحيحا �إذا
ح�ضره ( )%5خم�سة باملائة من عدد �أع�ضائها  ،ف�إذا مل يكتمل هذا العدد ي�ؤجل االجتماع
�إلى موعد �آخر يحدده مدير املدر�سة ويخطر به الأع�ضاء  ،وفـي هذه احلالة يكون االجتماع
�صحيحا �إذا ح�ضره ما ال يقل عن العدد املقرر لأع�ضاء جمل�س املدر�سة � ،شريطة �أن يكون
عدد �أولياء الأمور �أكرث من ثلث عدد احلا�ضرين .
املــادة ( ) 7
جتتمع اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية اجتماعا عاديا مرة واحدة خالل دورة املجل�س ،
وذلك فـي موعد �أق�صاه نهاية ال�شهر الثاين من ب ــدء الف�صل الدرا�ســي الأول  ،ويج ــوز �أن
جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا غري عادي بدعوة من رئي�س اجلمعية العمومية خالل
�ساعات العمل الر�سمي كلما اقت�ضت احلاجة لذلك  ،ويكون اجتماع اجلمعية العمومية
�صحيحا �إذا ح�ضره ( )%50خم�سون باملائة من عدد �أع�ضائها على الأقل  ،ف�إذا مل يكتمل
الن�صاب فـي املوعد املحدد لالجتماع ي�ؤجل ملدة �ساعة  ،يكون االجتماع بعدها �صحيحا
�إذا ح�ضره ( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من عدد �أع�ضائها  ،ف�إذا مل يكتمل هذا العدد
ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر يحدده رئي�س اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،ويخطر
به الأع�ضـاء  ،ويكون االجتماع التايل �صحيحا �إذا ح�ضـره ( )%5خم�ســة باملائــة مــن عــدد
�أع�ضائها � ،شريطة �أن يكون عدد �أولياء الأمور �أكرث من ثلث عدد احلا�ضرين .
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املــادة ( ) 8
ت�صدر تو�صيات وقرارات اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
الف�صــل الثالـــث
جملـــ�س املدر�ســة
املــادة ( ) 9
ي�شكل جمل�س املدر�سة برئا�سة �أحد �أولياء الأمور  ،وع�ضوية كل من :
1 -1مدير املدر�سة  ،نائبا للرئي�س .
� )7( 2 -2سبعة من �أولياء الأمور �إذا كان عدد الطلبة يقل عن (� )400أربعمائة طالب ،
و ( )8ثمانية �إذا كان عدد الطلبة يرتاوح بني (� )400أربعمائة و (� )600ستمائة
طالب  ،و ( )10ع�شرة �إذا كان عدد الطلبة يزيد على (� )600ستمائة طالب ،
ينتخبهم ممثلوهم فـي اجتماع اجلمعية العمومية .
 )5(3 -3خم�سـة من �أع�ضــاء الهيئة التدري�سيــة والوظائ ــف املرتبطــة بها �إذا كان
عدد الطلبة يقل عن (� )400أربعمائة طالب  ،و (� )7سبعة �إذا كان عدد الطلبة
يرتاوح بني (� )400أربعمائة و (� )600ستمائة طالب  ،و ( )10ع�شرة �إذا كان عدد
الطلبة يزيد على (� )600ستمائة طالب  ،ينتخبهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
والوظائـ ــف املرتبطـ ــة به ــا فـ ــي اجتم ــاع اجلمعيـ ــة العموميــة  ،علــى �أن يك ــون
من بينهم الأخ�صائي االجتماعي  ،والأخ�صائي النف�سي .
�4 -4أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية  ،و�أخ�صائي توجيه مهني .
5 -5م�ساعــد مدي ــر املدر�ســة  ،وفــي حالــة وجــود م�ساعــد �آخــر ملديــر املدر�ســة يكــون
�أحدهما ع�ضوا  ،والآخر مقررا .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء جمل�س املدر�سة ومقررها قرار من املدير العام .
املــادة ( ) 10
يتولى جمل�س املدر�سة ممار�سة املهام الآتية :
�1-1إعداد برنامج عمل لتنفـيذ مهامه خالل دورته .
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2-2تنفـيذ تو�صيات اجلمعية العمومية باملدر�سة  ،وقرارات جمل�س الوالية .
�3-3إعداد �آليات ملتابعة وتقييم العالقة بني املجل�س و�أولياء الأمور .
4-4توعية �أولياء الأمور ب�أهمية متابعة الأبناء وتوفـري املناخ الأ�سري املالئم لتلبية
احتياجاتهم النف�سية  ،واالجتماعية  ،والرتبوية  ،وال�صحية .
5-5امل�شاركة فـي الأن�شطة والفعاليات املدر�سية التي تقام على م�ستوى املدر�سة .
6-6امل�شاركــة ف ــي تنظيــم اللقــاءات الرتبوي ــة التي تعقده ــا �إدارة املدر�س ــة مــع الهيئ ــة
التدري�سيــة و�أوليــاء الأمــور ملناق�شة امل�ستـ ــوى التح�صيل ـ ــي للطلب ـ ــة وامل�ستجـ ــدات
الرتبوية .
7-7تكرمي �أولياء الأمور الذين �شاركوا بجهود مميزة فـي فعاليات املدر�سة �أو جمل�س
املدر�سة .
8-8امل�شاركة فـي حل امل�شكالت الطالبية  ،والظواهر ال�سلبية باملدر�سة واملجتمع .
9-9رفـ ــع تقري ــر فـي نهاي ــة ك ــل ع ــام درا�سـ ــي عـن �أن�شطة ومنج ــزات جمل�س املدر�سة
�إلى املدير العام  ،و�إر�سال ن�سخة منه �إلى رئي�س جمل�س الوالية وفق النموذج املعد
لذلك .
املــادة ( ) 11
يكون ملجل�س املدر�سة ف ــي �سبيل ممار�سة مهامه ت�شكيل جلان من ب ــني �أع�ضائه كاللجنة
التعليمية  ،واللجنة االجتماعية  ،وجلنة الأن�شطة املدر�سية  ،واللجنة املالية .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة التعليمية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1تقدمي االقرتاحات لتجويد وحت�سني العمل املدر�سي  ،وامل�ساهمة فـي تنفـيذ خطة
املدر�سة .
2-2متابعة م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة  ،واقرتاح اخلطط وتنفـيذ الربامج
والفعاليات للنهو�ض به .
3-3توعية �أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح املنظمة للعمل املدر�سي .
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4-4امل�شاركة فـي تكرمي الطلبة املجيدين فـي التح�صيل الدرا�سي على م�ستوى املدر�سة .
5-5حث �أولياء الأمور فـي املدر�سة على امل�شاركة فـي متابعة الأبناء  ،وتوفـري املناخ
الأ�سري املالئم للدرا�سة والتح�صيل  ،وم�شاركة املدر�سة فـي خطط رعاية الفئات
املختلفة من الطلبة .
6-6رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س املدر�سة عن �أن�شطة اللجنة ،
وال�صعوبات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 13
تخت�ص اللجنة االجتماعية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1مد ج�سور التعاون بني املدر�سة واجلهات احلكومية واخلا�صة  ،وتنظيم �أن�شطة
وبرامج فعالة ت�ؤكد دور املدر�سة فـي البيئة املحلية .
2-2امل�شاركة فـي رعاية الطلبة ذوي احلاالت االجتماعية وال�صحية .
3-3امل�ساهمـ ــة فــي تنظيــم برامــج توعويــة للطلبة و�أف ـ ــراد املجتم ــع تتعلـ ــق بامل�شك ـ ــالت
والظواهر االجتماعية وال�صحية .
4-4بث روح التعاون بني جمل�س املدر�سة  ،و�أولياء �أمور الطلبة .
5-5تر�سيخ مفاهيم القيم املجتمعية فـي نفو�س الطلبة .
6-6غـر�س ثقافــة العمــل التطوعــي ل ــدى الطلبــة  ،وتنفـيـذ برامج تطوعيـة متنوعــة
خلدمة املجتمع .
7-7رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س املدر�سة عن �أن�شطة اللجنة ،
وال�صعوبات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 14
تخت�ص جلنة الأن�شطة املدر�سية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1امل�شاركة فـي التخطيط لبع�ض الفعاليات والأن�شطة .
2-2م�شاركة املدر�سة فـي تفعيل خمتلف امل�سابقات والأن�شطة املدر�سية .
3-3م�شاركة املدر�سة فـي تنظيم املحا�ضرات والندوات بهدف تثقيف الطلبة وتوعيتهم .
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4-4امل�ساهمة فـي تنفـيذ برامج م�شرتكة بني طلبة املدر�سة  ،ونظرائهم فـي املدار�س
الأخرى مب�شاركة �أولياء الأمور لتعزيز ال�سلوك ال�سليم والق�ضاء على العادات
غري املرغوب فـيها .
5-5تكرمي �أولياء الأمور الذين كانت لهم م�شاركات وجهود مميزة فـي فعاليات املدر�سة .
6-6رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س املدر�سة عن �أن�شطة اللجنة ،
وال�صعوبات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 15
تخت�ص اللجنة املالية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1ر�صد التربعات املالية والعينية فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لها .
2-2العمل على حتديد جوانب ال�صرف بناء على ما مت �إقراره من قبل �أع�ضاء املجل�س .
3-3مراجعــة فواتيــر ال�شــراء وال�صــرف اخلا�ص ــة باملجل ــ�س للت�أك ــد مـ ــن �صحتهــا ،
واالحتفاظ بها م�صنفة ح�سب النظم املالية املعمول بها .
4-4الإ�شراف على جرد عهدة املجل�س  ،وحفظها  ،ومتابعة تفعيلها .
املــادة ( ) 16
يجتمـع جمل�س املدر�سـة اجتماعــا عاديــا مرتــني علـى الأق ــل فـي الف�صل الدرا�سي الواحد
بدعوة من رئي�سه  ،ويجوز له �أن يجتمع اجتماعا غري عادي بناء على طلب من ()%75
خم�سة و�سبعني باملائة من �أع�ضائه على الأقل  ،ويكون االجتماع �صحيحا �إذا ح�ضره ()%75
خم�سة و�سبعون باملائة من عدد �أع�ضائه على الأقل على �أن يكون من بينهم ما ال يقل عــن
( )%50خم�سـني باملائة من ممثلي �أولياء الأمور باملدر�سة  ،ف�إذا مل يكتمل الن�صاب فـي
املوعـد املحدد لالجتماع ي�ؤجل ملدة �ساعة  ،ويكون االجتماع بعدها �صحيحا �إذا ح�ضره
على الأقل ( )%50خم�سون باملائة من �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم ما ال يقل عن
( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من ممثلي �أولياء الأمور باملدر�سة  ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب
ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر  ،يخطر به �أع�ضاء جمل�س املدر�سة ويكون االجتماع التايل
�صحيحا بح�ضور �أي عدد من �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم ( )3ثالثة من ممثلي �أولياء
الأمور باملدر�سة على الأقل  ،وفـي جميع الأحوال ي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور الرئي�س
�أو نائبه .
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املــادة ( ) 17
يجوز ملجل�س املدر�سة �أن يدعــو �إلــى اجتماعاتـ ــه مــن ي ــرى اال�ستعان ــة به ــم ف ــي ممار�سـ ــة
اخت�صا�صات ــه  ،دون �أن يك ــون لهــم �صــوت معدود  ،كما يجوز له �أن يدع ــو �إلــى اجتماعاتـ ــه
ممثلـني عن طلبــة املدر�س ــة للتعرف على احتياج ــات الطلبـة وم�شكالتهم العامـة والتعـاون
فـي امل�شاريع املختلفة .
املــادة ( ) 18
ال يجوز لويل الأمر تر�ؤ�س �أكرث من جمل�س مدر�سة خالل دورة املجل�س .
يجب �أال تزيد فرتة ع�ضوية رئي�س جمل�س املدر�سة على ( )2دورتني متتاليتني .
الف�صـــل الرابـــع
جملـــ�س الواليـــة
املــادة ( ) 19
ي�شكل جمل�س الوالية برئا�ســة وايل الوالية �أو من ينوب عنه فـي حالة غيابــه  ،وع�ضوي ــة
كل من :
1-1ع�ضو املجل�س البلدي  ،تختاره اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،ويكون نائبا
للرئي�س .
� )4(2-2أربعة 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(3-3ممثلني 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 .
4-4رئي�س النادي الريا�ضي بالوالية ورئي�سة جمعية املر�أة العمانية � -إن وجدا . -
 )3(5-5ثالثــة مــن ر�ؤ�س ــاء جمال�س املــدار�س بالوالية تنتخبهــم اجلمعيــة العمومي ــة
ملجل�س الوالية .
 )2(6-6اثنــني م ــن مدي ــري امل ــدار�س  ،و( )2اثنتني م ــن مدي ــرات امل ــدار�س تنتخبه ــم
اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
 )2(7-7اثنـ ــني مـ ــن م�شرفـي امل ــادة  /املجــال الذي ــن ي�شرف ـ ــون علــى م ـ ــدار�س الواليــة
يتــم تر�شيحهم من قبل املدير العام .
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�8-8أح ــد م�شرفـ ــي الإدارة املدر�سية بالوالية �أو �أحـ ــد مدي ــري املدار�س يتــم تر�شيحــه
من قبل املدير العام  ،ويكون ع�ضوا  ،ومقررا .
وي�ص ــدر بت�سميــة �أع�ضــاء جمــل�س الوالية ومقررها ق ــرار مــن وكيــل الــوزارة للتخطيــط
الرتبوي وتنمية املوارد الب�شرية .
املــادة ( ) 20
يتولى جمل�س الوالية ممار�سة املهام الآتية :
1-1تنفـيذ تو�صيات اجلمعية العمومية بالوالية .
2-2توثيق التوا�صل بني جمال�س املدار�س بالوالية واجلهات احلكومية والأهلية .
3-3تعزيز العالقة بني مدار�س الوالية وم�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص من خالل
اللقاءات التعريفـية وخمتلف جماالت التعاون الرتبوي .
4-4تنفـيذ زيارات تبادلية مع جمال�س املدار�س بالتن�سيق مع املديرية .
5-5امل�شاركة ف ــي تكرمي الطلبة املجيدين فـي التح�صيل الدرا�سي واملجيدين مـن �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها باملدار�س بالتن�سيق مع املديرية .
6-6امل�شاركة فـي حل امل�شكالت الطالبية  ،والظواهر ال�سلبية باملدار�س واملجتمع .
7-7مواف ــاة املديـ ــر العام وجمال ــ�س املـ ــدار�س بت�شكي ــل جمل ــ�س الوالي ــة  ،وخط ــة عملـه
خالل فرتة ال تزيد على �أ�سبوعني من ت�شكيله .
8-8االطــالع علــى امل�ستج ــدات الرتبوي ــة وامل�ساهم ــة فـ ــي التطوي ــر الرتب ــوي وال�سع ــي
لنقلها ون�شرها على النحو الأمثل .
9-9درا�س ـ ـ ــة الربامـ ـ ـ ــج وامل�شاري ـ ـ ــع التطويري ـ ـ ــة املقرتح ــة مــن جمال ـ ـ ــ�س امل ـ ـ ـ ــدار�س ،
ورفــع مــا يراه منا�سبا منها �إلى املدير العام .
1010امل�شاركة فـي الفعاليات والأن�شطة التي تقام على م�ستوى مدار�س الوالية .
1111تنفـيذ بع�ض الفعاليات واللقاءات الرتبوية الهادفة من خالل جلان املجل�س .
1212درا�سة تقارير جمال�س املدار�س بالوالية  ،واتخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
�1313إعداد �سجل ملجال�س املدار�س بالوالية وفق النموذج املعد لذلك .
1414رف ــع تقري ــر فـي نهاي ــة العـ ــام الدرا�سـ ــي عن �أن�شطة ومنج ــزات جمل ــ�س الوالي ــة
�إلى املدير العام وفق النموذج املعد لذلك  ،على �أن تر�سل ن�سخة من هذا التقرير
�إلى حمافظ املحافظة  ،والوزارة .
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املــادة ( ) 21
يكون ملجلــ�س الواليــة فـي �سبيــل ممار�س ــة مهامـ ــه ت�شكيل جلــان من بــني �أع�ضائــه كاللجنة
التعليمية  ،واللجنة االجتماعية  ،واللجنة املالية .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اللجنة التعليمية مبجل�س الوالية بالآتي :
1-1متابعة م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب  ،واقرتاح اخلطط والربامج للنهو�ض به .
2-2العمــل على االت�صــال ب�أ�ســر الطــالب ذوي االحتياج ــات اخلا�صة  ،وحـ ــث �أوليـ ــاء
الأمور على امل�شاركة فـي متابعة الأبناء  ،وتوفـري املناخ الأ�سري املالئم للدرا�سة
والتح�صيل .
3-3توعية �أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح املنظمة للعمل املدر�سي .
4-4حث الطالب على اجلدية فـي الدرا�سة واحرتام النظام املدر�سي  ،واحرتام �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها  ،واحرتام كافة العاملني باملدر�سة ،
واملحافظة على الكتب واملرافق املدر�سية .
5-5املعاونة فـي التو�صل �إلى و�سائل فعالة للحد من ظاهرة غياب الطلبة � ،أو ت�سربهم
درا�سيا � ،أو هروبهم من املدر�سة .
6-6ح�صر الطلبة املجيدين فـي التح�صيل الدرا�سي والأن�شطة املدر�سية على م�ستوى
الوالية .
7-7ح�صر املجيدين من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها مبدار�س
الوالية  ،وذلك بالتن�سيق مع املديرية .
8-8القيام مبا ي�سند �إليها من �أعمال ذات �صلة ب�ش�ؤون الطلبة والتعليم .
9-9رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س الوالية عن �أن�شطة اللجنة
والتحديات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
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املــادة ( ) 23
تخت�ص اللجنة االجتماعية مبجل�س الوالية بالآتي :
1-1العمل على �إيجاد عالقات وطيدة ومتبادلة بني املدر�سة  ،واجلهات احلكومية
واخلا�صة من خالل تنظيم �أن�شطة وبرامج فعالة ت�ؤكد دور املدر�سة فـي البيئة
املحلية .
2-2اقرتاح امل�شروعات التي حتتاج �إليها املدر�سة  ،والعمل على توفـري متطلباتها ،
والإ�شراف عليها ومتابعتها .
3-3درا�ســة امل�شك ــالت والظواهر ال�سلوكية وال�صحية املوجــودة باملجتمـع  ،التي ت�ؤثر
علـى م�ستــوى حت�صيــل الطلب ــة  ،وتقدمي احللول املنا�سبة لهـا من خ ــالل تنظيــم
برامج توعية للطالب واملجتمع .
4-4رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س الوالية عن �أن�شطة اللجنة
والتحديات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 24
تخت�ص اللجنة املالية مبجل�س الوالية بالآتي :
1-1ر�صد التربعات املالية والعينية فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لها .
2-2العمل على حتديد جوانب ال�صرف بناء على ما مت �إقراره من قبل �أع�ضاء املجل�س .
3-3مراجعـ ــة فواتي ــر ال�ش ــراء وال�صرف اخلا�ص ــة باملجل ــ�س للت�أك ــد م ــن �صحته ــا ،
واالحتفاظ بها م�صنفة ح�سب النظم املالية املعمول بها .
4-4الإ�شراف على جرد عهدة املجل�س  ،وحفظها  ،ومتابعة تفعيلها .
املــادة ( ) 25
يجتم ــع جملــ�س الواليــة اجتماعــا عادي ــا مرة واحدة خالل العام الدرا�سي الواحد بدعــوة
من رئي�سه  ،وجتوز الدعوة الجتماع غيــر عــادي متــى اقت�ضت احلاج ــة لذلك  ،ويك ــون
اجتماع جملـ�س الوالية �صحيحا �إذا ح�ضـره ( )%50خم�سون باملائة من أ�عـ�ضائه على الأقل ،
ف�إذا مل يكتمل الن�صاب ي�ؤجل االجتماع ملدة �ساعة  ،ف�إذا مل يكتمل العدد ي�ؤجل االجتماع
ملوعـ ــد �آخـ ــر يخط ــر ب ــه الأع�ض ــاء  ،ويك ــون االجتم ـ ــاع التالـ ــي �صحيحـ ــا بح�ضـ ـ ــور �أي عــدد
من �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم ممثلون عن �أولياء الأمور .
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الف�صـــل اخلامـــ�س
املــــوارد املاليــــة
املــادة ( ) 26
يج ــوز ملجلـ ــ�س املدر�س ــة وجمل ــ�س الوالي ــة قب ــول امل�ساهمـ ــات والتربعات املاليـ ــة والعينيـ ــة
من داخل ال�سلطنة على �أن يكون ذلك فـي حدود الأن�شطة التي متار�سها املدر�سة  ،وال يجوز
لهما تلقي امل�ساهمات املالية والعينية من خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 27
يجب �أن يكون لكل من جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ح�ساب م�صرفـي خا�ص بهما لدى
�أحد امل�صارف املحلية  ،على �أن توافق عليه الوزارة .
املــادة ( ) 28
ت�صدر �أوامر ال�صرف مبوجب قرار من رئي�س جمل�س املدر�سة � ،أو رئي�س جمل�س الوالية ،
بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 29
يـكون املخولــون بالتوقي ــع علــى �سنــدات ال�صرف ع�ضوين من �أع�ض ــاء جمل ــ�س املدر�سـ ــة ،
وع�ضويـ ــن م ــن �أع�ض ــاء جمل ــ�س الواليـ ــة بح ــ�سب الأح ــوال  ،يت ــم اختيارهمـا باالنتخــاب ،
�أو بالتزكية فـي �أول اجتماع للمجل�س  ،بالإ�ضافة �إلى مقرر املجل�س .
املــادة ( ) 30
يجب �أن يكون لكل من جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية �سجل تقيد فـيه كافة الإيرادات
وامل�صروفات اخلا�صة بكل منهمــا  ،ويحتفظ به مق ــرر جملــ�س املدر�ســة  ،ومقــرر جمل ــ�س
الوالية .
املــادة ( ) 31
يكون قبول امل�ساهمــات والتربعات املالية مبوجــب �شيكــات معتمــدة غـري قابلــة لل ــ�صرف
النقـ ــدي (حت ــول للح�س ــاب املعني) � ،أو قبـ ــول التربع ــات علــى احل�سـاب البنكـي للمجلــ�س ،
على �أن يتم حترير �سند قب�ض بقيمة املبلغ والغر�ض املح�صل من �أجله  ،وقيده فـي ال�سجل
امل�شار �إليه فـي املــادة ( )30من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 32
تتولى دائ ــرة التدقيــق الداخلي بال ــوزارة التحقق من تطبيــق ك ــل مـن جمالــ�س املـ ــدار�س ،
وجمال�س الواليات �أحكام هذه الالئحة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
�أحكـــام م�شرتكـــة ملجل�ســي املدر�ســة والواليــة
املــادة ( ) 33
يتولى رئي�سا جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية  ،ممار�سة املهام الآتية :
1-1الدعوة �إلى اجتماع املجل�س  ،ورئا�سته .
2-2متابعة �أعمال املجل�س مع اجلهات املخت�صة .
3-3الإ�شراف على �سري العمل باملجل�س .
4-4النظر فـي التو�صيات التي ت�صدرها جلان املجل�س  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
5-5التوقيع على الدعوات  ،واعتماد حما�ضر االجتماعات .
املــادة ( ) 34
يتولى نائبا رئي�س جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية  ،ممار�سة املهام الآتية :
1-1القيام مبهام الرئي�س فـي حال غيابه .
2-2الإ�شراف على �أعمال جلان املجل�س .
3-3متابعة تنفـيذ التو�صيات والقرارات التي ت�صدر عن املجل�س .
املــادة ( ) 35
يتولى مقررا جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ممار�سة املهام الآتية :
�1-1إعداد جدول �أعمال اجتماع املجل�س بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س ونائبه .
2-2دعوة �أع�ضاء املجل�س حل�ضور االجتماعات .
3-3ا�ستالم التقاريـ ــر واالقرتاحـ ــات املقدم ــة مــن جلــان املجلــ�س املختلفــة  ،وعر�ضهــا
على املجل�س التخاذ ما يلزم .
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4-4تدوين حما�ضر اجلل�سات  ،ورفعها �إلى رئي�س املجل�س لالعتماد .
�5-5إعداد التقارير الدورية عن ن�شاط املجل�س و�إجنازاته  ،وعر�ضها على املجل�س .
6-6حفظ ال�سجالت واملرا�سالت املتعلقة باملجل�س .
املــادة ( ) 36
ت�صدر التو�صيات والقرارات فـي اجتماعات جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 37
تكون مدة الع�ضوية فـي جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ( )2عامني درا�سيني .
املــادة ( ) 38
تنهى الع�ضوية فـي جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية فـي �أي من احلاالت الآتية :
1-1تخلف ع�ضو املجل�س عن ح�ضور ( )2اجتماعني متتاليني دون عذر يقبله املجل�س .
2-2حتويل �أو نقل �أو �إنهاء قيد �أو وفاة الطالب الذي يتولى الع�ضو واليته .
3-3ا�ستقالة �أو وفاة الع�ضو .
�4-4ص ــدور حك ــم نهائ ــي على الع�ضو بعقوبة جناي ــة �أو فـي جرميـ ــة خملـ ــة بال�ش ـ ــرف
�أو الأمانة ما مل يرد �إليه اعتباره .
وفـي حال ــة �إنهـ ــاء ع�ضوي ــة �أحـ ــد الأع�ض ــاء املنتخب ــني  ،يختـ ــار املجلـ ــ�س مـ ــن يحـ ــل حمل ــه
من بني الأع�ضــاء التالــني لـه فـي عــدد الأ�صــوات فــي االنتخابــات .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2019/247
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2017/234
وبناء على ما تقت�ضيه م�صلحة العمل ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البندين (/8و)  ،و (ز) من املادة ( )39من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س
احلكومية امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
(/8و)  -التدخني �أو تناول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو �أي م ــواد محظ ــورة �أو غيـ ــر م�صرح
بتداولها �أو احل�ضور �إلى املدر�سة حتت ت�أثريها .
ز  -رفع مو�ضوع الطالب �إلى اللجنة فـي املديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق
بهذه الالئحة  ،لإ�صدار قرار بنقله ت�أديبيا �إلى مدر�سة �أخرى �إذا كان م�سجال
بال�صفوف من اخلام�س �إلى الثاين ع�شر ( ، )12 - 5ويجوز حتويـ ــل الطال ــب
�إلى نظام تعليم الكبار �إذا كان م�سجال فـي ال�صفوف من العا�شر �إلى الثاين ع�شر
( ، )12 - 10وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
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 - 1تكرار �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (و) من هذه املادة للمرة
الثانية �أو املن�صو�ص عليها فـ ــي البن ــد (هـ) م ــن ه ــذه املادة للمرة الثالثة ،
�أو املن�صـ ـ ــو�ص عليهـ ــا فــي البن ـ ــد (ج) م ـ ــن ه ــذه املادة للم ــرة اخلام�ســة ،
�أو املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـ ــي البـ ـنــد (ب) م ــن هـ ــذه املادة للم ــرة ال�ساد�سـ ــة ،
�أو املن�صو�ص عليها فـي البند (�أ) من هذه املادة للمرة ال�سابعة .
 - 2االعتداء على موظفي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي و�سائل النقل
املدر�سية و�إيذا�ؤهم بدنيا .
 - 3االعتداء اجلن�سي على �أحد زمالئه داخل املدر�سة �أو الإ�سهام فيه .
 - 4الرتويج وتداول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو �أي مواد محظورة �أو غري م�صرح
بتداولها بني زمالئه داخل املدر�سة .
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 / 2 / 28 :هـ
املوافــــق 2019 / 10 / 27 :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 ()1322
ال�صادرة فـي 2019/12/15م
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وزارة التعليــــم العالـــي
قـــرار وزاري
رقــم 2019/3
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/104ب�إن�شاء مركز القبول املوحد ،
و�إلى الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2017/65
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص املــادة ( )30مــن الالئحــة التنظيميــة لنظــام القبــول املوحــد امل�شــار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" يعلن املركز عن املقاعد الدرا�سية التي �شغرت بعد الفرز الأول للتناف�س عليها فـي الفرز
الثاين " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :مـن جمادى الأولى 1440هـ
املوافــــق  5 :مـن فربايـــــــــــــــــر 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1281
ال�صادرة فـي 2019/2/17م
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د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

قـــرار وزاري
رقــم 2019/14
باإ�شـدار الئحـة تنظيم اال�شت�شارات بكليات العلوم التطبيقية
ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليــم العالــي
واعتــماد هيكلها التنظيمي ،
واإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
واإلى الالئح ــة التنفـيذي ــة للمر�ص ــوم ال�صلطانــي رق ــم  2007/62بتنظيــم كليــات العلــوم
، 2010
التطبيقي ــة ال�صــادرة بالقــرار ال ــوزاري رق ــم .. /13
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة االأولـــــى
يعمل فـي �صاأن تنظيم اال�صت�صارات بكليات العلوم التطبيقية  ،باأحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،اأو يتعار�ض مع اأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .
�شدر فـي  25 :مــن رجــــــــــــــب 1440هـ
املوافــــق  1 :مــن ابريــــــــــــل 2019م

ن�صـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�صميـة رقـم ()1288
ال�صادرة فـي 2019/4/14م
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د  .راوية بنت �شعود البو�شعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الئحة تنظيم اال�ست�شارات بكليات العلوم التطبيقية
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 .
 - 1الــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
 - 2الكليــة :
�إحدى كليات العلوم التطبيقية .
 - 3العميــد :
عميد الكلية .
 - 4اللجنــة :
جلنة اال�ست�شارات فـي الكلية .
 - 5الهيئة الأكادميية :
الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون والأ�ساتذة امل�ساعدون واملدر�سون ومدر�سو اللغة الإجنليزية ,
ومدر�سو التخ�ص�صات ذات الطبيعة اخلا�صة والأ�ساتذة الزائرون .
 - 6الهيئة الأكادميية امل�ساندة :
جميع العاملني فـي املراكز الأكادميية امل�ساندة .
 - 7اال�ست�شــاري :
كل من يقدم اال�ست�شارة من الهيئة الأكادميية  ,والأكادميية امل�ساندة فـي الكلية �سواء
ب�صورة فردية � ,أو جماعية .
 - 8تكلفة اال�ست�شارة :
املبالغ املالية امل�ستحقة مقابل اال�ست�شارة .
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 - 9عقد اال�ست�شارة :
العق ــد املب ــرم بي ــن املديريــة العامة لكليات العلوم التطبيقية �أو الكلية  ,والطرف
الراغب فـي احل�صول على اال�ست�شارة .
 - 10العائد املايل :
املبلغ املتبقي بعد خ�صم ثمن الأجهزة واملعدات واملبالغ الأخرى امل�صروفة فـي تنفـيذ
اال�ست�شارة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الهيئة الأكادميية  ,والهيئة الأكادميية امل�ساندة فـي الكليات .
الف�صــل الثانــي
�أهداف اال�ست�شارة وجماالتها
املــادة ( ) 3
تهدف اال�ست�شارة �إلى حتقيق الآتي :
 - 1م�ساعدة املجتمع املحلي  ,واخلارجي على تطبيق معايري اجلودة العاملية .
 - 2توطيد ال�شراكة  ,وتبادل اخلربات بني الكليات  ,واملجتمع املحلي  ,واخلارجي .
� - 3إيجاد حلول علمية للق�ضايا  ,والإ�شكاليات التي تواجه املجتمع املحلي  ,واخلارجي .
 - 4امل�ساهمة فـي التنمية املهنية للعاملني فـي م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي .
 - 5تطوير القدرات الإبداعية لال�ست�شاريني فـي خدمة املجتمع .
املــادة ( ) 4
تقدم الكليات اال�ست�شارة للمجتمع املحل ــي واخلارجــي فـي املجاالت ذات ال�صلــة بربامــج
الكليات  ,ب�أي من الطرق الآتية :
� - 1إجراء البحوث  ,والدرا�سات  ,والتجارب  ,والتحاليل العلمية .
 - 2و�ضع الربامج  ,واخلطط .
� - 3إعداد الكتب  ,وامل�ؤلفات  ,والربامج التوعوية .
 - 4ت�صميم الربجميات .
 - 5تقدمي تقارير اخلربة .
 - 6متابعة تنفـيذ امل�شاريع .
-283-

الف�صــل الثالــث
ت�شكيل اللجنة واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 5
يكون لكل كلية جلنة لال�ست�شارات  ,وت�شكل برئا�سة العميد  ,وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمي
 - 2ر�ؤ�ساء �أق�سام الربامج الأكادميية املعتمدة فـي الكلية
�أع�ضاء .
ع�ضوا .
				
 - 3رئي�س ق�سم البحث العلمي
 - 4مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية � ,أو من ينوب عنه فـي الكلية ع�ضوا .
					
 - 5الباحث القانوين فـي الكلية
ع�ضوا ومقررا .
وجتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س � ,أو نائبه فـي حالة غيابه � ,أو وجود مانع يحول دون
رئا�سته االجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك  ,وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلب
الأع�ضاء احلا�ضرين  ,وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للم�شاركة فـي �أعمالها ,
�أو حل�ضور اجتماعاتها  ,دون �أن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
 - 1و�ضع �آلية للتعريف باال�ست�شــارات م ــن خ ــالل التوا�ص ــل م ــع املجتم ــع املحلــي ,
واخلارجي للوقوف على مدى حاجته للأعمال اال�ست�شارية .
 - 2درا�سة طلبات اال�ست�شارة املقدمة من املجتمع املحلي  ,واخلارجي وفقا لأحكام هذه
الالئحة .
 - 3مراجعــة التكلفـ ــة التقديريـ ــة لال�ست�شـ ــارة  ,والب ــت فـيه ــا وف ــق النم ــوذج املع ــد
لهذا الغر�ض .
 - 4مراجعة العقود اال�ست�شارية التــي �ستب ــرم م ــع الط ــرف الراغ ــب ف ــي احل�ص ــول
على اال�ست�شارة .
 - 5حتديد العائد املايل من اال�ست�شارة .
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املــادة ( ) 7
تعد اللجنة تقريرا �سنويا عن �سري �أعمال اللجنة �إلى مدير عام كليات العلوم التطبيقية .
الف�صـــل الرابــع
�ضوابط اال�ست�شارة و�إجراءاتها
املــادة ( ) 8
تقدم طلبات اال�ست�شارة من قبل الراغبني فـي احل�صول على اال�ست�شارة �إلى اللجنة لدرا�ستها
وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض حمددا فـيها املجال  ,والنوع  ,واملدة التقديرية لال�ست�شارة .
وعلى اللجنة البت فـي طلب اال�ست�شارة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط فـي طلبات تقدمي اال�ست�شارة �أال تتعار�ض مع الآتي :
 - 1املهام الأ�سا�سية للكليات كالتدري�س  ,والبحث العلمي  ,وخدمة املجتمع .
 - 2الأخالق � ,أو الأعراف االجتماعية ال�سائدة فـي املجتمع .
 - 3القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 10
يلتزم اال�ست�شاري عند تقدمي اال�ست�شارة بتجنب تعار�ض امل�صالح  ,ويعد تعار�ضا فـي امل�صالح
كل ا�ست�شارة ميكن �أن حتقق م�صلحة مادية مبا�شرة � ,أو غري مبا�شرة بني اال�ست�شاري ,
والطرف الآخر الراغب فـي احل�صول على اال�ست�شارة .
املــادة ( ) 11
يجوز االتفاق فـي عقد تقدمي اال�ست�شارة بعد موافقة اال�ست�شاري على تقدمي اال�ست�شارة
فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 12
يقدم اال�ست�شاري تقريرا مف�صال عن اال�ست�شارة التي نفذها �إلى رئي�س اللجنة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ االنتهاء من اال�ست�شارة  ,ويحفظ ملف اال�ست�شارة بكافة حمتوياته
فـي املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
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الف�صــل اخلامــ�س
العائد املايل لال�ست�شارات
املــادة ( ) 13
حتدد اللجنة ن�سبة املكاف�أة امل�ستحقة لال�ست�شاري مبا ال يقل عن ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة ,
ومبا ال يزيد على ( )%30ثالثني باملائة من العائد املايل .
املــادة ( ) 14
فـي حالة تقدمي اال�ست�شارة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  ,حت�صل الكلية عــلى مق ــدار
( )%20ع�ش ــرين باملائة م ــن العائ ــد املايل من اال�ست�شارة �إذا ا�ستفاد اال�ست�شاري من برامج
الكلية �أو �إمكانياتها .
املــادة ( ) 15
يتم �إيداع تكلفة اال�ست�شارة فـي ح�ساب الكلية امل�صرفـي وفقا ملا هو حمدد فـي عقد اال�ست�شارة .
املــادة ( ) 16
يتم ال�صرف على بنود اال�ست�شارة وفق تكلفة اال�ست�شارة املحددة ف ــي عق ــد اال�ست�ش ــارة ,
ومبراعاة الإجراءات الإدارية واملالية املعمول بها .
املــادة ( ) 17
ي�ؤول اجلزء املتبقي من العائد املايل لال�ست�شارة �إلى اخلزانة العامة للدولة  ,ويجوز لوزارة
املالية �إعادة تخ�صي�ص هذا العائد �أو جزء منه للكلية .
املــادة ( ) 18
ت�ؤول ملكية الأجهزة  ,واملعدات  ,والربامج املدرجة �ضمن تكلفة اال�ست�شارة � ,أو التي يتم
احل�صول عليها فـي �أثناء تنفـيذ اال�ست�شارة �إلى الكلية .
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قـــرار وزاري
رقــم 2019/57
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
للدرا�سات العليا فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/41
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليــم العالــي واعتــماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/48ب�إن�شاء جمل�س التعليم و�إ�صدار نظامه ،
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 99/36
و إ�لــى الالئحــة التنظيميــة للكلي ــات واملعاه ــد العلي ــا اخلا�ص ــة الــ�صادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 2000/34
و�إلى موافقة جمل�س التعليم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية للدرا�سات العليا فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة  ،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 .
�صدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــــــر 1441هـ
املوافــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1316
ال�صادرة فـي 2019/11/3م
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د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الالئحة التنظيمية للدرا�سات العليا فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
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 :
الــــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
الوزيـــــر :
وزير التعليم العايل .
املديريـة :
املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�صة فـي الوزارة .
امل�ؤ�س�سة التعليمية :
كل م�ؤ�س�سة تعليم عال خا�صة عمانية مرخ�صة من الوزارة  ،تقدم برامج �أكادميية �أو تقنية
�أو مهنية للح�صول على م�ؤهل درا�سي �أعلى من دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
برامج الدرا�سات العليا :
الربامج التعليمية املقدمة من امل�ؤ�س�سات التعليمية للح�صول على م�ؤهل �أعلى من الدرجة
اجلامعي ــة الأول ــى وفق ــا للإط ــار الوطن ــي للم�ؤهــالت  ،وت�شمل دبلوم الدرا�سات العليا ،
واملاج�ستري  ،والدكتوراه .
جهـة االرتبـاط :
كل جامع ــة �أو كليــة خــارج �سلطنــة عمان معرتف بها من الوزارة  ،وترتبط بها امل�ؤ�س�سة
التعليمية لال�ستفادة من براجمها وخدماتها داخل ال�سلطنة .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة للم�ؤ�س�سة التعليمية لتقدمي برامج الدرا�سات العليا .
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املــادة ( ) 2
ت�صنف برامج الدرا�سات العليا �إلــى برامــج حمليــة تعــد مــن قبــل امل�ؤ�س�ســة التعليمي ــة ،
ومعايرتها وفقا للموا�صفات الدولية  ،ومتنح �شهاداتها من قبل تلك امل�ؤ�س�سة التعليمي ــة ،
وبرامــج م�ست�ضاف ــة تقدمهــا امل�ؤ�س�ســة التعليمي ــة بالتع ــاون مــع جه ــة االرتب ــاط  ،ومتنــح
�شهاداتهــا من قبل جهة االرتباط  ،مع �ضرورة الإ�شارة �إلى �أن مقر الدرا�سة فـي �سلطنة عمان .
املــادة ( ) 3
تلتزم كل م�ؤ�س�سة تعليمية بال�شروط املبينة فـي هذه الالئحة كحد �أدنى عند �إ�صدارها
الئحتها الداخلية املنظمة لربامج الدرا�سات العليا التي تقدمها  ،ولها �أن ت�ضع �شروطا
�أخرى .
وال يتم العمل بتلك اللوائح �إال بعد اعتمادها من قبل الوزارة .
الف�صــل الثانــي
�شروط و�إجراءات الرتخي�ص
املــادة ( ) 4
ال يجوز لأي م�ؤ�س�سة تعليمية تقدمي برامج الدرا�سات العليا �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط حل�صول امل�ؤ�س�سة التعليمية على الرتخي�ص ا�ستيفاء الآتي :
 - 1تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة �شهادة البكالوريو�س فـي املجال الدرا�سي
ذاته املطلوب طرحه فـي درجتي دبلوم الدرا�سات العليا  ،واملاج�ستري  ،وت�ستثنى
مــن ذلك امل�ؤ�س�س ــة التعليميــة التي يت�ضمن قرار �إن�شائها تقدمي برامج درا�سات
عليا فقط .
 - 2تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة درجــة املاج�ستيــر فـي املجال الدرا�سي
ذاته املطلوب طرحه فـي درجة الدكتوراه .
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 - 3تقدمي برنامج الدرا�سات العليا امل�ست�ضاف وفق اتفاقية ارتباط �أكادميي م�صادق
عليها من الوزارة  ،حتدد دور طرفـي االتفاق فـي تقدمي الربنامج  ،على �أن يكون
الربنامج املراد طرحه معتمدا من �إحدى م�ؤ�س�سات االعتماد املعرتف بها دوليا .
 - 4االلتزام بتعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س فـي برامج الدرا�سات العليا وفق ال�ضوابط
واملعايري املنظمة للتعيني فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة .
املــادة ( ) 6
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )5من هذه الالئحة  ،يحق للجامعة تقدمي برامج م�ست�ضافة
وبرامــج حملية  ،ويجوز للكلية اجلامعية والكلية تقدمي برامج حملية فـي حال ح�صولها
على االعتمــاد امل�ؤ�س�س ــي من الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .
املــادة ( ) 7
تتولى الوزارة درا�سة طلب الرتخي�ص  ،والتحقق من ا�ستيفائه لل�شروط وال�ضوابط املقررة
لرتخي�ص برامج الدرا�سات العليا .
املــادة ( ) 8
ت�صدر الوزارة الرتخي�ص وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض خالل مدة ال تتجاوز (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص كافة ال�شروط وامل�ست ــندات املطلوب ــة  ،ويعت ــرب
انق�ضاء هذه املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض �ضمني له .
املــادة ( ) 9
يجوز للم�ؤ�س�سة التعليمية التظلم كتابيا من القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �إلى الوزير
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ علمها به � ،أو انق�ضاء املدة املحددة فـي املادة ( )8من هذه
الالئحة للبت فـيه  ،ويتم البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،
ويعترب انق�ضاء هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم .
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املــادة ( ) 10
تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية بالبدء فـي طرح برامج الدرا�سات العليا املرخ�ص بــها خــالل مـدة
ال تتجاوز ( )2عامني من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،و�إال اعترب الرتخي�ص ملغى .
املــادة ( ) 11
تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية قبل طرح برامج الدرا�سات العليا بتوفـري م�صادر مكتبية متنوعة
وحديثة تلبي احتياجات الدار�سني فـي الربنامج  ،ت�شمل الإ�صدارات العلمية الإلكرتونية ،
واملطبوع ــة  ،وخدم ــة الدخ ــول �إلكرتونيا �إلى مكتبة امل�ؤ�س�سة التي ترتبط �أو تتعاون معها
�أكادمييا �أو ت�ست�ضيف براجمها  ،كما توفر امل�ؤ�س�سة خمتربات ومرافق منا�سبة من حيث
ال�سعة والتجهيزات العلمية احلديثة الالزمة لتنفـيذ الربنامج .
الف�صــل الثالــث
�شروط القبول بربامج الدرا�سات العليا
املــادة ( ) 12
ي�شرتط لقبول الطالب فـي برامج املاج�ستري الآتي :
 - 1احل�صول على �شهادة البكالوريو�س �أو ما يعادلها من م�ؤ�س�سة تعليمية مو�صى
بالدرا�سة فـيها من قبل الوزارة .
� - 2أال يقل التقدير العام (املعدل الرتاكمي) عن " جيــد " � ،أو ما يعادله  ،ويجوز قبول
تقدير " مقبـ ــول " ب�شرط توفر خربة عملية ال تقــل عــن (� )2سنتــني ف ــي جمال
التخ�صــ�ص  ،مــع مراعــاة �أال يتعــار�ض ذلك مع �ضوابط القبول املحددة مـن قبــل
جهة االرتباط فـي الربامج امل�ست�ضافة .
املــادة ( ) 13
جتوز للوزارة املوافقة على طلبات ذوي اخلربة للدرا�سة فـي برنامج املاج�ستري �إذا كان نظام
امل�ؤ�س�سة التعليمية ي�سمح بذلك وفق ال�ضوابط والقواعد املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 14
ي�شرتط لقبول الطالب فـي برامج الدكتوراه احل�صول على درجة املاج�ستري � ،أو ما يعادلها
من م�ؤ�س�سة تعليمية مو�صى بالدرا�سة فـيها من قبل الوزارة .
املــادة ( ) 15
ي�شرتط لقبول الطالب فـي برامج الدرا�سات العليا املقدمة باللغة الإجنليزية احل�صول
على م�ستوى ( )6بحد �أدنى فـي نظام اختبار اللغة الإجنليزية الدويل ) )IELTSالأكادميي ،
�أو ما يعادله فـي االختبارات الدولية الأخرى .
املــادة ( ) 16
تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية املرخ�ص لها ب�شروط القبول الأخرى فـي برامج الدرا�سات العليا
التي تقرها الوزارة .
الف�صــل الرابــع
التزامات امل�ؤ�س�سة التعليمية عند تقدمي برامج الدرا�سات العليا
املــادة ( ) 17
حتــدد امل�ؤ�س�ســة التعليمي ــة فـي بداية كل عام �أكادميي الطاقة اال�ستيعابية لكل برنامج
درا�سـ ــات علي ــا  ،ويحت�س ـ ــب الإ�ش ــراف الأكادميــي علــى ر�سائ ـ ــل املاج�ستيـ ـ ــر والدكت ـ ــوراه
�ضمن الن�ص ــاب التدري�س ــي لع�ض ــو هيئ ــة التدري ــ�س وفق ــا لالئح ــة الداخليـ ــة اخلا�ص ــة
بكل م�ؤ�س�سة تعليمية .
املــادة ( ) 18
تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية مبوافاة الوزارة بقائمة الطلبة املقبولني فـي برامج الدرا�سات
العلي ــا  ،وجمي ــع بياناتهم  ،و�أي وثائق �أخرى تطلبها بداية كل ف�صل درا�سي �أو عام درا�سي ،
ح�سب الأحوال  ،مع التزام امل�ؤ�س�س ــة التعليم ــية بقب ــول الطلب ــة وفق ــا لل�ش ــروط ال ــواردة
فـي هذه الالئحة والالئحة الداخلية لكل م�ؤ�س�سة تعليمية  ،ومبراعاة �أال يتعار�ض ذلك
مع �ضوابط القبول املحددة من قبل جهة االرتباط فـي الربامج امل�ست�ضافة .
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املــادة ( ) 19
تلتزم امل�ؤ�س�ســة التعليميــة بالت أ�كــد من ح�صول الطالب على �شهادة املعادلة من الوزارة
مل�ؤهالته ال�سابقة ال�صادرة من خارج ال�سلطنة قبل ت�سجيلــه  ،وكذلك الت�أكــد مــن �صحــة
ال�شهادات ال�صادرة من داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 20
يحدد لكل طالب درا�سات عليـا فــي مرحلــة �إعــداد البحــث العلمــي م�شــرف عل ــى الر�سال ــة
�أو م�شروع التخرج ال تقل رتبته العلمية عن �أ�ستاذ م�شارك � ،أو �أ�ستاذ م�ساعد  ،ويجوز
�إ�ضافة م�شرف �أو �أكرث وفقا ملا حتدده الالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة التعليمية .
املــادة ( ) 21
تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية بتقدمي تقرير �إلى الوزارة عن تقييم الربنامج من قبل م�ؤ�س�سة
تعليمية معتمدة (حملية �أو دولية) بعد عام �أكادميي واحد من تخريج الدفعة الأولى .
املــادة ( ) 22
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )21من هذه الالئحة  ،تخ�ضع برامج الدرا�سات العليا
للتقييم من قبل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي �أو م�ؤ�س�سة اعتماد �أكادميي دولية
ب�صورة دورية كل ( )5خم�س �سنوات .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 23
فـي حال قيام امل�ؤ�س�سة التعليمية بتقدمي برنامج درا�سات عليا دون احل�صول على الرتخي�ص
�أو ت�سجيل طلبة دون ا�ستيفاء �شروط القبول  ،متنح امل�ؤ�س�سة التعليمية مهلة ( )90ت�سعني
يوما لتوفـيق �أو�ضاع الطلبة املقبولني فـي الربامج امل�شار �إليها  ،وفق �أحد اخليارات الآتية :
 - 1نقل الطالب �إلى برنامج �آخر مرخــ�ص به  ،مقــدم ف ــي امل�ؤ�س�ســة التعليمــية ذاتهــا
مع توافر ال�شروط .
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 - 2نقــل الطالــب �إلى �أي م�ؤ�س�ســة تعليمية �أخرى يختارها داخل ال�سلطنة مع توافر
ال�شروط  ،على �أن تتحمل امل�ؤ�س�سة التعليمية املخالفة فارق الر�ســوم الدرا�س ــية ،
�إن وجدت .
 - 3رد الر�سوم الدرا�سية �أو �أي ر�سوم �أخرى تقا�ضتها امل�ؤ�س�سة التعليمية �إلى الطالب
املت�ضرر .
� - 4إلغاء ت�سجيل الطالب مع حتمل امل�ؤ�س�سة التعليمية التبعات املالية والقانونية
املرتتبة على ذلك  ،ما مل تقرر الوزارة �إمكانية توفـيق �أو�ضاعه .
املــادة ( ) 24
فـي حال قيام امل�ؤ�س�سة التعليمية ب�إجراء تغيري فـي الربامج املرخ�صة لها دون موافقة
الوزارة  ،يتم �إخطار امل�ؤ�س�سة التعليمية كتابة للعمل على ت�صحيح �أو�ضاعها خالل فرتة
زمنية ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الإخطار .
املــادة ( ) 25
للوزارة  -بالإ�ضافة �إلى الإجراءات الواردة فـي املادتني ( )23و( )24من هذه الالئحة -
اقرتاح توقيع جزاءات �إدارية على امل�ؤ�س�سة التعليمية املخالفة  ،مبا يتنا�سب مع درجة
وج�سامة املخالفة  ،وعر�ض املقرتح على جمل�س التعليم للبت فـيه .
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قـــرار وزاري
رقــم 2019/65
ببدء الدرا�سة فـي الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/34ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا
اخلا�صة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2017/78ب�إن�شاء الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تبد�أ الدرا�سة فـي الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات من العام الأكادميي 2020/2019م  ،فـي برنامج
بكالوريو�س الهند�سة مع مرتبة ال�شرف فـي الهند�سة امليكانيكية (ال�سيارات) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  7 :مـن ربيع الأول 1441هـ
املوافــــق  4 :مـن نوفمبـــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1323
ال�صادرة فـي 2019/12/22م
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د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

وزارة التنميـــة االجتماعيـــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/120
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرة
ا�ستنادا �إلى نظام اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/12
و�إلى الالئحــة التنفيذيــة للجن ـ ــة الوطني ــة ل�شـ ـ�ؤون الأ�سـ ــرة ال�صـ ــادرة بالقـ ــرار ال ــوزاري
رقم ، 2012/146
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )8من القرار الوزاري رقم  2012/146امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" ت�شكل الأمانة الفنية من �أمني للجنة مب�ستوى وظيفة مدير عام � ،أو من فـي حكمه ،
ومدير للأمانة مب�ستوى وظيفة مدير دائرة � ،أو من فـي حكمه  ،وموظفي الأمانة " .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  3 :مـن ذي احلجة 1440هـ
املوافــــق  5 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1305
ال�صادرة فـي 2019/8/18م
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حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة

قرار وزاري
رقم 2019/125
ب�إ�صــدار الالئحـــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل
ا�ستنادا �إلى قانون الطفل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/22
و�إلى الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة الأ�سرية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/49
و�إلى الالئحة التنظيمية لدور احل�ضانة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/112
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الطفل  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يجب على املخاطبني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفـيق �أو�ضاعهم مبا يتوافق مع �أحكامها
خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ،وي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل
بالالئحة املرفقة �إلى حني انتهاء مدتها  ،ويتم جتديدها وفقا لأحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثالثـــة
تلغــى الالئحة التنظيمي ــة ل ــدور احل�ضان ــة  ،والالئحـ ــة التنظيميـ ــة للرعايـ ــة واحل�ضانـ ــة
الأ�سرية امل�شار �إليهما  ،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 .
�صدر فـي  5 :مـن ذي احلجة 1440هـ
املوافــــق  7 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1305
ال�صادرة فـي 2019/8/18م
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حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة

الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل
الف�صـــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الطفل  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانــون :
قانون الطفل .
الوكيـــل :
وكيل وزارة التنمية االجتماعية .
دار احل�ضانــة :
م�ؤ�س�سة اجتماعية تربوية تقدم خدمات الرعاية والعناية للأطفال .
دار احل�ضانـــة اخلا�صــة :
دار احل�ضانة التي ميتلكها �أو يديرها الأف ــراد �أو م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص .
دار ح�ضانـــة اجلاليــات :
دار احل�ضان ــة التـ ــي متتلكهــا �أو تديره ــا اجلاليـ ــات املقيمة فـي ال�سلطن ـ ـ ــة حل�ضان ــة �أبنائهــا
�أو �أبناء �أي جالية �أخرى من غري العمانيني .
دار احل�ضانـــة الدوليــة :
دار احل�ضان ــة التي ح�صلت على االعتمــاد واالع ـتـ ــراف من قب ــل �أحـ ــد املراكـ ــز � ،أو إ�حـ ــدى
امل�ؤ�س�سات الرتبوية الدولية املعرتف بها  ،وتقــوم بتطبيق املنهـ ــج الدويل .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة ب�إن�شاء دار احل�ضانة .
املرخــ�ص لـــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املرخ�ص له من الوزارة بت�شغيل دار للح�ضانة .
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الأ�ســرة احلا�ضنــة :
الأ�سرة التي يعهد �إليها برتبية ورعاية الأطفال املحرومني من الرعاية الأ�سرية .
جلنــة االحت�ضــان :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )101من هذه الالئحة .
جلنـة حمايــة الطفــل :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )60من القانون .
ال�سجـــل الوطــني :
ال�سج ــل الـ ــذي تعده الوزارة  ،وير�ص ــد فـيـ ــه �أي انتهاك حلق ــوق الط ـفــل  ،وحــاالت العن ــف
�أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة �ضده .
الكفالـــة :
تعهد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو جهة خريية من داخل ال�سلطنة ب�أداء
مبلغ مادي �أو عيني �أو تقدمي خدمات رعائية للطفل .
الف�صـــل الثانـــي
حمايـــة الطفـــل
املــادة ( ) 2
يجب على امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة توفـري و�سائل الإ�سعافات الطبية ،
وممر�ض م�ؤهل للقيام بتلك الإ�سعافات  ،واالحتفاظ ب�سجل �صحي لكل طفل  ،وااللتزام
بتنفـيذ برامج ال�صحة املدر�سية املعتمدة من وزارة ال�صحة  ،وتوفـري و�سائل الأمن وال�سالمة
للأطفال .
املــادة ( ) 3
تتولـ ــى وزارة ال�صحـ ـ ــة حتدي ــد �آليـ ــات �إجـ ـ ــراء الفحـ ــ�ص الطب ــي للراغبـ ــني فـ ــي الـ ــزواج ،
وذلك للت�أكد من خلوهم من الأمرا�ض الوراثية  ،واملعدية  ،واملزمنة  ،وحتديد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية التي يتم فـيها �إجراء الفح�ص وجتهيزها بالأجهزة والأدوات الالزمة وتوفـري
الكادر الطبي الالزم  ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية فـي �ش�أن خدمات الإر�شاد ال�صحي
لإجراء الفح�ص للراغبني فـي الزواج .
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املــادة ( ) 4
يعد �ضارا ب�صحة الطفل املمار�سات التقليدية الآتية :
 1 -1ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للأنثى ب�أي طريقة كانت .
2 -2الو�سم  /الكي بالنار الذي ي�ؤدي �إلى ت�شوهات فـي ج�سم الطفل � ،أو ي�ؤثر على �صحته .
3 -3ا�ستخدام الر�صا�ص والزئبق فـي جوانب ت�ضر ب�صحة الطفل .
4 -4ممار�سة �أي طقو�س تف�ضي �إلى �إيذاء الطفل فـي ج�سده � ،أو ت�ؤدي �إلى وفاته .
�5 -5إلزام الطفل بتناول كل ما ي�ضر ب�صحته .
�6 -6أي ممار�سـ ــات تقليدي ــة أ�خ ـ ــرى ت�ضـ ــر بالطف ــل  ،وذلك مـ ــن خ ــالل تقري ــر يثبـ ـ ــت
ذلك من اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 5
ال يجــوز إ�ج ــراء املعاينة ال�سريرية والتدخالت العالجية للطفل فـي امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة
دون ح�ضور مرافق مع الطفل �إال فـي احلاالت الطارئة التي يقدرها الطبيب املناوب .
املــادة ( ) 6
يجب �أن تكون �أغذية الر�ضع و�صغار الأطفال والأدوات امل�ستخدمة فـي الر�ضاعة مطابقة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة  ،و�أن يكون ا�ستخدامها وفقا ل�سيا�سة الر�ضاعة الطبيعية
و�ضوابط ت�سويق �أغذية الر�ضع و�صغار الأطفال التي ي�صدر بها قرار من اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 7
يجب �أن يراعى فـي امل�صنفات ال�سمعية واملرئية واملقروءة � -سواء كانت مادية �أو معنوية -
التي تعر�ض �أو تقدم للطفل  ،الآتي :
1 -1انتق ــاء مــا يتــالءم م ــع �شخ�صي ــة الطف ــل وقدراته العقلية ويتوافــق مــع ال�شريعــة
الإ�سالمية  ،والقيم الإن�سانية العليا .
2 -2تنمية وتعزيز اجلانب الثقافـي  ،وقيم الإبداع فـي مرحلة الطفولة .
3 -3اعتزاز الطفل بهويته الثقافـية العمانية  ،وتعزيز انتمائه لها .
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املــادة ( ) 8
تلتزم املكتبات والأندية واملراكز الثقافـية عند عر�ض �أو بيع الكتب �أو املطبوعات للأطفال
بال�ضوابط الآتية :
�1 -1أال تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال �أو تزين لهم ال�سلوكيات املخالفة لل�شريعة
الإ�سالمية والقيم الإن�سانية العليا � ،أو �أن يكون من �ش�أنها ت�شجيعهم على االنحراف .
2 -2عدم تعري�ض الطفل لل�سمعيات �أو املرئيات التي تر�سخ الطائفـية  ،ونبذ الآخر ،
والتع�صب لر�أي معني �أو فئة �أو مذهب �أو طائفة .
�3 -3أال تت�ضمن متييزا على �أ�سا�س اجلن�س �أو اللغة �أو اللون �أو الديانة �أو اجلن�سية .
�4 -4أال تت�ضمن متجيدا لأ�صحاب ال�شهرة فـي عامل اجلرمية .
�5 -5أال تت�ضمن الت�شجيع على العنف �أو اجلرمية .
املــادة ( ) 9
يج ــب احل�ص ــول على موافق ــة وزارة الإعـ ــالم قبــل ع ــر�ض الأفــالم املخ�ص�ص ــة للأطفـ ــال ،
وذلك مبا يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية  ،وعادات وتقاليد املجتمع العماين .
وتلتزم دور ال�سينما بالت�صنيف املحدد للفـيلم  ،وذلك من خالل و�ضع لوحات �إعالنية
يحدد فـيها ب�شكل وا�ضح ال�سن امل�سموح بها مل�شاهدة الفـيلم .
املــادة ( ) 10
يحظر ت�شغيل الأطفال الذين مل يكملوا �سن ( )15اخلام�سة ع�شرة .
وا�ستثناء من ذلك يجــوز ت�شغيلهم فـي الأعم ــال الزراعيــة  ،وال�صيد البحـ ــري  ،والأعمـ ــال
ال�صناعية  ،واحلرفـية  ،والإدارية � ،شريطة �أن يكون العمل فـي �إطار �أفراد الأ�سرة الواح ــدة ،
والتي ت�شمل كال من الأب  ،والأم  ،واجلد  ،واجلدة  ،والإخوة  :ذكورا و�إناثا .
املــادة ( ) 11
يج ــب علــى �صاح ــب العمــل ف ــي حـ ــال ت�شغيل الطفـ ــل االلت ــزام ب�إجـ ــراء الك�ش ــف الطبـ ــي ،
وذلك فـي الأحوال الآتية :
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1 -1قبل التحاقه بالعمل للت�أكد من لياقته ال�صحية .
2 -2ب�صفة دورية كل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل .
3 -3عند انتهاء خدمته  ،وذلك للت�أكد من خلوه من الأمرا�ض املهنية �أو �إ�صابات العمل .
ويتم �إثبات الك�شف الطبي مبوجب �شهادة طبية �صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
�أو اخلا�صة املعتمدة من وزارة ال�صحة .
الف�صـــل الثالـــث
دار احل�ضانـــة
الفــــرع الأول
�شـــروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 12
ال يجوز �إن�شاء دار ح�ضانة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب �إن�شاء دار احل�ضانة اخلا�صة �إذا كان �شخ�صا طبيعيا  ،الآتي :
�1 -1أن يكــون عمانيــا �أو مــن مواطن ــي دول جمل�س التعاون ل ــدول اخللي ــج العربيـ ــة ،
وي�ستثنى من هذا ال�شرط دار ح�ضانة اجلاليات .
� 2 -2أن يكون كامل الأهلية  ،و�أال يقل عمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة .
�3 -3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك  ،ومل ي�سبق �صدور حكم عليه فـي عقوبة جناية
�أو بعقوبة فـي جرمية خمل ــة بال�شــرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
�4 -4أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن الدبلوم (�سنتني على الأقل بعد الدبلوم العام) .
�5 -5أن يكون لديه �سجل جتاري �ساري املفعول .
و�إذا كان مقدم الطلب �شخ�صــا اعتباريا  ،فـيجب �أن يك ــون مقيدا ف ــي ال�سجل التجاري ،
و�أن تتوفــر ف ــي امل ــالك وامل�ؤ�س�س ــني ال�شــروط املن�صو�ص عليها ف ــي هــذه املــادة  ،وذلك دون
الإخالل ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
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املــادة ( ) 14
يجوز للم�ستثمر الأجنبي التقدم بطلب �إن�شاء دار احل�ضانة اخلا�صة  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�1 -1أن يكون لديه �شريك عماين وفقا لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
�2 -2أن يكون مقيدا فـي �سجل جتاري �ساري املفعول .
� 3 -3أن تتوف ــر فـي ــه ال�ش ــروط املن�ص ــو�ص عليها فـي البنود ( )4 ، 3 ، 2من املــادة ()13
من هذه الالئحة .
�4 -4أن تكون �إقامته فـي ال�سلطنة بت�أ�شرية م�ستثمر .
املــادة ( ) 15
يجب على طالب الرتخي�ص تقدمي الأن�شطة والربامج التي �سيتم تطبيقها فـي دار احل�ضانة
مع اخلطة ال�سنوية �إلى الوزارة  ،ويجوز لها تعديل �أو ا�ستبعاد �أي مناهج �أو برامج تربوية
تـ ــدر�س فـي احل�ضان ــة من �ش�أنها امل�سا�س بالقيم �أو امل�صالح الوطنيــة  ،وذلك قبــل املوافقــة
على �إن�شاء احل�ضانة .
املــادة ( ) 16
يق ــدم طل ــب املوافق ــة املبدئيــة للرتخي ــ�ص ب�إن�شـ ـ ــاء دار احل�ضان ــة �إل ــى اجلهـ ــة املخت�صـ ــة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 17
تقوم اجلهة املخت�صة بدرا�سة طلب املوافقة املبدئية  ،والبت فـيه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم ا�ستيفاء امل�ستندات
وال�شروط املطلوبة خالل (� )6أ�شهر �ستة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب عد الطلب ملغى ،
وفـي حال ا�ستيفاء امل�ستندات وتوافر ال�شروط املطلوبة  ،مينح طالب الرتخي�ص موافق ــة
مبدئية للبدء فـي اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون
الرف�ض م�سببا .
املــادة ( ) 18
تقوم اجلهة املخت�صة مبعاينة املبنـى املقرتح لإن�شاء دار احل�ضان ــة حمــل طلب الرتخيــ�ص
املبدئي للت�أكد من مدى ا�ستيفائه لال�شرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة من الوزارة ،
واجلهات احلكومية الأخرى .
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وفـي حالة عدم ا�ستيفــاء املبن ــى لال�شرتاطات واملوا�صفات املطلوبة  ،ف�إنه يجوز للجهة
املخت�صة منح طالب الرتخي�ص �أجال ال يتجاوز (� )6ستة �أ�شهر ال�ستكمال �أوجه النق�ص ،
و�إال ع ــدت املوافقــة املبدئية على �إن�شاء دار احل�ضانة ملغاة  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار
فـي مواجهة الوزارة .
املــادة ( ) 19
يجب على طالب الرتخي�ص قبل البت فـي طلب الرتخي�ص � ،أن يقدم �إلى اجلهة املخت�صة
خطـ ــاب �ضمـ ــان م�صرفـ ــي غي ــر م�شروط ل�صالــح ال ــوزارة  ،و�س ــاري املفعـ ــول ط ــوال املـ ــدة
التي حتددها  ،مقداره (� )1000أل ــف ريال عمان ــي  ،فـي ميعاد ال يتجاوز (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطاره كتابة باملوافقة املبدئية على طلب الرتخي�ص  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص
ملغى .
ويجوز للوزارة اخل�صم من قيمة ال�ضمان امل�صرفـي للوفاء ب�أي من االلتزامات على طالب
الرتخي�ص  ،وفـي حالة اخل�صم يجب على طالب الرتخي�ص ا�ستكمال قيمة ال�ضمان
امل�صرفـي خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بذلك كتابة  ،كما يجوز للوزارة
م�صادرته فـي حالة �إخالل طالب الرتخي�ص ب�شروط الرتخي�ص .
وفـي حال �إلغاء املوافقة املبدئية  ،يتم �إعادة مبلغ ال�ضمان امل�صرفـي لطالب الرتخي�ص .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز جتديد الرتخي�ص �إال �إذا كان ال�ضمان امل�صرفـي م�ستوفـيا
ال�شروط وبالقيمة ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 20
يلتزم طالب الرتخي�ص ب�إعداد الئحة داخلية لتنظيم عمل دار احل�ضانة  ،وموافاة اجلهة
املخت�صة بها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره كتابة باملوافقة املبدئية على طلب
الرتخي�ص  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص ملغى  ،على �أن تت�ضمن الآتي :
1 -1نظام �إدارة دار احل�ضانة .
2 -2الأن�شطة والربامج الرتبوية املقدمة للطفل .
3 -3نظام دفع الر�سوم الدرا�سية .
4 -4مواعيد ا�ستقبال دار احل�ضانة للأطفال وان�صرافهم وفرتة الإجازات .
5 -5اخلدمات التي تقدمها دار احل�ضانة .
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6 -6نظام العاملني بدار احل�ضانة .
�7 -7إجراءات الأمن وال�سالمة للأطفال والعاملني .
8 -8منوذج عقد بني دار احل�ضانة وويل �أمر الطفل يت�ضمن �شروط و�أنظمة احل�ضانة
الإداري ـ ـ ــة واملالي ـ ـ ــة وحقـ ــوق والتزام ــات كـ ــل منهم ــا مب ــا فـ ـ ــي ذلك اخلدمـ ــات
التي تقدمهــا دار احل�ضانة واملبالغ التــي تتقا�ضاه ــا نظري ذلك  ،و�سيا�سـ ــات دفـ ــع
الر�سوم وا�سرتدادها .
وتتولى اجلهة املخت�صة مراجعة الالئحة الداخلية واعتمادها قبل �إ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 21
ال يجوز ت�شغيل دار احل�ضانة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص نهائي مبوجب قرار ي�صدر
من الوكيل  ،وذلك بعد ا�ستيفاء ال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 22
تكون مدة الرتخي�ص لدار احل�ضانة (�سنة)  ،قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة
ب�شرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ويق ــدم طل ــب جتديد الرتخي�ص �إلى اجله ــة املخت�ص ــة قبل ( )3ثالثة �أ�شه ــر علــى الأق ــل
من التاريخ املحدد النق�ضاء مدة الرتخي�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�صحوبا
بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر  ،على �أن ي�ستوفـي الطلب جميع ال�شروط والأحكام
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة لإ�صدار الرتخي�ص  ،ويجوز للوزارة عدم جتديد
الرتخي�ص فـي حالة وجود �أي خمالفات على املرخ�ص له  ،كما يجوز لهــا منح املرخــ�ص لــه
�أجال لت�صحيح املخالفات قبل البت فـي طلب التجديد .
املــادة ( ) 23
يجوز للمرخ�ص له �إن�شاء فرع �أو �أكرث لدار احل�ضانة باال�سم ذاته  ،وذلك بعد احل�صول
على موافقة كتابية من الوزارة  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
1 -1مرور ( )2عامني على مزاولة الن�شاط .
2 -2عدم ارتكابه �أي خمالفات خــالل �آخــر ( )2عام ــني �سابقــني على التقدم بطلــب
املوافقة على �إن�شاء الفرع .
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�3 -3أن يكون لكل فرع  -حمل طلب املوافقة  -مبنى م�شيد وفق اال�شرتاطات واملوا�صفات
الفنية املعتمدة من الوزارة .
�4 -4أن يتبع فـي �ش�أن �إ�صدار املوافقة على �إن�شاء الفرع ال�شروط والأحكام ذاتها املقررة
فـي هذه الالئحة لإ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 24
ي�شرتط �أن يكون ا�سم دار احل�ضانة باللغة العربية  ،و�أال يخالف ال�شريعة الإ�سالمية ،
والأعراف  ،ويجوز كتابة ا�سم دار احل�ضانات الدولية ودار ح�ضانة اجلاليات بلغة �أخرى
�إلى جانب اللغة العربية .
املــادة ( ) 25
يحظر على طالب الرتخي�ص الدعاية �أو الإعالن عن افتتاح دار احل�ضانة �أو قبول الأطفال
للت�سجيل بها �أو ممار�سة �أي �أن�شطة بها قبل �صدور الرتخي�ص النهائي لها .
الفرع الثاين
�شروط والتزامات دار احل�ضانة
املــادة ( ) 26
يجب �أن تتوافر فـي دار احل�ضانة ال�شروط الآتية :
�أوال � :شروط املوقع املخ�ص�ص لدار احل�ضانة :
�1 -1أن يكون فـي مكان هادئ بعيدا عن ال�ضو�ضاء .
�2 -2أن يكون قريبا من املناطق الآهلة بال�سكان .
�3 -3أن يكون فـي بيئة �صحية بعيدة عن �أخطار التلوث .
�4 -4أن يكون بعيدا عن املن�ش�آت ال�صناعية وامليكانيكية و�أ�سالك ال�ضغط العايل
وامل�ستودعات القابلة لال�شتعال �أو �أي مواد �ضارة بال�صحة العامة .
�5 -5أال يكون فـي منطقة منخف�ضة �أو معر�ضة للفـي�ضانات �أو االنهيارات .
�6 -6أن تكون الطرق امل�ؤدية �إليه �آمنة وممهدة  ،و�أال يكون موقع املبنى مال�صقا
ب�شكل مبا�شر لل�شارع العام .
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ثانيا � :شروط املبنى املخ�ص�ص لدار احل�ضانة :
�1 -1أن يكون مطابقا لل�شروط ال�صحية والبيئية والرتبوية وال�سالمة العامة .
�2 -2أن يكون م�ستقال  ،وله مدخله اخلا�ص  ،و�ساحة خا�صة .
�3 -3أن توجد به �صالة للألعاب والأن�شطة مزودة بالو�سائل والأدوات التعليمية
والرتفـيهية املنا�سبة ل�سن الأطفال .
�4 -4أن يكون جمهزا جتهيزا كامال بو�سائل التكييف من النوع الآمن .
�5 -5أن يوج ــد ب ــه ع ــدد ك ــاف من الغـ ــرف ال�ستعمالها كمرافق لـدار احل�ضانــة ،
مثــل مكتــب للإدارة وغرف للأن�شط ــة التعليمي ــة وغرف ــة للطع ــام وغرفـ ــة
للزائر ال�صحي وغرف النوم للأطفال .
�6 -6أن تتواف ــر فـي غ ــرف ن ــوم الأطفال �أ�سرة كافـيــة ومنا�سبــة لأعمــار الأطــفال
وفق الآتي :
�أ  	-من ( )3ثالثة �أ�شهـر �إلى (� )1سنة  :يجب �أن يزود ال�سرير بحواجز جانبية .
ب  	-من (� )1سنة �إلى ( )3٫5ثالث �سنوات ون�صف  :يكتفـى بتوفـري مراتب
�إ�سفنجية �سماكتهـا ( )10ع�شرة �سنتمرتات مغطاة بطبقة مــن قم ــا�ش
اجلل ــد املبط ــن بالقط ــن  ،ال ي�سم ــح بنفاذ ال�سوائل و�سه ــل التنظي ــف
والتعقيم .
�7 -7أن يوجد به مطبخ جمهز بثالجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم
زجاجات الر�ضع .
�8 -8أن تكـون دورات املياه مزودة مبراحيــ�ض مــن النوع ال�صغيــر تتنا�ســب مــع عــدد
الأطفال و�أعمارهم  ،و�أن تكون �أحوا�ض غ�سل اليدين على ارتفاع منا�سب ،
ومزودة بكافة االحتياجات وامل�ستلزمات ال�ضرورية لهذا الغر�ض .
�9 -9أن يوجد بــه فنــاء وا�ســع مفــرو�ش بالرم ــل الناع ــم  ،وف ــر�ش ناعم ــة (تارتان)
�أو مفرو�شة بطبقة من املطاط اخلـا�ص  ،ويتم تركيب طبقــة مـن الإ�سفنــج
على الأعمــدة اخلا�صة مبنطقة اللعب داخ ــل �سـ ــور املبنــى ملمار�س ــة الأن�شطـ ــة
الرتبوية املختلفة مع �ضرورة وج ــود مظلـ ــة واقية من ال�شم ــ�س  ،وبارتفـ ــاع
منا�سب .
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�10 10أن تك ــون غــرف الأن�شطة مق�سمة على هيئة �أركان لإ�شباع حاجة الأطفال
�إلى التعلم بالتجربة مثل ركن املنزل  ،ركن الدمى العرائ�س  ،ركن العلوم ،
ركن املكعبات (البناء والهدم)  ،ركن البيع وال�شراء  ،ركن القراءة  ،ركن الفن
وغريها .
�11 11أن تكون ال�ساحة اخلارجية جمهزة بالألعاب الآمنة م�صنوعة من البال�ستيك
املقوى و�أن تتنا�سب هذه الألعاب مع �أعداد و�أعمار الأطفال .
�12 12أن تكون طاوالت الن�شاط خفـيفة الوزن  ،ولي�س بها حواف حادة  ،وبارتفاع
( )55خم�سة وخم�سني �سنتمرتا  ،وقطر ( )120مائ ــة وع�شريــن �سنتمتــرا ،
وتتوافر بها ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة .
�13 13أن تكــون املقاعــد منا�سبـة لأعمــار الأطفــال  ،وبارتفــاع ( )21واح ــد وع�شري ــن
�سنتمرتا مع م�سند ظهر  ،وبدون حواجز جانبية .
�14 14أن يتم توفـري �أرفف خ�شبية متنا�سبة مع �أطوال الأطفال و�أن تكون مفتوحة ،
و�أال يتجاوز طولها ( )150مائة وخم�سني �سنتمرتا  ،وعر�ضهـ ــا ( )120مائـ ــة
وع�شرين �سنتمتــرا  ،وعمقه ــا ( )30ثالث ــني �سنتمت ــرا  ،و�أن تك ــون متاحـ ــة
لال�ستعمال املتعدد .
�15 15أن يـ ــزود بكامي ــرات املراقب ــة فـ ــي كاف ـ ــة املرافـ ــق وحف ــظ كاف ــة الت�سجي ــالت
مبا يتيح الرجوع �إليها متى تطلب الأمر ذلك .
�16 16أن تتوافر فـيه الت�سهيالت املنا�سبة للأطفال ذوي الإعاقة .
�17 17أال ت�ستخ ــدم املرافـ ــق امللحقــة بــه ف ـ ــي غي ــر الن�ش ــاط املرخــ�ص ب ــه �أو ال�سك ــن
�أو �إقامة �أي من العاملني به  ،ولو فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 27
ي�شرتط فـي حالة قبول دار احل�ضانة للأطفال من ذوي الإعاقة الآتي :
1 -1توفـي ــر الك ــادر الوظيفـي املتخ�ص�ص من ذوي امل�ؤه ــالت فـي ه ــذا املجـ ــال للتعام ــل
مع هذه الفئة .
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2 -2تهيئة البيئة املنا�سبة والت�سهيالت الالزمة .
3 -3توفـري الإمكانيات الالزمة من حيث جتهيزات املبنى والأثاث والألعاب املنا�سبة
لهذه الفئة .
4 -4احل�صول على موافقة الوزارة .
5 -5االلتزام ب�أي �شروط �أخرى وفق قانون رعاية وت�أهيل املعاقني .
املــادة ( ) 28
ي�شرتط فـي مدير دار احل�ضانة الآتي :
�1 -1أن تكون �أنثى .
�2 -2أن تكـ ــون م�سلم ـ ـ ــة  ،م ـ ــع من ـ ـ ــح الأولوية للعماني ــات  ،وي�ستثنــى مــن هــذا ال�ش ـ ــرط
دار ح�ضانة اجلاليات .
�3 -3أن تك ــون حا�صلـ ــة علـ ــى م�ؤهل جامع ــي فـي الطفولـ ــة املبك ــرة �أو ري ــا�ض الأطف ــال
�أو الرتبية �أو علم النف�س �أو عل ــم االجتماع �أو اخلدمة االجتماعية � ،أو ما مياثلـ ــه
من تخ�ص�صات �أخرى توافق عليها الوزارة .
�4 -4أن تكون متفرغة لإدارة احل�ضانة  ،ويثبت ذلك مبوجب �شهادة �صادرة من اجلهة
املعنية .
�5 -5أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك مبوجب
�شهادة طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
6 -6عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 29
ي�شرتط فـي م�شرفة �أطفال دار احل�ضانة الآتي :
�1 -1أن تكون حا�صلة على م�ؤهل جامعي مع وجود م�ساقات تربوية فـي جمال الطفولة
�أو �شهادة الدبلوم العام � ،أو ما يعادله مع �شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال
�ص ـ ــادرة مـ ــن م�ؤ�س�س ـ ــة معتم ـ ــدة فـ ـ ــي جم ـ ـ ــال الطفول ــة بالن�سب ـ ــة للعماني ـ ــات ،
وامل�ؤهل اجلامعي فـي جمال الطفولة بالن�سبة لغري العمانيات .
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�2 -2أن تكون لديها خربة عملية فـي جمال الطفولة ال تقل عن (� )2سنتني  ،مع منح
الأولوية للعمانيات .
�3 -3أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك مبوجب
�شهادة طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
4 -4عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي مربية الأطفال فـي دار احل�ضانة الآتي :
1 -1بالن�سبة للعمانيات � ،أال يقل م�ؤهلها عن ال�صف العا�شر � ،أو ما يعادله � ،أما بالن�سبة
لغري العمانيات  ،فـي�شرتط �أن تكون حا�صلة على م�ؤهل جامعي ال يقل عن �شهادة
الدبلوم فـي جمال الطفولة � ،أو ما يعادله  ،ف�ضال عن ح�صولهما على �شهادة
مهنة مزاولة العمل مع الأطفال  ،ب�شرط �أن تكون �صادرة من م�ؤ�س�سة معتمدة
فـي جمال الطفولة .
�2 -2أال يقل عمرها عن ( )20ع�شرين �سنة  ،وال يزيد على ( )55خم�س وخم�سني �سنة .
�3 -3أن تكون لديها خربة عملية ال تقل عن �سنة فـي جمال تربية الأطفال �أو التحقت
بدورة تدريبية �أو عملية فـي ذات املجال ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،مع �إعطاء
الأولوية للعمانيات .
�4 -4أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك ب�شهادة
طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
5 -5عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز اجلمع بني عمل مربية الأطفال  ،وعاملة النظافة .
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املــادة ( ) 31
ي�شرتط فـي عاملة النظافة بدار احل�ضانة الآتي :
�1 -1أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك ب�شهادة
طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
2 -2عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 32
ي�صدر ب�ش�أن مهام الكادر الوظيفـي فـي دار احل�ضانة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 33
يجــوز ل ــدار احل�ضان ــة توفـري و�سيلة نقل للأطف ــال  ،ويجــب �أن تتوفــر ف ــي و�سيلــة النق ــل
اال�شرتاطات الآتية :
�1 -1أن تتوافر بها موا�صفات الأمن وال�سالمة و�أنظمة التتبع الإلكرتونية .
�2 -2أن تكون مقاعد احلافالت مزودة ب�أحزمة �أمان لتثبيت املقاعد املخ�ص�صة للأطفال .
3 -3توفـري م�شرفة لكل حافلة نقل �أطفال للت�أكد من ت�سجيل قدوم الطفل للح�ضانة
و�ضم ــان عودت ــه ملنزلـ ــه وتدري ــب الأطفال عل ــى �إج ــراءات و�آلي ــات طل ــب امل�ساعـ ــدة
فـي حالة احتبا�سهم فـي و�سائل النقل .
املــادة ( ) 34
يجب �أن تتوافر فـي دار احل�ضانة لتحقيق غر�ضها الو�سائل والأ�ساليب الآتية :
1 -1حماية الطفل من الأخطار ودعم ال�سلوك ال�سوي لديه وح�سن املواجهة مل�شكالت
الطفولة مبا يحقق امل�صلحة الف�ضلى للطفل .
2 -2تقدي ــم امل�ساع ــدة وامل�ش ــورة الرتبويـ ــة ون�ش ــر الوع ــي بــني �أ�س ــر الأطف ــال لتن�شئتهـ ــم
تن�شئة �سليمة  ،ولتقوية وتنمية الروابط االجتماعية بني الدار وهذه الأ�سر .
3 -3برنامج متكامل لتهيئة الأطفـال بدنيــا وثقافـيا ونف�سيا و�أخالقـ ــيا  ،مب ــا يتف ــق مع
�أه ــداف املجتم ـ ــع وقيم ـ ــه الدينيـ ــة عل ــى نح ـ ــو ميكنه ــم م ــن امل�شارك ــة الإيجابي ــة
فـي حتقيق تلك الأهداف واالرتقاء بهذه القيم .
4 -4تنميــة التفكيــر االبتك ــاري ل ــدى الطفــل من خالل الربامج والأن�شطة التي تع ــزز
تطوير القدرات واملهارات املبدعة لدى الأطفال .
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5 -5تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده العادات ال�صحية وتربية حوا�سه
ومترينه على ح�سن ا�ستخدامها .
6 -6برنام ــج لتهيئ ــة الطفل للحياة املدر�سية ونقله �إلى احلياة االجتماعيــة امل�شرتكــة
مع �أقرانه .
املــادة ( ) 35
يقبل فـي دار احل�ضانة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني ( )3ثالثة �أ�شهر �إلى ()3٫5
ثالث �سنوات ون�صف  ،ويجوز قبول الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن ( )3ثالثة �أ�شهر بناء
على موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 36
يقدم طلب االلتحاق فـي دور احل�ضان ــة من ويل �أمر الطفل على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
على �أن ترفق بالنموذج ال�شهادات الطبية التي ت ؤ�كــد �سالمــة الطفل من الأمرا�ض ال�سارية
واملعدية و�أخذه للقاحات الوقائية .
املــادة ( ) 37
ال يج ــوز �أن يزي ــد عـ ــدد الأطف ــال فــوق �ســن الثاني ــة من العم ــر ف ــي كــل غرفــة علـ ــى ()15
خم�سة ع�شر طفال  ،ويجب ف�صل الأطفال الر�ضع عن الأطفال الأكرب �سنا .
املــادة ( ) 38
يجب على دار احل�ضانة االلتزام بتقدمي اخلدمات الآتية :
1 -1م�ساعدة الطفل على النمو املعرفـي واالجتماعي والوجداين والإبداعي واحلركي
فـي �أثناء وجوده فـي الدار .
2 -2تلبية احتياجات الطفل الأ�سا�سية اليومية .
3 -3تقدمي العناية ال�صحية الالزمة .
4 -4تقدمي الأن�شطة الرتفـيهية املنا�سبة له فـي بيئة �آمنة و�صحية .
5 -5تنمية قدراته ومهاراته وتربيته وتن�شئته التن�شئة ال�سليمة .
�6 -6ضمان حماية الطفل من الإ�ساءة واال�ستغالل والإهمال .
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املــادة ( ) 39
تلت ــزم دار احل�ضانـ ــة باتخ ــاذ إ�ج ــراءات الأم ــن وال�سالمـ ــة مبا ي�ضم ــن حماي ــة الأطفـ ــال
وفق الآتي :
1 -1حفظ مــواد النظافة والأدوات احلادة والأجهزة الكهربائية بعيدا عن متنـاول الأطفال .
�2 -2إعداد �إر�شادات خا�صة ب�إجراءات الأمن وال�سالمة وو�ضعها فـي مكان بارز باحل�ضانة
مثل ( :الأدوية  ،تعليمات مواد التعقيم � ،إجراءات �إخالء املبنى  ،التعليمات الغذائية) .
3 -3و�ضع حواجز حماية جلميع ال�سالمل مع توفـري بوابات �أمان بارتفاع منا�سب للأطفال .
�4 -4أن تكون املقاب�س الكهربائية مغطاة ومزودة باحلماية املنا�سبة  ،وبعيدة عن متناول
الأطفال .
5 -5عدم ال�سماح بدخول الدار �إال للأ�شخا�ص امل�صرح لهم  ،وعدم خروج الأطفال من
احل�ضانة �إال مبعية ويل الأمر �أو �أي �شخ�ص يحدده ويل الأمر  ،وبعد التن�سيق
الهاتفـي معهم .
6 -6تعقيم �شامل ملختلف �أدوات و�أثاث و�ألعاب الأطفال بدار احل�ضانة ب�صورة دورية .
7 -7عدم ا�ستقبال الأطفال فـي بع�ض الظروف اخلا�صة بالأنواء املناخية  ،والتي ت�شكل
خطرا على حياة الأطفال و�سالمتهم  ،مع �أهمية �إبالغ �أولياء الأمور ب�شكل م�سبق .
� 8 -8أن تكون لدى دار احل�ضانة خطة �إدارة الأزمات والإخالء الآمن فـي حاالت الطوارئ ،
على �أن تقوم بتدري ــب العاملـ ــني بها على �إجراءات الإخالء الآمن وتنفـيـ ــذه فعليـ ــا
( )2مرتني على الأقل خالل العام .
�9 -9إخ�ضاع جميع العاملني فـي الدار لدورة الإ�سعافات الأولية .
�10 10أن تكـ ــون جمي ــع الألع ــاب ذات موا�صـ ــفات �صحيـ ــة و�آمنـ ــة  ،وال ميكـ ــن ابتالعه ـ ــا ،
و�أن يكون طال�ؤها غري �ســام  ،وال تتمزق  ،و�سهــلة التنظي ــف والتخزي ــن  ،وحوافه ــا
غري حادة  ،وتتحمل تغريات اجلو  ،و�أن تكون مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة من اجلهة املعنية ووفقا للمعايري الدولية فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 40
تلتزم دار احل�ضانة عند تقدمي الوجبات الغذائية للأطفال ب�أن تكون �صحية وحمتوية
على العنا�صر الغذائية الرئي�سية الالزمة وفق املعايري واال�شرتاطات التي حتددها اجلهات
املعنية فـي هذا ال�ش�أن  ،و�أال حتتوي على املواد احلافظة وامللونة .
املــادة ( ) 41
يجب على دار احل�ضانة تدوين �أ�سماء الأطفال ممن هم فـي حاجة �إلى عناية خا�صة ب�سبب
حالتهــم ال�صحيــة �أو ح�سا�سيتهــم من بع ــ�ض الأطعم ــة وامل�شروب ــات وتعميمها علــى جمي ــع
العاملني فـي الدار لأخذ احليطة واحلذر  ،وذلك وفق ا�ستمارة خا�صة معدة لهذا الغر�ض .
الفـــرع الثالـــث
�شــروط و�إجــراءات ترخيــ�ص دار ح�ضانــة اجلاليــات
املــادة ( ) 42
دون الإخالل بال�شروط والإجراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي الفــرع الأول م ــن هــذا الف�ص ــل ،
تقــدم طلبــات احل�ص ــول على الرتخي ــ�ص ب�إن�شاء دار ح�ضانـ ــة اجلالي ــات عن طري ــق الن ــادي
االجتماعي للجالية �إلى اجلهة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�شفوعا بخطاب
من �سفارة دولة اجلالية باملوافقة على �إن�شاء دار ح�ضانة لرعاياها املقيمني فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 43
يكون لدار ح�ضانة اجلاليات جمل�س �إدارة يتولى �إدارة �ش�ؤونها وفقــا للآتي :
�1 -1أال يقـ ــل ع ــدد �أع�ض ــائه ع ــن ( )5خم�س ــة �أع�ضـ ــاء  ،ويكـ ــون رئي ــ�س جملـ ـ ــ�س الإدارة
هو املمثل للح�ضانة �أمام الوزارة  ،وعند مواجهة الغري .
2 -2ي�شكل جمل�س الإدارة من مديــر احل�ضانــة ومديــري الفروع � -إن وجــدوا  ، -وعــدد
(� )4أربعة من �أع�ضاء النادي االجتماع ــي للجاليــة يتم اختيارهم وفق النظم
املتبعــة للنــادي  ،ويعتمد ت�شكيل جمل�س الإدارة من مدير عام اجلهة املخت�ص ــة ،
وال يج ــوز �إجراء تعديل فـي ت�شكيله �إال بعد �إخطار الوزارة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز اجلمع بني من�صبي رئي�س املجل�س  ،ومدير دار احل�ضانة .
-314-

املــادة ( ) 44
ال يج ــوز قبــول �أي طف ــل عمان ــي اجلن�سي ــة �أو الإبق ــاء على طف ــل م�سج ــل لديهـ ــا فـي ح ــال
�إذا اكت�سب اجلن�سية العمانية فـي دار ح�ضانة اجلاليات �إال مبوافقة الوزير .
الفــرع الرابـــــع
�شــروط و�إجــراءات �إن�شــاء دار احل�ضانــة الدوليــة
املــادة ( ) 45
دون الإخالل بال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الفرع الأول من هذا الف�صل ،
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ب�إن�شاء دار احل�ضانة الدولية �إلى اجلهة املخت�صة على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
1 -1م ــا يفـي ــد �أن دار احل�ضانة �سل�سل ــة م ــن ح�ضانات حــول العالـم  ،وحتت �إدارة مرك ــز
�أو م�ؤ�س�سة تعليمية عاملية معرتف بها .
2 -2تعه ـ ــد كتابـ ــي بتطبي ـ ــق الربام ــج التعليمي ــة والأن�شط ــة الـ ــتي �سيتـ ــم تطبيقهـ ــا
فـي دار احل�ضان ــة املعتمدة من قبل املركز �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية الدولية التي تعمل
حتت �إ�شرافها مع بيان نظام التقومي .
3 -3تقرير �شامل حول تاريخ امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تعمل حتت �إ�شرافها و�أهدافها
الرتبوية وتوجهاتها واال�سرتاتيجيات املعتمدة لديها .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن تكـون كافة امل�ستندات املقدمة ن�سخـة �أ�صلي ــة �أو طبــق الأ�صـ ــل
باللغة الإجنليزية  ،مرفقا بها ترجمة معتمدة باللغة العربية .
املــادة ( ) 46
يجوز حتويل دار احل�ضانة اخلا�ص ــة �إلى دار ح�ضانــة دوليــة �شريطــة االلتــزام بال�ش ــروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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الفــــرع اخلامـــ�س
التزامـــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 47
يجب على املرخ�ص له فور احل�صول على الرتخي�ص � ،أن يتقدم �إلى الوزارة بطلب اعتماد
الر�سوم الدرا�سية  ،وال يجوز له الإعالن عن هذه الر�سوم �أو ال�شروع فـي حت�صيلها قبل
اعتمادها من الوزارة .
ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الر�سوم متى دعت احلاجة �إلى ذلك � ،أو بناء على طلب
املرخ�ص له .
املــادة ( ) 48
ال يجوز للمرخ�ص له ت�شييد مبنى دار احل�ضانة �إال بعد تقدمي طلب بذلك �إلى اجلهة
املخت�صة  ،كما ال يجوز له �إجراء �أي تعديالت على مبنى دار احل�ضانة �أو املرافق امللحقة به
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من اجلهة ذاتها .
املــادة ( ) 49
يجب على املرخ�ص له �إجراء �صيانة دورية ملبنى دار احل�ضانة  ،و�أجهزة الأمن  ،وال�سالمة به .
املــادة ( ) 50
يلتزم املرخ�ص له بتوزيع العاملني فـي دار احل�ضانة على ( )3ثالث جمموعات على النحو
الآتي :
1 -1مربية لكل (� )4أربعة �أطفال من �سن ( )3ثالثة �أ�شهر �إلى (� )1سنة .
2 -2م�شرفة مع مربية لكل ( )8ثمانية �أطفال من (� )1سنة �إلى (� )2سنتني .
3 -3م�شرفة مع مربية لكل ( )12اثني ع�شر طفال من �سن (� )2سنتني ف�أكرث .
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املــادة ( ) 51
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري امللفات وال�سجالت الآتية :
1 -1ملف الطفل  ،وي�شتمل على ا�ستمارة االلتحاق بدار احل�ضانة  ،ون�سخ من �شهادة
امليالد اخلا�صة بالطفل  ،والبطاقة ال�صحية  ،وا�ستمارة متابعة منو الطفل ،
والتقارير اخلا�صة بالطفل  ،واملكاتبات التي تتبادلها دار احل�ضانة مع �أ�سرة الطفل .
2 -2ملف للأنظمة والتعليمات الداخلية الواردة من اجلهات املعنية .
3 -3ملف للمخاطبات الواردة من اجلهة املخت�صة .
�4 -4سج ــل ب�أ�سم ــاء العاملــني بدار احل�ضان ــة  ،ويت�ضمــن اال�س ــم  ،اجلن�سيــة  ،امل�ؤهــل ،
تاريخ التعي ــني  ،الأجــر  ،رقــم عقــد العمــل  ،بطاقة العم ــل  ،مع االحتفــاظ مبلف
خا�ص لكل عامل .
�5 -5سجل مايل .
6 -6ملف للأن�شطة واملنا�سبات التي تنفذها دار احل�ضانة خالل العام .
املــادة ( ) 52
يلتزم املرخ�ص له �أن يـعني مديرا لدار احل�ضانة وفقا لل�شروط املن�صــو�ص عليها فـي هــذه
الالئحة  ،ويكون ممثال للدار لدى اجلهة املخت�صة  ،ولدى الغري  ،وعليه �أن يخطر اجلهة
املخت�صة ب�أي تغيري يطر�أ بالن�سبة ل�شخ�ص املدير � ،أو عنوانه � ،أو حمل �إقامته .
املــادة ( ) 53
يجب على املرخ�ص له االحتفاظ ب�أ�صل ون�سخ معتمدة ر�سميا من عقود العاملني لديه
داخل احل�ضانة  ،وتقدميها ملوظفـي الوزارة فـي حالة طلبهم ذلك .
املــادة ( ) 54
يلتزم املرخ�ص له بو�ضع ا�سم الوزارة ب�صورة وا�ضحة على اللوحة اخلارجية لدار احل�ضانة .
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املــادة ( ) 55
يجب على املرخــ�ص لــه حتديــد �ساع ــات العمل اليوم ــي فـ ــي دار احل�ضان ــة  ،بع ــد احل ــ�صول
على موافقة اجلهة املخت�ص ــة  .وال يجوز ت�شغيل احل�ضان ــة ف ــي غيــر �ساعــات العمل اليومي
�إال مبوافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 56
يجب على املرخ�ص له �أن يربم عقدا مع ويل �أمر الطفل وفقا للنموذج املعتمد من الوزارة ،
ويلتزم املرخ�ص له بت�سليم ن�سخة من هذا العقد لويل الأمر .
املــادة ( ) 57
يجب على املرخ�ص له �أن يقرر ما يجب على ويل الأمر توفـريه من لوازم واحتياجات
�أ�سا�سية واملالب�س الالزمة للطفــل فـي �أثن ــاء �إيداعه فـي دار احل�ضانة  .وعلى ولــي الأم ــر
االلتزام بذلك .
املــادة ( ) 58
يلتزم املرخ�ص له با�ستيفاء الآتي :
1 -1كافـ ــة ا إلج ــراءات التي تفر�ضهـ ــا القوانني والأنظم ــة املعمــول بهــا فـي ال�سلطنــة
عند تعيني العاملني فـي دار احل�ضانة .
2 -2احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة عند تنفـيذ �أي برامج �إ�ضافـية �أو �أن�شطة
�أو ن�شر �إعالنات تخ�ص دار احل�ضانة  ،مع االلتزام بالعادات والتقاليد العمانية .
3 -3عدم تنفـيذ �أي برامج �أو �أن�شطة لغري الفئة التي تخدمها دار احل�ضانة من الأطفال
و�أولياء �أمورهم �أو الكوادر الوظيفـية العاملة بها .
4 -4عدم �إقامة �أي حفل ذي طابع خا�ص �إال بعد �إ�شعار اجلهة املخت�صة بذلك  ،و�إطالعها
على براجمه قبل �أ�سبوعني من التاريخ املحدد لإقامته .
5 -5عدم ا�ستغالل دار احل�ضانة لتحقيق �أهداف تتعار�ض مع �أهداف الدار .
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املــادة ( ) 59
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري الإ�شراف الطبي الدوري على الأطفال وو�سائل الإ�سعافات الأولية
لعـالج احلــاالت الطارئــة بيــن الأطف ــال  ،واتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للإحالة
للمراكز وامل�ؤ�س�ســات ال�صحية والك�شف املبكر عن الأم ــرا�ض وامل�شاكــل ال�صحيــة ومواف ــاة
�أولياء الأمور بذلك .
املــادة ( ) 60
يجب على املرخ�ص له التعهد ب�ضمان �سالمة الأطفال �ضد احلوادث والأخطار فـي �أثناء
وجودهم فـي دار احل�ضانة  ،مع �إعداد خطط للطوارئ  ،و�إجراءات �إخالء املبنى  ،وتدريب
العاملني فـي الدار والأطفال عليها ب�صورة دورية .
املــادة ( ) 61
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقرير �سنوي يت�ضمن بيانا �إح�صائيا عن عمل دار احل�ضانة
نهاية كل عام ميالدي وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 62
ال يجوز للمرخ�ص له تغيري مكان �أو ا�سم دار احل�ضانة �أو التنازل عن الرتخي�ص �سواء
بالبيع �أو الهبة �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة � ،شريطة �أن يكون من يتم
التنازل له م�ستوفـيا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
وفـي حالة وفاة املرخ�ص له  ،وبعد موافقة الوزارة  ،يجوز نقل ملكية دار احل�ضانة �إلى �أحد
ورثته � ،شريطة �أن يكون م�ستوفـيا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 63
ال يجــوز للمرخــ�ص ل ــه جتاوز حدود �أو نطاق الرتخي�ص � ،أو مزاولة الن�شاط املرخ�ص به
فـي غري املقر املحدد له .
املــادة ( ) 64
يحظــر علــى املرخـ�ص ل ــه قب ــول تربع ــات �أو �إعان ــات �أو هبــات �أو مزاي ــا عيني ــة �أو مادي ــة ،
من �أي �شخ�ص �أو جهة داخل ال�سلطنة �أو خارجها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة � ،إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية من اجلهة املخت�صة  ،واجلهات ذات العالقة .
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املــادة ( ) 65
ال يجوز للمرخ�ص له �إغالق دار احل�ضانة نهائيا �إال بعد �إخطار الوزارة بذلك كتابة قبل
القيام بالغلق بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،مع تقدميه �إقرارا برباءة ذمته من كافة
االلتزامات امللقاة على عاتقه من قبل الوزارة  ،و�أولياء الأمور .
الفـــرع ال�ســـاد�س
الإ�شــراف والرقابــة علــى دار احل�ضانــة
املــادة ( ) 66
تخ�ضع دار احل�ضانة لإ�شراف ورقابة اجلهة املخت�صة  ،ويجب على املرخ�ص له وجميع
العاملني فـي دار احل�ضانة االلتزام بالتعليمات والتوجيهات التي ت�صدرها تلك اجلهة .
املــادة ( ) 67
يجب على املرخ�ص له  ،وجميع العاملني فـي دار احل�ضانة ال�سماح ملوظفـي اجلهة املخت�صة
واجلهات ذات ال�صلة بدخول دار احل�ضانة  ،للقيام ب�أعمال الإ�شراف والرقابة والتفتي�ش
الفني والإداري  ،و�أن يقدم لهم الت�سهيالت الالزمة للقيام ب�أداء واجبهم .
الفــرع ال�سابـــع
حــاالت وقــف و�إلغــاء الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 68
يوقف الرتخي�ص ملدة ( )30ثالثني يوما فـي احلاالت الآتية :
�1 -1إذا مت نقل ملكية دار احل�ضانة �إلى �شخ�ص �آخر دون اتباع الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
2 -2وفاة املرخ�ص له مع مراعاة حكم املــادة ( )62من هذه الالئحة .
3 -3خمالفة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 69
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
1 -1عدم مبا�شرة دار احل�ضانة العمل خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور املوافقة
النهائية .
2 -2عدم جتديد الرتخي�ص بعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
3 -3بنــاء علــى طل ــب املرخـ ــ�ص لــه � ،شريط ــة �إثب ــات ت�سوي ــة كافــة احلقـوق املرتتب ــة
على دار احل�ضانة .
4 -4تكرار خمالفــة الأحكــام املن�صــو�ص عليها فـي هــذه الالئح ــة ( )2مرت ــني خـ ــالل
العام الواحد .
5 -5عدم ت�صحيح املخالفة بعد املدة املحددة للوقف .
6 -6ا�ستمرار وقف ن�شاط دار احل�ضانة بناء على طلب املرخ�ص له  ،بعد املدة املحددة
للوقف املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )71من هذه الالئحة .
�7 -7صدور حكم ق�ضائي نهائي على املرخ�ص له �أو مدير دار احل�ضانة فـي جرمية
تتعلق ب�إيذاء الطفل بدنيا �أو نف�سيا � ،أو ب�أي �شكل من �أنواع الإيذاء .
�8 -8صدور حكم ق�ضائي على املرخ�ص له بعقوبة جناية �أو جنحة خملة بال�شرف
والأمانة .
�9 -9إذا با�شرت دار احل�ضانة ن�شاطها بعد �صدور قرار ب�إغالقها ب�شكل م�ؤقت .
املــادة ( ) 70
ي�ص ــدر ق ــرار وقـ ــف الرتخي ــ�ص م ـ ــن اجله ــة املخت�ص ــة  ،وي�ص ــدر قـ ــرار �إلغ ــاء الرتخيـ ــ�ص
مــن الوكي ــل .
املــادة ( ) 71
يج ــوز للمرخ ــ�ص ل ــه �أن يقدم للجهة املخت�صة طلــب وقف ن�شاط دار احل�ضانــة م�ؤقتا ملــدة
ال تتجاوز (�سنة)  ،مو�ضحا به مربرات ذلك  ،على �أن يتم �إخطار �أولياء �أمور الأطفال بذلك
كتابة قبل وقف الن�شاط بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل .
ويجوز بعد موافقة اجلهة املخت�صة متديد فرتة الوقف ملدة (� )6ستة �أ�شهر �أخرى .
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الف�صــل الرابــع
الرعايــة البديلــة واحل�ضانــة الأ�سريــة
الفــرع الأول
الأحكــام العامــة
املــادة ( ) 72
تكون الرعاية البديلـة للطف ــل  ،م ــن خـ ــالل دار الرعايـ ــة � ،أو م ــن خ ــالل نظ ــام الكفالـ ــة
�أو الأ�سرة احلا�ضنة .
املــادة ( ) 73
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الآتي :
 - 1الأطفال املولودين فـي ال�سلطنة لأبوين جمهولني .
 - 2الأطفال املولودين فـي ال�سلطنــة لأب جمه ــول و�أم عماني ــة  ،بعـ ــد �ص ــدور ق ــرار
من االدعاء العام � ،أو حكم ق�ضائي نهائي من املحكمة املخت�صة بن�سب الطفل .
 - 3الأطفال املولودين خارج ال�سلطنة من �أم عمانية و�أب جمهول بعد �صدور حكم
ق�ضائي نهائي بعدم ثبوت ن�سبه � ،أو �صدور قرار نهائي باحلفظ من اجلهة املعنية .
 - 4الأيتام والأطفال املحرومني من رعاية الوالدين �أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 74
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )109من هذه الالئحة  ،تعترب الرعاية البديلة من الأعمال
التطوعية التي تتم بدون مقابل .
املــادة ( ) 75
تتولى دار الرعاية رعاية الأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )73من هذه الالئحة ،
وتقدمي اخلدمات ذاتها التي تقدم للطفل فـي �أ�سرته الطبيعية .
املــادة ( ) 76
ي�صدر ب�ش�أن �ضوابط و�إجراءات نظام الكفالة قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 77
يحظ ــر عل ــى �أي �شخ ــ�ص احت�ض ــان �أي طفــل من الفئات املن�صو�ص عليهم فـي املادة ()73
من هذه الالئحة دون اتباع الإجراءات الواردة فـيها .
املــادة ( ) 78
يحظر تزويج البنت املحت�ضنة التي مل تبلغ �سن ( )18الثامنة ع�شــرة  ،وي�ستث ــنى من ذلك
ما يراه القا�ضي منا�سبا وفقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 79
فـي حالة ثبوت ن�سب الطفل املحت�ضن مبوجب حكم ق�ضائي نهائي  ،وكان قد �سبق ت�سجيله
فـي �سجل املواليد  ،و�أحلق بدار الرعاية �أو الأ�سرة احلا�ضنة  ،يعاد ت�سجيل الطفل (با�سم
من ثبت ن�سبه �إليه)  ،وي�ضم �إلى ح�ضانته �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة الف�ضلى للطفل املحت�ضن
بقاءه فـي دار الرعاية �أو الأ�سرة احلا�ضنة مبوجب تقرير من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 80
يتمتع الطفل املحت�ضن باحلقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل فـي �أ�سرته الطبيعية  ،كحقه
فـي احل�صول على االمتيازات والت�سهيالت التي متنح لأقرانه فـي الأ�سر الطبيعية  .وكافة
احلقوق الأخرى مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 81
تنتهي رعاية الأ�سرة احلا�ضنة للطفل املحت�ضن فـي احلاالت الآتية :
- 1بناء على طلب م�سبب من الأ�سرة احلا�ضنة  ،وبعد موافقة اجلهة املخت�صة .
�- 2إذا تعر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة من قبل الأ�سرة احلا�ضنة .
� - 3إذا توفـي احلا�ضن � ،أو غاب فرتة طويلة .
 - 4فـي حال انف�صال الزوجني � ،إال �إذا ارت�أت اجلهة املخت�صــة �إ�سن ــاد ح�ضان ــة الط ــفل
�إلى �أحدهما .
� - 5إذا كانت امل�صلحة الف�ضلى للطفل تقت�ضي ذلك .
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الفـــرع الثانـــي
�إجراءات ت�سليم الأطفال املحتاجني للرعاية البديلة
املــادة ( ) 82
يجب على كل من يعرث على طفل من الأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )73من هذه
الالئحة � ،أن ي�سلمه فورا �إلى �أقرب مركز �شرطة � ،أو م�ؤ�س�سة �صحية  ،و�إال اتخذت �ضده
الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 83
يحظر التقاط �أي �صور للأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )73من هذه الالئحة ،
ون�شرها عرب و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي املختلفة دون موافقة الوزارة .
وتتولى اجلهة التي ت�سلمت الطفل ت�صويره وحترير حم�ضر بت�سلمه يو�ضح فـيه املالب�سات
والظروف التي وجد فـيها الطفل  ،ومكان العثور عليه  ،و�ساعته  ،وتاريخه  ،وا�سم ال�شخ�ص
الذي عرث عليه  ،ومهنته  ،وعنوانه  ،وتعمل على ت�أمني نقله مبا�شرة �إلى �أقرب م�ؤ�س�سة
�صحية لإجراء الفحو�صات الطبية مع �إرفاق ن�سخة من املح�ضر الذي �أعد فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 84
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية باتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على �صحة و�سالمة الطفل
املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )73من هذه الالئحة  ،وذلك ب�إجراء الك�شف الطبي  ،وتقدير
�سنه مبعرفة الطبيب املخت�ص .
املــادة ( ) 85
ال يجوز لأي �شخ�ص  -من غري موظفـي اجلهة املخت�صة  -زيارة الطفل املن�صو�ص عليه
فـي املادة ( )73من هذه الالئحة فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
املــادة ( ) 86
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية ب�إخطار اجلهة املخت�صة كتابيا بتقرير طبي عــن حال ــة الطف ــل ،
كما تلتزم ب�إخطار مركز ال�شرطة � ،أو االدعاء العام .
ويظل الطفل بامل�ؤ�س�سة ال�صحية حتى انتهاء �إجراءات نقله �إلى دار الرعاية .
وفـي حالة بقاء الطفل فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أكرث من (� )1شهر دون االنتهاء من �إجراءات نقله ،
يتم نقله �إلى دار الرعاية امل�ؤقتة ما مل ت�ستدع حالته ال�صحية البقاء فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
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املــادة ( ) 87
تقوم اجلهة املخت�صة بتوفـري الرعاية املنا�سبة للأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ()73
من هذه الالئحة �سواء بنقلهم �إلى دار الرعاية �أو ت�سليمهم لإحدى الأ�سر احلا�ضنة .
املــادة ( ) 88
يجب على اجلهة املخت�صة االحتفاظ بامل�ستندات الآتية :
- 1حم�ضر الواقعة املعد من قبل مركز ال�شرطة املخت�ص .
 - 2نتائج الك�شف الطبي ال�صادر من امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
� - 3أ�صل البطاقة ال�صحية للطفل .
 - 4موافقة مركز ال�شرطة املخت�ص � ،أو االدعاء العام على ت�سليم الطفل للجهة املخت�صة .
املــادة ( ) 89
تتولى اجلهة املخت�صة �إحلاق الطفل غري املتوافق مع برامج دار الرعاية امللحق بها مب�ؤ�س�سة
�أخرى توفر له اخلدمات والرعاية املنا�سبة .
املــادة ( ) 90
يجب �أن ترفق مبلف الطفل جمهول الأب ومن �أم عمانية امل�ستندات الآتية :
- 1ن�سخة من احلكم الق�ضائي النهائي بعدم ثبوت ن�سب الطفل .
� - 2إقرار الأم باملوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بتويل رعاية الطفل �سواء كانت هذه
الرعاية ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،ب�شرط �أن يكون هذا الإقرار مثبتا �أمام اجلهات
املعنية  ،ما مل تقت�ض م�صلحة الطفل الف�ضلى رعايته دون احلاجة �إلى موافقة
الأم .
� - 3أ�صل البطاقة ال�صحية للطفل و�شهادة ميالد الطفل  ،ون�سخة من جواز �سفر الأم .
املــادة ( ) 91
يجب على اجلهة املخت�صة ت�سمية الطفل � -إن مل يكن له ا�سم  -على �أن يكون من الأ�سماء
العربية  ،وال يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية  ،ومتوافقا مع الأعراف العمانية .
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املــادة ( ) 92
تقوم �شرطة عمان ال�سلطانية بالتن�سيق مــع االدعــاء العــام باتخــاذ الإجــراءات الالزمــة
لرتحيل الأطفال جمهويل الأب من �أمهات غري عمانيات مع الأم �إلــى بلده ــم الأ�صل ــي
على �أن تقوم ب�إخطار وزارة اخلارجية بذلك .
املــادة ( ) 93
تلتزم الأم احلا�ضنة برعاية الطفل م ــا ل ــم تقت ــ�ض م�صلح ــته الف�ض ــلى غ ــري ذلك بنــاء
على تو�صية جلنة االحت�ضان .
املــادة ( ) 94
تتولى اجلهة املخت�صة ف�صل الطفل عن �أ�سرته احلا�ضنة  ،ونقله �إلى دار الرعاية �إذا ثبت
من واقع البحث االجتماعي �أن حالته ت�ستدعي ف�صله  ،وفقا لتو�صية جلنة االحت�ضان ،
على �أن حتتفظ اجلهة املخت�صة بامل�ستندات الآتية :
 - 1تقرير طبي ي�ؤكد �سالمة الطفل من �أي �أمرا�ض معدية �أو مزمنــة �أو احتياج ــه
�إلى رعاية خا�صة .
� - 2أ�ص ــل البطاق ــة ال�صحي ــة للطف ــل  ،و�شهادة ميالده  ،وجواز �سفره  ،والبطاقة
ال�شخ�صية  ،وال�شهادات الدرا�سية .
 - 3ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية للزوج والزوجة �أو �أحدهما .
املــادة ( ) 95
يجب على اجلهة املخت�صة �إعادة الطفل �إلى �أ�سرته �أو �أ�سرة بديلة بعد زوال الأ�سباب التي
�أدت �إلى �إحلاقه بدار الرعاية  ،وذلك مبوجب تقرير ي�ؤكد تهيئة الطفل والأ�سرة اجتماعيا
ونف�سيا  ،مع �أخذ التعهدات الالزمة على الأ�سرة  ،و�إخطارها بخ�ضوعها للمتابعة امل�ستمرة
ب�صفة دورية � ،أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 96
ال يجوز للأ�سرة احلا�ضنة �أن ت�سند �ش�ؤون الطفل املحت�ضن لأ�سرة �أخرى �إال فـي احلاالت
التي ت�ستدعي ذلك  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
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الفـــرع الثالــث
�شــروط و�إجــراءات االحت�ضــان
املــادة ( ) 97
تلتزم الأ�سرة �أو املر�أة التي ترغب فـي االحت�ضان بتقدمي طلب مبدئي �إلى اجلهة املخت�صة ،
وح�ضور املقابلة ال�شخ�صية التي جتريها تلك اجلهة .
املــادة ( ) 98
تلتزم الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة فـي حالة اجتياز املقابلة ال�شخ�صية  ،بتقدمي طلب االحت�ضان
على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
- 1ن�سخ من البطاقات ال�شخ�صية .
� - 2صور �شخ�صية حديثة .
 - 3ن�سخة من عقد الزواج للأ�سرة .
� - 4شهادة عدم حمكومية �صادرة من �شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 5امل�ؤهل العلمي ملقدمي طلب االحت�ضان .
 - 6ن�سخة من ملكية املنزل � ،أو عقد الإيجار .
� - 7إثبات احلالة االجتماعية للمر�أة غري املتزوجة .
 - 8تقرير طبي �صادر من امل�ؤ�س�سة ال�صحيـ ــة املخت�ص ــة  ،يث ــبت خل ــو مق ــدم الطلب
من الأمرا�ض املعدية واملزمنة .
� - 9شهادة الراتب �أو الأجر من جهة العمل .
� - 10شهادة الدخل ال�شهري للزوجني � ،أو املر�أة � ،إن كانوا �أ�صحاب عمل � ،أو ال يعملون .
� - 11أي م�ستندات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 99
ي�شرتط فـي الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة مقدمي طلب االحت�ضان الآتي :
�- 1أن يكونوا عمانيني  ،وم�سلمني .
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� - 2أن يرتاوح عمرهم بني ( )49 - 25اخلام�سة والع�شرين �إلى التا�سعة والأربعني �سنة ،
ويجوز اال�ستثناء من هذا ال�شرط بقرار من الوكيل .
� - 3أن يكونوا ح�سني ال�سرية وال�سلوك .
� - 4أن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيا وتعليميا ونف�سيا واقت�صاديا  ،ويثبت
ذلك من واقع البحث االجتماعي الذي جتريه اجلهة املخت�صة .
 - 5اخللو من الأمرا�ض املعدية واملزمنة .
املــادة ( ) 100
يعترب طلب االحت�ضان ملغى فـي حالة تقدميه دون ا�ستيفائه ال�شروط املن�صو�ص عليها
فـي هذا الفرع  ،وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 101
ي�صدر الوزير قرارا بت�شكيل جلنة االحت�ضان  ،مت�ضمنا حتديد اخت�صا�صاتها  ،و�آليات عملها .
املــادة ( ) 102
تتولى اجلهة املخت�صة �إجراء البحث االجتماعي لطلبات االحت�ضان  ،ورفعه �إلى جلنة
االحت�ضان  ،وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا امل�ستندات
املطلوبة  ،وتعر�ض نتيجة بحث الطلب على هذه اللجنة  ،لإ�صدار تو�صية �إما باملوافقة
و�إما بالرف�ض  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون م�سببا .
املــادة ( ) 103
ي�صدر الوكيل قرارا باملوافقة على طلب االحت�ضان بناء على تو�صية جلنة االحت�ضان ،
وفـي حالة �صدور القرار بالرف�ض  ،يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 104
يجوز للأ�سرة �أو املر�أة طالبة االحت�ضان فـي حالة رف�ض طلب االحت�ضان  ،التظلم من
قرار الرف�ض خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطارها بالرف�ض  ،وتلتزم اجلهة املخت�صة
بالرد على التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه �إليها  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ضه .
-328-

املــادة ( ) 105
تتعهد الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة بالآتي :
- 1املوافقة على منح الطفل الت�سمية الكاملة متبوعا بالقبيلة بالتن�سيق مع اجلهة
املخت�صة .
 - 2االلتزام باخل�ضوع للدورات التدريبية املعدة من قبل اجلهة املخت�صة لطرق
التعامل مع الطفل .
 - 3حتديد �شخ�ص من �أقارب الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة لتويل رعاية الطفل فـي حالة
حدوث �أي تغيري اجتماعي فـي الأ�سرة كالطالق  ،والوفاة  ،واملر�ض � ،أو حدوث
ظروف طارئة .
 - 4ال�سماح بقيام املوظف املخت�ص بزيارة الطفل  ،ومتابعة حالته فـي املنزل .
 - 5املحافظة على �أموال وممتلكات الطفل املحت�ضن  ،بعد احل�صول على قرار الو�صاية
من املحكمة املخت�صة .
� - 6إر�ضاع الطفل من قبل الزوجة �أو املر�أة احلا�ضنة �أو �أحد �أقارب الأ�سرة من الدرجة
الأولى .
 - 7تهيئة الطفل تدريجيا بحقيقة و�ضعه االجتماعي داخل الأ�سرة خالل ال�سنوات
الثالث الأولى من حياته  ،مع مراعاة ا�ستخدام الأ�سلوب املنا�سب فـي ذلك .
 - 8موافاة اجلهة املخت�صة بالتقارير الطبية التي تو�ضح احلالة ال�صحية للطفل .
 - 9موافاة اجلهة املخت�صة مب�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطفل  ،والنتائج الدرا�سية
ال�سنوية �إذا تطلب الأمر ذلك .
 - 10ا�ستخراج الوثائق الثبوتية للطفل خالل مدة ال تتجاوز (� )14أربعــة ع�ش ــر يومــا
من تاريخ ت�سلمه من دار الرعاية " مركز رعاية الطفولة " .
 - 11حتديد �شخ�ص من �أقارب الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة لالعتناء بالطفل بجانب
املربية فـي حالة مغادرتهما لل�سلطنة ب�شكل م�ؤقت .
 - 12موافاة اجلهة املخت�صة بتغري حمل �إقامة الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة � ،أو �سفرهم
خارج ال�سلطنة ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة .
-329-

املــادة ( ) 106
يجب على مقدمي طلب االحت�ضان مراعاة جن�س الطفل املراد احت�ضانه فـي حالة وجود
�أطفال �آخرين فـي الأ�سرة � ،إال �إذا كان الطفل ر�ضيعا .
املــادة ( ) 107
تقوم اجلهة املخت�صة بت�سليم الطفل �إلى الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة بعد ا�ستكمال جميع
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 108
يجوز للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة احت�ضان �أكرث من ( )2طفلني بعد موافقة الوكيل  ،وتوافر
كافة �شروط االحت�ضان املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 109
يجوز بقرار من الوكيل �صرف م�ساعدة �شهرية للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة التي يثبت
حاجتها �إلى امل�ساعدة املالية  ،وفقا لنتيجة البحث االجتماعي املعد فـي هذا ال�ش�أن  ،وطبقا
ملا ورد فـي الئحة امل�ساعدات االجتماعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم (. )2014/72
الفـــرع الرابــع
الإ�شـــراف واملتابعـــة
املــادة ( ) 110
تتولى اجلهة املخت�صة متابعة الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة ب�صفة دورية بواقع زيارة كل �سنة
على الأقل � ،أو كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،ويقوم املوظف املخت�ص مبتابعة الأ�سرة
�أو املر�أة احلا�ضنة  ،و�إعداد التقارير الدورية التي يبني فـيها مدى قيام الأ�سرة �أو املر�أة
احلا�ضنة بالتزاماتها جتاه الطفل م�شفوعة مبالحظاته .
ودون الإخالل بخ�صو�صية وحرمة امل�سكن  ،ال يجوز للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة االعرتا�ض
�أو منع املوظف املخت�ص من القيام مبهمته .
املــادة ( ) 111
تتولى اجلهة املخت�صة متابعة الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة املقيمة خارج ال�سلطنة عن طريق
�سفارة �أو قن�صلية ال�سلطنة فـي تلك الدولة .
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املــادة ( ) 112
تقوم اجلهة املخت�صة ب�إنذار الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة كتابيا ب�أوجه الق�صور فـي رعايتها
للطفل املحت�ضن  ،وذلك فـي حالة �إخاللهما بالتزاماتهما املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ويجوز للجهة املخت�صة �إ�صدار قرار ب�إلغاء احت�ضان الطفل ورده �إلى دار الرعاية مع كافة
متعلقاته ال�شخ�صية �إذا مل تعالج الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة �أوجه الق�صور فـي رعاية الطفل
املحت�ضن �أو كان الإخالل ج�سيما �أو فـي حالة �إدالئهما مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة .
املــادة ( ) 113
يجب على الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة �إخطار اجلهة املخت�صة ب�أي تغريات تطر�أ على الطفل
املحت�ضن �سواء كانت �صحية �أو �سلوكية � ،أو تعليمية �أو فـي حال تعر�ضه حلادث  .كما تلتزم
ب�إخطار اجلهة املخت�صة فورا فـي حالة وفاته على �أن يرفق بالإخطار بيان ر�سمي يو�ضح
فـيه وقت وتاريخ و�أ�سباب الوفاة .
املــادة ( ) 114
ال يجوز للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة املطالبة ب�إعادة احت�ضان طفل �سبق �صدور قرار ب�إلغاء
احت�ضانهم له لأي �سبب من الأ�سباب امل�شار �إليها فـي هذه الالئحة .
الفـــرع اخلامـــ�س
�إجراءات ا�ستخراج الوثائق الثبوتية
املــادة ( ) 115
تقوم اجلهة املخت�صة با�ستكمال �إجراءات ا�ستخراج الوثائق الثبوتية للفئات املن�صو�ص
عليهم فـي املادة ( )73من هذه الالئحة  ،وذلك بناء على كتاب �صادر من �شرطة عمان
ال�سلطانية � ،أو االدعاء العام � ،أو مبوجب حكم ق�ضائي نهائي يثبت �أنه من �ضمن هذه
الفئات .
املــادة ( ) 116
فـي غري احلاالت التي ت�صدر فـيها �أحكام ق�ضائية  ،يكون قيد الطفل املحت�ضن جمهول
الأب �أو الأبوين مبنحه ا�سما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة  ،على �أن مينح ا�سم رب الأ�سرة
طالبة االحت�ضان وقبيلته  ،مع �ضرورة �أن يكون اال�سم الثالث والرابع خمالف ــا ال�سم رب
الأ�سرة  ،كما مينح الطفل املحت�ضن ا�سم الزوجة متبوعـ ــا بقبيلتها  ،مع اختالف اال�سم
الثاين والثالث .
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املــادة ( ) 117
فـي حالة احت�ضان الطفل من قبل امر�أة فقط  ،مينح ا�سما رباعيا متبوعا بقبيلته ــا ،
كما مينح ا�سمها مع اختالف اال�سم الثاين والثالث  ،ويتم حتديد ا�سم الأب بالتن�سيق مع
اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 118
فـي حالة احت�ضان الأ�سرة لطفل من �أم معلومة و�أب جمهول  ،ف�إن الطفل املحت�ضن ين�سب
�إلى الأم املعلومة فـي �شهادة امليالد  .ومينح ا�سم رب الأ�سرة طالبة االحت�ضان وقبيلته مع
�ضرورة �أن يكون اال�سم الثالث والرابع خمالفا ال�سم رب الأ�سرة .
الف�صـــل اخلامـــ�س
�آليــــات احلمايـــة
املــادة ( ) 119
تقوم اجلهة املخت�صة بو�ضع �آليات لتلقي ال�شكاوى والبالغات عن �أي انتهاكات حلقوق
الطفل  ،وعن حاالت تعر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة  ،بكافة الطرق املتاحة .
املــادة ( ) 120
للجنة حماية الطفل عند تلقي ال�شكاوى والبالغات عن حدوث �أي انتهاك ــات حلقـ ــوق
الطفل � ،أو عن تعر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة  ،اتخاذ الإجراءات الآتية :
- 1التوا�صل مع الطفل و�أ�سرته لال�ستماع �إلى �أقوالهم وردودهم حول ال�شكوى �أو البالغ .
 - 2فـي حالة تعذر ح�ضور الطفل و�أ�سرته �إلى مقر اللجنة يتم �إيفاد مندوب حماية
الطفل �أو �أحد املخت�صني فـي الوزارة  ،لزيارة �إلى منزل الأ�سرة للبحث فـي ال�شكوى
�أو البالغ .
 - 3التدخل �إذا ا�ستدعى الأمر لإخراج الطفل من املكان املوجود فـيه كاملنزل �أو امل�ؤ�س�سة
التعليمية �أو غريها  ,لتقدمي احلماية الالزمة له  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
املعنية .
� - 4إعداد تقرير حول حالة الطفل ومدى تعر�ضه للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة ،
�أو �أي انتهاك حلقوقه .
� - 5إدراج البالغ �ضمن ال�سجالت املعدة لذلك .
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املــادة ( ) 121
تلتزم جلنة حماية الطفل فـي حالة ورود بالغ �أو �شكوى ب�أخذ ر�أي الطفل ملعرفة احتياجاته ،
مبا يكفل حتقيق الآتي :
- 1ح�صوله على املعلومات الكافـية عن الإجراءات والقرارات التي �ستتخذ فـي حقه .
 - 2حريته فـي التعبري عن �آرائه ورغباته .
� - 3إبالغه بنتائج الإجراءات ومنحه الفر�صة لال�ستجابة للإجراءات والقرارات .
املــادة ( ) 122
يقوم مندوب حماية الطفل مبتابعة حال ــة الطف ــل ال ــذي تعـ ــر�ض للعن ــف �أو اال�ستغـ ــالل
�أو الإ�ساءة  ،واتخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ش�أنه .
املــادة ( ) 123
فـي حالة ثبوت وجود خطر حمدق يهدد حياة الطفل �أو �سالمته  ،ملندوب حماية الطفل
�إخراج الطفل من املكان املوجود فـيه  ،باال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 124
فـ ــي حال ــة ثب ــوت تع ــر�ض الطفـ ــل للعنـ ــف �أو اال�ستغـ ــالل �أو الإ�ساءة بعد فح�ص ال�شكوى
�أو البالغ  ،فعلى مندوب حماية الطفل اتخاذ �أحد التدابري الآتية :
� - 1إبقاء الطفل فـي الأ�سرة  ،مع تعهد الوالدين �أو القائمني على رعايته بحمايته
من �أي خطر  ،على �أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للت�أكد من ا�ستقرار و�ضعه ،
وموافاة جلنة حماية الطفل بتقرير حول حالته التخاذ الإجراء املنا�سب .
 - 2و�ضع خطة منا�سبة للتدخل وتقدمي الت�أهيل للطفل والوالدين �أو القائمني على
رعايته بالتعاون مع املخت�صني .
 - 3اتخاذ االحتياطات والتدابري الالزمة ملنع الت�أثري �سلب ــا على �صحة الطفل  ،و�سالمته .
املــادة ( ) 125
تلتزم جلنة حماية الطفل ب�إخطار ويل �أمر الطفل واجلهة املخت�صة � ،إذا ثبت لها بعد بحث
ال�شكوى �أو البالغ عدم وجود ما يهدد �صحة الطفل �أو �سالمته اجل�سدية �أو النف�سية .
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املــادة ( ) 126
تلتزم جلنة حماية الطفل ب�إحالة ال�شكوى �إلى االدعاء العام � ،إذا ثبت لها بعد بحث ال�شكوى
�أو البالغ وجود انتهاك حلقوق الطفل .
املــادة ( ) 127
تخت�ص جلنة حماية الطفل ب�إعداد برامج لت�أهيل الأ�سر واملربني ممن يقومون بعنف
موجه �ضد الأطفال � ،أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة  ،واقرتاح احللول املنا�سبة و�إحالتها لدائرة
احلماية الأ�سرية  .ويجوز لها عند و�ضع اخلطط للعالج والت�أهيل النف�سي واالجتماعي
اال�ستعانة باجلهات وامل�ؤ�س�سات املخت�صة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
اجلــــــــــزاءات
املــادة ( ) 128
يج ــوز بقـ ــرار م ــن اجلهة املخت�صة � ،إغالق دار احل�ضانة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر
فـي حالة ثبوت وجود خطر على �سالمة الأطفال � ،أو طر�أ تغيري فـي �شروط �أو موا�صفات
دار احل�ضانة باملخالفة للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 129
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين  ،على كل من �أن� أش� دار ح�ضانة دون احل�صول على الرتخي�ص � ،أو با�شر
ن�شاط دار ح�ضانة قبل �إ�صدار الرتخي�ص النهائي � ،أو بعد �إلغائه .
املــادة ( ) 130
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين على كل من قام باالحتفاظ بطفل من فئة جمهويل الأب �أو الأبوين بطريقة
غري قانونية  ،وبدون علم اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 131
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عماين على املرخ�ص له فـي حالة خمالفته للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة  .وذلك بعد توجيه �إنذار كتابي �إليه ب�ضرورة �إزالة �أو ت�صحيح املخالفة  ،ومل يقم
بذلك خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار .
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قــرار وزاري
رقـم 2019/164
بفر�ض ر�سم مقابل الإقامة فـي دار الرعاية االجتماعية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
و�إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يفر�ض ر�سم مقداره ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل يوم �إقامة فـي دار الرعاية االجتماعية ،
وي�ستقطع الر�سم من املعا�ش التقاعدي للنزيل فـي حالة تقا�ضيه معا�شا تقاعديا .
وال ي�ستحق الر�سم املذكور �إذا كان النزيل غري مقتدر  ،وذلك بناء على البحث االجتماعي
الذي جتريه وزارة التنمية االجتماعية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  3 :مـن ربيــع الأول 1441هـ
املوافــــق  31 :مـن �أكتوبـــــــــر 2019م
محمد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ــر التنمي ــة االجتماعيــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1317
ال�صادرة فـي 2019/11/11م
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـــرار وزاري
رقم 2019/32
بتعديــــل بعــ�ض �أحكــــام
القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطـق حجـر زراعيـة

ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/22
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 :
املحافظــــــة

محافظة م�سندم
محافظة الربميي
محافظة الداخلية
محافظة �شمال الباطنة
محافظة جنوب الباطنة
محافظة جنوب ال�شرقية
محافظة �شمال ال�شرقية
محافظة الظاهرة

الواليـــــة

خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء
الربميي  ،مح�ضة
�أدم
�صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
الر�ستاق  ،بركاء
جعالن بني بوح�سن
القابل
عربي  ،ينقل � ،ضنك

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440 / 5 / 20 :هـ
املـوافــــق 2019 / 1 / 27 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجوانـي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1279
ال�صادرة فـي 2019/2/3م
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وزيـر الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــــــــرار وزاري
رقم 2019/34
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستخدام �شباك الهيال لل�صيد
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري 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�صيــد ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام �شباك الهيال ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يجب على �أ�صحاب قوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي  ،توفـيق �أو�ضاعهم
وفقا لأحكام هذه الالئحة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440 / 5 / 20 :هـ
املـوافــــق 2019 / 1 / 27 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجوانـي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1279
ال�صادرة فـي 2019/2/3م
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام �شبـاك الهيـال لل�صيـد
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكــام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املبــني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطـــة املخت�صــة :
املديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية فـي الوزارة والتق�سيمات الإدارية التابعة لها
فـي املحافظات .
� - 2شبـــاك الهيــــال :
�شباك خي�شومية منجرفة عائمة مكونة من قطع من ال�شباك حتمل حبال �أفقيا
عليه عوامات  ،و�أثقال مثبتة �أ�سفل ال�شبكة ل�ضمان تعليقها ومدها عموديا و�أفقيا ،
وتتكــون ال�شبكــة مــن خيـوط متعددة الفتالت  ،ومغزولة بطريقة تنتج عنها عيون
ذات فتحات مبختلف القيا�سات ح�سب نوع كل �شبكة  ،ويتم ربط القطع مع بع�ضها
بع�ضا ويتغري عددها ح�سب طول �أو قوة القارب �أو ال�سفـينة  ،وت�ستخدم ل�صيد
الأ�سماك ال�سطحية الكبرية .
 - 3قـــوارب ال�صيـــد :
قوارب ال�صيد احلرفـي وقوارب ال�صيد املتطورة .
 - 4جلنــة �ســنن البحــر :
اللجنة امل�شكلة بقرار من وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،على م�ستوى الواليات
فـي املحافظات ال�ساحلية .
� - 5سفـينــة ال�صيــد التجـــاري :
كل �سفـينة �صيد يزيد طولها الإجمايل ( )LOAعلى ( )30ثالثني مرتا  ،وتنطبق
عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد التجاري املحددة من قبل ال�سلطة املخت�صة .
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� - 6سفـينــة ال�صيــد ال�ساحلـــي :
كـ ــل �سفـين ــة �صيــد ال يقل طولها الإجمال ــي ( )LOAعــن (� )14أربــعة ع�شــر متــرا ،
وال يزيد على ( )30ثالثني مرتا  ،مزودة ب�أجهزة ومعدات حديثة  ،وتنطبق عليها
�شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد ال�ساحلي املحددة من قبل ال�سلطة املخت�صة .
� - 7سفـينــة ال�صيــد احلرفـــي :
ك ــل �سفـين ــة �صيــد ال يقــل طولهــا الإجمال ــي ( )LOAعن (� )14أربعــة ع�شـر متــرا ،
وال يزيد على ( )30ثالثني مرتا  ،وتنطبق عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد
احلرفـي املحددة من قبل ال�سلطة املخت�صة .
� - 8شبــــاك الدقــــة :
�شباك خي�شومية خفـيفة الوزن  ،ذات خيوط رقيقة ال�سمك  ،وفتحات عيون خمتلفة
املقا�سات  ،وت�ستخدم ل�صيد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية والكبرية والأ�سماك القاعية .
 - 9الأ�سماك ال�سطحية الكبرية :
�أ�سماك كبرية  ،ومتو�سطة احلجم  ،وتعي�ش فـي املياه ال�سطحية  ،وفـي عمود املاء ،
وتنتقــل فـ ــي �شك ــل جمموعات مكون ــة فـي �أغل ــب الأحيـ ــان من �صنف واح ــد  ،ومنه ــا
�أ�سماك التونة مبختلف �أنواعها  ،والكنعد  ،وغريها .
 - 10الرتخيــــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة ال�ستخدام �شباك الهيال فـي ال�صيد ،
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 11املرخــ�ص لـــه :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مرخ�ص له با�ستخدام �شباك الهيال فـي ال�صيد  ،وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ال�صيد با�ستخدام �شباك الهيال �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص  ،وفقا لأحكام
هذه الالئحة .

-339-

املــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز ل�سفــن ال�صيــد التجــاري ا�ستخدام �شباك الهي ــال  ،كم ــا ال يج ــوز ل�سفـ ــن ال�صيــد
ال�ساحلي ا�ستخدام �شباك الهيال فـي حمافظة م�سندم .
الف�صــل الثانـــي
�شــروط و�إجـــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 4
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال لقوارب ال�صيد  ،الآتي :
�أ �	-أن يكـون طالب الرتخيــ�ص �صيــادا حرفـيــا عمانيــا حا�صــال عل ــى ترخيــ�ص مزاولـ ــة
مهن ــة ال�صي ــد البح ــري �سـ ــاري املفعول  ،وم�ضى على الرتخي�ص ال�صــادر لــه مدة
ال تقل عن (� )2سنتني .
ب �	-أن يكون طالب الرتخي�ص مالكا لقارب �صيد مرخ�ص  ،و�ساري املفعول .
ج �	-أن تو�صي جلنة �سنن البحر فـي الوالية با�ستخدام �شباك الهيال .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال ل�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن
ال�صيد ال�ساحلي  ،الآتي :
�أ �	-أن يكون طالب الرتخي�ص مالكا ل�سفـينة �صيد حرفـي � ،أو �سفـينة �صيد �ساحلي ،
حا�صل ـ ــة عل ـ ــى ترخي�ص �س ـ ــاري املفعول  ،وم�ضـ ــى علـ ــى الرتخي ــ�ص م ــدة ال تق ــل
عــن ( )3ث ــالث �سن ــوات .
ب �	-أن تو�صي جلنة �سنن البحر فـي املحافظة �أو الوالية با�ستخدام �شباك الهيال .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى ال�سلطة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
م�شفوعـ ــا بتو�صي ــة جلن ــة �سـ ــنن البحر فـي املحافظ ـ ــة �أو الوالي ــة املعنية  ،وعل ــى ال�سلط ــة
املخت�صة درا�سة الطلب  ،والبت فـيه فـي �ضوء ظروف  ،وواقع الرثوة ال�سمكية  ،وموقف
املخزون ال�سمكي خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة املحددة
مبثابة رف�ض له .
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املــادة ( ) 7
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص  ،وفقا للأنواع الآتية :
أ�  -ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال لقوارب ال�صيد .
ب  -ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال ل�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
املــادة ( ) 8
تكون مدة الرتخي�ص �سنة واحدة  ،ويجب جتديده خالل فرتة ال تتجاوز (� )60ستني يوما
من تاريخ انتهائه  ،وذلك بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد الرتخي�ص ملغى بعد انق�ضاء
الفرتة املحددة للتجديد .
املــادة ( ) 9
يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
�أ  -ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
ب  -رقم البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شخ�صية للمرخ�ص له .
ج  -رقـ ــم ترخي�ص مزاولة مهن ــة ال�صيـ ــد البح ــري  ،ورقـ ــم ترخيـ ــ�ص ق ــارب ال�صيد ،
�أو �سفـينة ال�صيد احلرفـي � ،أو ال�ساحلي .
د  -مواقع ال�صيد املرخ�ص بها (املحافظة  /الوالية) .
هـ  -طول �شباك الهيال املرخ�ص با�ستخدامها  ،وقيا�س فتحة عني ال�شبكة .
و  -العمق  ،وامل�سافة امل�صرح بهما .
ز  -رقم الرتخي�ص .
ح  -تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
ط �	-أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 10
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار  ،وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
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أ�  )5( -خم�ســة رياالت عمانية مقابل �إ�ص ــدار � ،أو جتدي ــد ترخي ــ�ص ا�ستخ ــدام �شب ــاك
الهيال لقوارب ال�صيد .
ب  )50( -خم�سون ريــاال عمانيا مقابل �إ�ص ــدار � ،أو جتديــد ترخيــ�ص ا�ستخــدام �شب ــاك
الهيال ل�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
ج  )2( -ريــاالن عمانيــان مقابــل ا�ستخــراج بــدل فاق ــد � ،أو تالــف لرتخيــ�ص ا�ستخــدام
�شباك الهيال لقوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي �أو ال�ساحلي .
املــادة ( ) 11
يج ــوز لل�سلط ــة املخت�صة حتديد �إجمايل عدد الرتاخيــ�ص التي متنح فـي كـل حمافظـة ،
�أو فـي كل والية  ،وفقا لظروف املخزون ال�سمكي  ،وعدد ال�صيادين  ،وعدد القوارب و�سفن
ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي  ،وطول ال�ساحل � ،أو �أي �أ�سباب � ،أو معايري �أخرى حتددها
ال�سلطة املخت�صة  ،وتكون الأولوية لأ�صحاب الوالية �أو املحافظة .
الف�صـــل الثالـــث
التزامــــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( )12
يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام �شباك الهيال بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
أ� �	-أال يزيــد طول �شبكــة الهي ــال على ( )1كيلو متـ ــر واح ــد جلمي ــع قطـ ــع ال�شبـ ــاك
امل�ستخدمة بوا�سطة قوارب ال�صيد  ،وعلى ( )2٫5اثنني ون�صــف كيل ــو متــر جلمي ــع
قطع ال�شباك امل�ستخدمة بوا�سطة �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي .
ب �	-أال يزيـ ــد الطـ ــول الإجمالـ ــي جلمي ــع قط ــع ال�شبـ ــاك املحملــة على ظهر الق ــارب ،
�أو ال�سفـينة على الطول الإجمايل امل�صرح به .
ج �	-أال يزيد ارتفاع ال�شبكة على ( )20ع�شرين مرتا .
د �	-أال يقل قيا�س فتحة عني ال�شبكة عن ( )95خم�سة وت�سعني مليمرتا .
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املــادة ( )13
يجب على املرخ�ص له و�ضع عالمات �ضوئية مميزة على �شباك الهيال  ،على �أن تكون تلك
العالمات عاك�سة ملوجات الرادار مبينا بها رقم القارب /ال�سفـينة  ،ورقم الرتخي�ص .
املــادة ( )14
يجب على املرخ�ص له ا�ستخدام جهاز ( )pingersلتحذير و�إبعاد ال�سالحف واحليتان ،
والثدييات البحرية من الوقوع فـي �شباك الهيال .
املــادة ( ) 15
يجب على �سفن ال�صيد احلرفـي  ،وال�ساحلي املرخ�ص لها با�ستخدام �شباك الهيال تركيب
�أجهزة التتبع وت�شغيلها .
املــادة ( )16
مع مراعاة �أحكام القرار الوزاري رقم ( )2013/368امل�شــار �إليـه  ،يج ــب علــى املرخــ�ص له
االلتزام بال�صيد فـي املواقع امل�صرح بها  ،واملحددة فـي الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  -علـ ــى م�سافـ ــة ال تقل عـ ــن ( )5خم�سـ ــة �أميال بحرية من ال�شاطــئ لقــوارب ال�صيــد
فـي كل من حمافظتي جنوب ال�شرقية  ،وم�سقط .
ب  -على م�سافة ال تقل عن (� )7سبعة �أميال بحرية من ال�شاطئ  ،وعلى عمق ال يقل
عن ( )50خم�سني متــرا لق ــوارب ال�صيــد فـي ك ــل مــن حمافظــات �شمــال وجن ــوب
الباطنة  ،والو�سطى وظفار .
ج  -على م�سافة ال تقل عن ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من ال�شاطئ ل�سفن ال�صيد
احلرفـي وال�ساحلي فـي كل من حمافظات جنوب ال�شرقية وم�سقط  ،وظفار .
د  -علـى م�ساف ــة ال تقل عن ( )12اثنــي ع�شر مي ــال بحريا من ال�شاطئ  ،وعلـ ــى عمــق
ال يقـ ــل ع ـ ــن ( )50خم�س ــني مت ـ ــرا ل�سفـ ــن ال�صي ـ ــد احلرفـ ـ ــي وال�ساحل ـ ــي ف ــي كـ ــل
من حمافظات �شمال وجنوب الباطنة  ،والو�سطى .
وحتــدد مواقــع ال�صي ــد امل�صرح بها با�ستخدام �شباك الهيال بالن�سب ــة لق ــوارب ال�صي ــد ،
و�سفـ ــن ال�صي ــد احلرف ــي ف ـ ــي حمافظة م�سندم من قبــل ال�سلطــة املخت�صة  ،ويو�ضــح ذلك
فـي الرتخي�ص .
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املــادة ( )17
مع مراعــاة �أحك ــام املادتيــن ( )13و ( )16من هذه الالئحــة  ،يجب علــى املرخــ�ص لــه اتخــاذ
احليطة واحلذر لتفادي �إحداث �أي �أ�ضرار ل�شباك  ،ومعدات ال�صيادين الآخرين .
املــادة ( )18
يجب �أال تتجاوز ن�سبة الأ�سماك القاعية  ،والتي يتم �صيدها عر�ضا دون ق�صد ( )%5خم�سة
باملائة من �إجمايل كمية الأ�سماك امل�صادة فـي كل عملية �صيد .
املــادة ( )19
يجب على �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي املرخ�ص لها با�ستخدام �شباك الهيال �إنزال
الأ�سماك فـي مواقع الإنزال املعتمدة  ،والإف�صاح عن كمية ونوع امل�صيد  ،وموقع ال�صيد ،
و�أي بيانات �أخرى تطلبها ال�سلطة املخت�صة .
الف�صـــل الرابـــع
املمار�ســـات املحظـــورة
املــادة ( )20
يحظر ا�ستخدام �شباك الهيال من وقت �شروق ال�شم�س  ،وحتى غروبها .
املــادة ( )21
يحظر ا�ستخدام �شباك الهيال بالقرب من مواقع اجلبال وال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) ،
وال�شعـ ــاب املرجاني ــة  ،واجل ــزر على م�سافـ ــة ال تقل عــن ( )2ميلــني من نهاية �آخر نقطة
من قطع �شباك الهيال .
املــادة ( )22
يحظر ا�ستخدام �أو حيازة �شباك الهيال املخالفة للموا�صفات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()12
من هذه الالئحة فـي �أي موقع من مواقع ال�صيد � ،أو فـي �أي موقع �آخر  ،كما يحظر حيازة
وا�ستخدام �شباك الهيال قبل احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( )23
يحظر ا�ستخدام �أو حيازة �شباك الدقة فـي ال�صيد .
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الف�صـــل اخلامـــ�س
�ضبــط املخالفـــات واجلــزاءات الإداريــــة
املــادة ( )24
يحق للموظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام قانون ال�صيد الـبحـري ،
وحـمـاي ــة الرثوة الـمائيـة احلية والئحتـ ــه التنفـيذي ــة امل�ش ــار �إليهما � ،ض ـبــط املخـالفات ،
وحتقيقهــا  ،والت�صرف فـيه ــا �إداري ــا � ،أو ب�إحالتها �إلى الق�ضاء  -ح�سب الأح ــوال  -طبق ـ ــا
للقوانني .
املــادة ( )25
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 .
املــادة ( )26
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون ال�صيد البحري  ،وحماية
الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة �سحب
الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة � ،أو نهائية فـي حال خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة .
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قـــرار وزاري
رقــم 2019/75
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/53
و�إلى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم , 94/4
و�إلى الئحة �ضبط جودة الأ�سماك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2009/12
و�إلى الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2012/177
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/132بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2018/132امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 6 / 27 :هـ
املوافــــق 2019 / 3 / 4 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1284
ال�صادرة فـي 2019/3/10م
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الئحة تنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
الـوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ال�ســوق :
�س ــوق اجلمل ــة املرك ــزي للأ�سم ــاك �أو �أ�س ــواق اجلمل ــة الأخ ــرى املعتم ــدة م ــن الـ ــوزارة
بح�سـب الأحــوال .
املــادة ( ) 2
يحظر ت�صدير �أ�سماك الكنعد  ،و�أ�سماك ال�سهوة .
املــادة ( ) 3
ي�سمــح بت�صديــر �أ�سمــاك اجليــذر املعلبــة  ،كما ي�سمح بت�صدير املربد واملجمد منها وفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها .
� - 2أن يتـم �شرا�ؤهـا مـن قبـل امل�ؤ�س�سات وال�شركات احلا�صـلة عل ــى ترخيــ�ص و�شــهادة
�ضبط جودة الأ�سماك من ال�سلطــة املخت�صــة فــي ال ــوزارة  ،وذلك م ــن ال�س ــوق ،
�أو من �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية احلا�صلني على �شهادة
تثبت �شراء الأ�سماك من ال�سوق وفق النموذج املعد لذلك .
� - 3أن تقــدم امل�ؤ�س�ســات وال�شركــات املرخــ�ص لهـا مبمار�ســة ن�ش ــاط ت ــداول وت�سوي ــق
الرثوة املائية احلية واحلا�صلة على �شهادة �ضبط جودة الأ�سماك  ،برنامج ت�سويق
الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية معتمدا من الوزارة .
� - 4أن يتم ت�صدير �أ�سماك اجليذر (املربدة) جوا فقط .
-347-

املــادة ( ) 4
ي�سمح لأ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية املرخ�ص لهم مبمار�سة ن�شاط
تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية بت�صدير �أ�سماك اجليذر  ،فـي حالة انخفا�ض �أ�سعارها
لأقل م ــن ريــال عمان ــي واحــد للكيلوجــرام  ،وفقا لأ�سعار الأ�سماك املعتمدة فـي ال�سوق ،
�شريطة �أال يقل وزن ال�سمكة الواحدة عن (� )40أربعني كيلوجراما .
املــادة ( ) 5
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص لهم
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة
مما فـي حوزتهم من �أ�سماك ال�صال الكبري  ،وت�شمل  :ال�صال  ،والق�شران  ،واخلايط ،
واحلمام  ،والكفدار  ،مـا عدا " الطـالح "  ،و�أ�سماك الهامور  ،مــا عـدا " الدي�سكـو "  ،و�أ�سماك
ال�شعري  ،و�أ�سماك ال�سقطانة  ،و�أ�سمـاك الكوفــر  ،مــا عــدا " ال�سيــة  ،وبنــت النوخــذة " ،
و�أ�سماك العنــدق فــي ال�ســوق  ،وذلك مقابل الت�صريح لهم بت�صدير الكمية املتبقية لديهم
من تلك الأ�سماك .
املــادة ( ) 6
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص لهم
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%30ثالثني باملائة
ممـا فــي حوزتهــم من �أ�سماك ال�ضلعة  ،و�أ�سماك الأ�شخلي  ،ما عدا " البناوة "  ،و�أ�سماك
البيــاح  ،ما ع ــدا " اجلردف ــة "  ،و�أ�سم ــاك النجــرور  ،و�أ�سماك الروبيان  ،و�أ�سماك ال�شارخة
كل فـي مو�سمه  ،فـي ال�سوق  ،وذلك مقابل الت�صريح لهم بت�صدير الكمية املتبقية لديهم
من تلك الأ�سماك .
املــادة ( ) 7
يجوز ت�صدير الأ�سماك املغلفة (املجمدة) املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )5و ( )6من هذه
الالئحة دون التقيد بالن�سب الواردة فـيهما � ،شريطة توافر الآتي :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها .
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� - 2أن يكون امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من ال�سلطة
املخت�صة فـي الوزارة .
� - 3أن يك ــون امل�ص ــدر ملتزمــا بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية
معتمدا من الوزارة .
املــادة ( ) 8
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص
لهم مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،فـي حال ت�صدير الأ�سماك
الواردة فـي هذه الالئحة  ،بتقدمي �شهادة معتمدة من الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك ،
للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي املنافذ احلدودية  ،على �أن تت�ضمن تلك ال�شهادة كمية
الأ�سماك  ،ووزنها  ،وتاريخ ومكان ت�سويقها  ،ورقم املركبة  ،وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة
�صاحلة لال�ستعمـال ملرة واحـدة فقط .
املــادة ( ) 9
يجوز ت�صدير الأ�سماك بكافة �أنواعها امل�ستوردة  ،واملراد �إعادة ت�صديرها  ،دون التقيد
ب�أحكام هذه الالئحة � ،شريطة تقدمي امل�ستندات الدالة على ا�ستريادها .
املــادة ( ) 10
مـع عـدم الإخــالل ب أ�حـكام الئحـة ا�ستـزراع الأحيـاء املائيـة و�ضبط جودتهــا امل�شــار �إليهــا ،
ي�سمح بت�صدير الأ�سماك امل�ستزرعة بكافة �أنواعها دون التقيد ب�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يحظر حيازة كافة �أنواع الأ�سماك املحظور واملقيد ت�صديرها باملخالفة لأحكام هذه الالئحة
فـي املنافذ احلدودية .
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون ال�صيد البحري وحماية
الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،يجوز للوزارة فر�ض غرامة �إدارية
ال تتجاوز ( )100مائة ريال عماين  ،على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،وت�ضاعف
الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
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قــرار وزاري
رقم 2019/145
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الثــروة املائيــة احليــة الــ�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�ص البند (�أ) من املادة ( )14من الالئحة التنفيذية لقانـون ال�صيــد البحــري
وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
�أ  -يحظ ــر �صي ــد ال�شارخ ــة خ ــالل فتـرة الإخ�صــاب والتكاثــر الطبيعي  ،والتي تبد أ�
من اليوم الأول من �شهر يونيو من كل عام  ،وت�ستمر حتى اليوم الأخري من �شهر
فرباير من العام التايل .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440/ 8 / 26 :هـ
املـوافـــــق 2019/ 5 / 2 :م

د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراعـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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قـــرار وزاري
رقــم 2019/174
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار الـوزاري رقـم 2018/218
ب�شـ�أن تنظيـم و�سائـل نقـل املنتجـات الزراعيـة عبـر املنافـذ الربيـة
ا�ستنادا �إلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2012/68بتحديد اخت�صا�صـ ــات وزارة الزراعـ ــة والث ـ ــروة
ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/218ب�ش�أن تنظيم و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ
الربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة اخلام�سة من القرار الوزاري رقم  2018 / 218امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من فرباير 2020م".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 9 / 16 :هـ
املوافــــق 2019 / 5 / 22 :م
د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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قـــرار وزاري
رقــم 2019/209
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية
ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019 /20
واإلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�س ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94 /4
واإلى الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011 /52
واإلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة االأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية  ،امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .
�سدر فـي 1440 /10/ 19 :هـ
املوافــــق 2019 / 6 / 23 :م
د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
ن�سـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1299
2019/6/23م
ال�سادرة فـي 30
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية
املــادة ( ) 1
ت�ض ــاف م ــادة برقـ ــم ( 5مكـ ــررا) �إلى الئح ــة دعـ ــم قطـ ــاع الثـ ــروة ال�سمكي ــة امل�ش ــار �إليها ،
ن�صها الآتي :
املــادة (  5مك ــررا )
دعم قوارب وحمركات ال�صيد املتطورة
مينح الدعم ل�شراء قوارب وحمركات ال�صيد املتطورة باملبالغ والن�سب املبينة فـي امللحق
رقم ( )6املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن يك ــون امل�ستفيـ ــد من الدع ــم حا�ص ــال على رخ�صـ ــة مزاول ــة مهن ـ ــة ال�صيد
البحري �سارية املفعول .
� - 2أن يكون امل�ستفي ــد من الدعـم ل�شراء املح ــرك مالك ــا لق ــارب �صيد متطور ،
مرخ�ص � ،ساري املفعول  ،وم�سجل لدى اجلهات املخت�صة .
 - 3يجوز للم�ستفيد من الدعم احل�صول على حمركني للقارب .
 - 4ال يج ــوز احل�صول على دعم لقارب �صيد متط ــور �أو حم ــرك للمرة الثاني ــة �إال
بعد انق�ضـ ـ ــاء ( )10ع�ش ـ ـ ــر �سن ـ ــوات من تاريـ ـ ــخ احل�ص ـ ــول على الدع ــم بالن�سبــة
للقارب  ،وانق�ضاء ( )5خم�س �سنوات بالن�سبة للمحرك .
 - 5ال يجوز للم�ستفيــد من الدع ــم الت�صـرف فـ ــي الق ــارب املدعـ ــوم �إال بعد انق�ضــاء
( )5خم�س �سنوات من تاريخ احل�صول على الدعم  ،وانق�ضاء ( )3ثـ ــالث �سن ــوات
بالن�سب ــة للمحركـ ــات املدعومة  ،وذلك مبوافقة كتابية من املديرية املخت�صة .
 - 6حتدد �أولوية الدعم  ،وفقا للرتتيب الآتي :
�أ  -ال�صيادون املتفرغون كليا للعمل مبهنة ال�صيد الذين لي�س لهم م�صدر �آخر
للدخل .
ب  -الباحثون عن عمل .
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املــادة ( ) 2
ي�ضاف ملحق جديد برقم (� )6إلى الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية امل�شار �إليها  ،وذلك
على النحو الآتي :
ملحق رقم ( ) 6
مبالغ ون�سب الدعم لقوارب وحمركات ال�صيد املتطورة
م

البيــــــــان

مقدار الدعم بالريال العماين

1

قـ ـ ـ ــارب �صيـ ـ ـ ــد بطـ ـ ــول يتـ ــراوح
بي ــن (� 9أمتار  29٫5 /قدم)
�إلـى ( 11مرتا  36 /قدما)

(� )14500أربعــة ع�شــر �ألفـ ــا وخم�سمائ ــة ريال
عمان ــي � ،أو ( )% 80ثمانون باملائ ــة من قيمـ ــة
القارب �أيهما �أقل

2

ق ـ ـ ــارب �صيـ ــد بطول يتـ ــراوح بيــن (� )17000سبعـ ـ ــة ع�شـ ـ ــر �ألف ريـ ـ ـ ــال عمانـ ــي ،
(11٫1مرت  36٫4 /قدم)
�أو ( )% 80ثمانـ ــون باملائــة من قيمــة القـ ــارب
�إلى ( 14مرتا  45٫9 /قدم)
�أيهما �أقل

(� )4000أربعة �آالف ريال عماين � ،أو ()% 80
 3حمرك بقوة (  ) 250 -150ح�صانا
ثمانون باملائة من قيمة املحرك �أيهما �أقل
(� )7000سبعة �آالف ريال عماين � ،أو ()%80
 4حمرك بقوة (  ) 450 -251ح�صانا
ثمانون باملائة من قيمة املحرك �أيهما �أقل
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قرار وزاري
رقم 2019/310
بحظر ر�سو القوارب و�إنزال الأ�سماك وحتميلها
فـــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقــم
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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/20
و�إلى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يحظر ر�سو القوارب  ،و�إنزال الأ�سماك  ،وحتميلها على ال�سيارات املخ�ص�صة لنقلها فـي جميع
ال�سواحل البحرية املطلة على حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،واملح�صورة بني
قرية نفون �شماال  ،وقرية ر�أ�س مركز جنوبا  ،وفقا للملحق املرفق  ،وذلك حلني زوال �سبب
احلظر  ،و�صدور قرار بهذا ال�ش�أن .
املــادة الثانيـــة
ي�ستثنى من احلظر املن�صو�ص عليه فـي املادة الأولى من هذا القرار  ،ال�صيادون  ،والناقلون
من ا�ستخدام موقع �إنزال الأ�سماك فـي ال�ساحل املطل على قرية اخللف  ،وقرية ر�أ�س مركز
ب�شكل م�ؤقت  ،حتى يتم االنتهاء من �إن�شاء ميناء ال�صيد البحري فـي الدقم .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعـد انق�ضــاء (� )14أربع ــة ع�ش ــر يوم ــا
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 2 / 7 :هـ
املوافـــــق 2019 / 10 / 6 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1313
ال�صادرة فـي 2019/10/13م

د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراعـ ـ ــة والثـ ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ـ ـ ــة
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امللحـق املرفق بالقرار الوزاري اخلا�ص بحظر ر�سو القوارب
و�إنزال الأ�سماك وحتميلها فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
فـي محافظة الوسطى

قرار وزاري
رقـم 2019/336
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام
القرار الـوزاري رقـم  97/37ب�ش�أن �إن�شاء العيادات البيطرية اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2017/22
و�إلى القرار الوزاري رقم  97/37ب�ش�أن �إن�شاء العيادات البيطرية اخلا�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص البنــد الأول من املـادة ( )2مــن القــرار الــوزاري رقم  97/37امل�شــار �إليــه ،
الن�ص الآتي :
" �أن يكون موقع العيادة فـي مكان يتنا�سب مع طبيعة تخ�ص�صها " .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441 / 2 / 23 :هـ
املوافـــــق 2019 / 10 / 22 :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 ()1315
ال�صادرة فـي 2019/10/27م
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قــرار وزاري
رقـم 2019/346
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/20
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم , 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص الب ــند (�أ) من املادة ( )15مــن الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري
وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يحظر �صيد وجمع ال�صفيلح طوال العام  ،ما عدا الفرتة من اليوم ال�سابع من �شهر
دي�سمرب حتى اليوم ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر ذاته " .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441 / 3 / 2 :هـ
املوافـــــق 2019 / 10 / 30 :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 ()1316
ال�صادرة فـي 2019/11/3م
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وزارة ال�سـيـاحـــــــة
قــرار وزاري
رقم 2019/33
ب�شــ�أن فـــر�ض ر�ســـــم
على ا�ستخـدام دورات امليـاه ذاتيـة الت�شغيـل مبحافظـة ظفـار
ا�ستنــادا �إلى القانــون املالــي ال�صــادر باملر�سوم ال�سـلـطاين رقم ، 98/47
و�إلـى قان ـ ــون ال�سيـ ــاحـة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلط ــاين رقـ ــم ، 2002/33
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2016/39
و�إلى القـرار الــوزاري رقم  2014/152بفــر�ض ر�سم مـايل على ا�ستخـدام دورات املياه ذاتيـ ــة
الت�شغيـل مبحافظــة ظفـار ،
و إ�لـى موافقة وزارة املاليـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يف ــر�ض ر�س ــم مق ـ ــداره ( )100مائـ ــة بي�سـ ــة علـ ــى ا�ستخ ـ ــدام دورات امليـ ــاه ذاتيـ ــة الت�شغيـ ــل
مبحافظ ــة ظف ــار .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2014/152امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من �شـــــــــــــــــوال 1440هـ
املـوافــــق  11 :من يونيــــــــــــــــو 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1299
ال�صادرة فـي 2019/6/30م

-359-

�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقم 2019/45
بتحديد ر�سوم امل�شاركة فـي املعار�ض ال�سياحية الدولية وور�ش العمل
ا�ستنـادا �إلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقــم ، 2002/33
و إ�لـى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيــاحة ال�صادرة بالقرار الــوزاري رقم ، 2016/39
و إ�لـى موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم امل�شاركة مقابل تخ�صي�ص ركن فـي جناح ال�سلطنة فـي املعار�ض ال�سياحية الدولية ،
وفـي ور�ش العمل التي تنظمها وزارة ال�سياحة خارج ال�سلطنة  ،وذلك على النحو الآتي :
م
1
2
3

الر�سم بالريال العماين
(� )2000ألفان
(� )1500ألف وخم�سمائة
(� )1000ألف

الفعاليـــة
املعار�ض ال�سياحية الدولية الكربى
املعار�ض ال�سياحية الدولية ال�صغرى
ور�ش العمل
املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من ذي القعــــــــــــــدة 1440هـ
املـوافــــق  28 :من يوليــــــــــــــــــــــــو 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1304
ال�صادرة فـي 2019/8/4م
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�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقم 2019/56
بتعديل بعـ�ض �أحكام الالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياحـة
ا�ستنــادا �إلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002/33
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2016/39
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة  ,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 التالـي لتاريــخ ن�شره  ،فيما عدا
املادة ( )49فتبطق �أحكامها بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .
�صـدر فـي  29:من محـــــــــــــرم 1441هـ
املـوافــــق 29 :من �سبتمبـــــــــر 2019م
�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1313
ال�صادرة فـي 2019/10/13م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )10من املادة ( )1من الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها ,
الن�ص الآتي :
"  - 10املطاعم واملقاهي امل�صنفة :
مطاعم ومقاه مرخ�صة من قبل اجلهة املعنية وحا�صلة على الت�صنيف ال�سياحي
وفق ا�شرتاطات نظام الت�صنيف بالوزارة " .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل ببند (ت�صنيف املطاعم) الوارد فـي امللحق رقــم (� " )1أنــواع وفئ ــات املوافقــات
والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدها ومدتها " املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون
ال�سياحة امل�شار �إليها  ,البند الآتي :
النـــوع

املـــدة

الر�سم بالريال العماين

ت�صنيف املطاعم واملقاهي

�سنة

200

املــادة الثالثــــة
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )117 , 116 , 115 , 114 , 84 , 50 , 49 , 37من الالئحة التنفـيذية
لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 37
يجب �أن يكون لكل من�ش�أة فندقية �أو �سياحية مدير م�س�ؤول عن �إدارتها  ,وفقا لل�شروط
وامل�ؤهالت التي حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 49
يجب على املطاعم واملقاهي التقدم بطلب �إلى الوزارة للح�صول على الت�صنيف ال�سياحي ,
فـي احلاالت الآتية :
-362-

� - 1إذا كانت تقع �ضمن املن�ش�أة الفندقية .
� - 2إذا كانت تقع على �أرا�ض �سياحية .
� - 3إذا كانت تدار من خالل عقود حق االمتياز .
ويجوز للمطاعم واملقاهي فـي غري احلاالت املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه
املادة  ،التقدم بطلب �إلى الوزارة للح�صول على الت�صنيف ال�سياحي .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب على املطاعم واملقاهي امل�صنفة التق ــيد بال�ضوابـ ــط الت ــي
ي�صدرها الوزير فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 50
يعترب املطعم �أو املقهى م�صنفا �إذا ح�صل على لوحة الت�صنيف من الوزارة  ,ويكون الت�صنيف
�ساري املفعول ملدة (� )1سنة واحدة .
املــادة ( ) 84
يجب �أن يكون لكل مكتب �سفر و�سياحة مدير م�س�ؤول عن �إدارته  ,وفقا لل�شروط وامل�ؤهالت
التي حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 114
حت�صل املن�ش�أة الفندقية واملطاعم واملقاهي امل�صنفة �سياحيا ر�سوما �سياحية مقدارها
(� )%4أربعة فـي املائة من �إجمايل ال�سعر الذي يلزم به العميل  ,ويتم توريدها �إلى الوزارة
وفقا لأحكام املادة ( )115من هذه الالئحة .
وي�صدر الوزير قرارات بتحديد مرافق املن�ش�آت الفندقية  ,واملن�ش�آت ال�سياحية  ,وامل�شاريع
ال�سياحية ومرافقهما املح�صلة للر�سوم املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 115
يلتزم املح�صل للر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )114من هذه الالئحة
بتوريدها �إلى الوزارة ب�شكل ربع �سنوي خالل مدة ال جتاوز نهاية ال�شهر التايل للفرتة
املحــددة  ,ويكــون التوري ــد م�صحوبــا بك�شـف تف�صيلـي يو�ضح �إجمايل قيمة الإيرادات
ال�شهرية ومقدار الر�سم  ,ويجب �أن يكون الك�شف املرفق مع الدفعة الأخرية فـي نهاية
ال�سنة املالية مت�ضمنا بيان مقدار الر�سم الذي مت توريده خالل ال�سنة .
ويج ــب �أن تكــون جميع الك�شوفــات معتمـدة من املديــر امل�س ـ�ؤول � ,أو ممن يقوم مقامه ,
وعلى م�س�ؤوليته .
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املــادة ( ) 116
يلتزم املح�صل للر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )114من هذه الالئحة
بتقدمي �إقرار �سنوي ذي بيانات مف�صلة ح�سب الأ�شهر عن املبالغ اخلا�ضعة للر�سوم
ال�سياحية  ,ومقدار الر�سم امل�ستحق عنها  ,وما مت  ,وما مل يتم حت�صيله من هذا الر�سم ,
على �أن يعتمد البيان املذكور من املدير امل�س�ؤول � ,أو من يقوم مقامه  ,ويتم ت�صديقه من
مراقب احل�سابات املرخ�ص له  ,املعني لديه  ,ويقدم هذا البيان عن كل �سنة مالية منتهية
فـي موعد ال يتجاوز (� )2شهرين من بدء ال�سنة املالية التالية .
املــادة ( ) 117
تفر�ض غرامة ت�أخري على املح�صل للر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ()114
من هذه الالئحة  ,وفقا للملحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة  ,وذلك عن مدة الت�أخري
عن توريد الر�سوم ال�سياحية  ,على �أن ت�ضاعف قيمة الغرامة �شهريا فـي حالة عدم توريد
�أ�صل مبلغ الر�سوم ال�سياحية فـي املواعيد املحــددة باملــادة ( )115م ــن ه ــذه الالئح ــة ,
ومبا ال يتعار�ض مع حكم البند ( )2من املادة ( )21من هذه الالئحة .
املــادة الرابعــــة
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياح ــة امل�ش ــار �إليهـ ــا ,
امللحق الآتي :
ال�ضمانات امل�صرفـية
نــوع الرتخيــ�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

ا�ستقدام فرق الفن الراقي
ا�ستغالل و�إدارة املن�ش�آت الفندقية
بنظام اقت�سام الوقت
ا�ستغالل املناطق �أو املواقع ال�سياحية

1000

�إقامة فعالية فـي املواقع الأثرية

60000
ح�سب العقد
()%150
مائة وخم�سون فـي املائة من قيمة الرتخي�ص
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املــادة اخلام�ســــة
ت�ضاف مادة برقم ( 114مكررا) �إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحــة امل�ش ــار �إليهـ ــا ,
ن�صها الآتي :
املــادة (  114مكررا )
يجوز للمن�ش�أة الفندقية حت�صيل ر�سوم خدمة بن�سبة ال تزيد على ( )%8ثمانية باملائة
مــن �إجمالــي ال�سعــر الــذي يلتــزم به العميل  ,وفـي حالة حت�صيلها هذه الر�سوم  ،تلتزم
املن�ش�أة الفندقية بتوزيعها على العاملني �إما نقدا  ,و�إما عينا .
املــادة ال�ساد�ســــة
ت�ضاف �إلى امللحق رقم ( " )5فئات وم�ستويات ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية " املرفق بالالئحة
التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها  ,الفئة الآتية :
جنمة
 5جنوم  4جنوم  3جنوم جنمتان
واحدة
فنادق
بوتيك

ü

فاخرة ممتازة عادية

ü

املــادة ال�سابعــــة
ت�ض ــاف �إل ــى امللحـ ــق رق ــم ( " )7غرامـ ــات الت�أخي ــر فـ ــي توري ــد الر�سـ ــوم ال�سياحيـ ــة " املرفق
بالالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها  ,الفئة الآتية :
فئة املن�ش�أة

الغرامة املالية امل�ضافة بالريال العماين

املطاعم واملقاهي امل�صنفة

1000

املــادة الثامنــــة
يلغى البند ( )2من املادة ( , )9واملادة ( , )38وامللحــق رقــم ( )3مــن الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها .
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2019/75
باعتبـار منطقـة رمـال ال�شرقيـة منطقـة �سياحيـة
ا�ستنادا �إلـى قانون ال�سيـ ــاحـة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطــاين رقــم ، 2002/33
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/95بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة ال�سياح ــة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الالئحـة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صــادرة بالقرار الوزاري رقـم ، 2016/39
و�إلى موافقــة جملـ�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املنطقة الرمليـة املحـددة �أبعادها فـي امللحـق واخلريطـة املرفقيـن  ،واملمتـدة من محافظـة
�شمـال ال�شـرقيـة �إلــى محافظة جنـوب ال�شرقيــة منطق ــة �سياحي ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعم ــل بــه مــن اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :من ربيـع الثانـي 1441هـ
املـوافــــق  11 :من دي�سمبـــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1323
ال�صادرة فـي 2019/12/22م
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�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ملحــــق
حدود املنطقة ال�سياحية برمال ال�شرقية
حتديد �أبعاد املنطقة ال�سياحية برمال ال�شرقية وفق الإحداثيات التالية
م

�شمـــــال

�شــــــرق

1

2491766.1300

671318.5900

2

2490918.3500

675792.9600

3

2488092.4300

677912.4000

4

2485768.7900

681033.5200

5

2482393.5000

682480.9700

6

2479916.1600

684811.1200

7

2479002.4000

689734.1600

8

2476989.8500

694334.9400

9

2366342.0700

731239.9400

10

2364571.3200

726672.6600

11

2353459.0500

712735.5200

12

2335387.4400

696004.8600

13

2329451.7400

691305.7600

14

2322114.5500

687101.3000
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اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
داﺋــــرة اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺣﺻـــــﺎء
ﻧوﻓﻣﺑر 2019

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎرطﺔ

اﺣداﺛﯾﺎت

رﯾﺎﺿﺎت اﻟرﻣﺎل
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ﻣﻧﺎطﻖ ﻣراﻋﻲ

اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺣﻲ

10

Easting
671318.59
675792.96
677912.4
681033.52
682480.97
684811.12
689734.16
694334.94
731239.94
726672.66
712735.52
696004.86
691305.76
687101.3

±

20

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اﺣداﺛﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑرﻣﺎل اﻟﺷرﻗﯾﺔ

Northing
2491766.13
2490918.35
2488092.43
2485768.79
2482393.5
2479916.16
2479002.4
2476989.85
2366342.07
2364571.32
2353459.05
2335387.44
2329451.74
2322114.55

20
km

0

Mb - GIS

WGS 84 Ellipsoid, UTM Zone 40N

) (3ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣراﻋﻲ ﺑـ ﺷﺟﺔ ﺷوﺟب
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ =  302761963م2

اﺣداﺛﯾﺎت ﺷﺟﺔ ﺷوﺟب

9

8

6 7

5

4

3

1 2

اﺣداﺛﯾﺎت ﺷﺟﺔ أم ظﻠﻣﺎء وﻏﻠﯾﻔﯾط
واﻟﺛرﻣدﯾﮫ

) (2ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣراﻋﻲ ﺑـ ﺷﺟﺔ أم ظﻠﻣﺎء
وﻏﻠﯾﻔﯾط واﻟﺛرﻣدﯾﮫ
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ =  157852896م2

أﺑﻌﺎد واﺣداﺛﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑرﻣﺎل اﻟﺷرﻗﯾﺔ

10
11

12
13
14

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS
User Community

) (1ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣراﻋﻲ ﺑـ ﺷﺟﺔ ﻣرﯾﻛض
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ =  16014892م2

اﺣداﺛﯾﺎت ﺷﺟﺔ ﻣرﯾﻛض
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وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
قــــرار وزاري
رقـــــم 2019/245
ب�إ�شهار االحتاد العماين للجولف 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 إ�لـى الق ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2014/139ب�إ�صـ ــدار النظ ـ ــام الأ�سا�س ـ ــي الحتـ ــادات اللعبـ ــات
الريا�ضية املنتخبة ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شهر االحتاد العماين للجولف .
املــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين للجولف .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من ربيـع الثانـي 1441هـ
املـوافــــق  19 :من دي�سمبـــــــــر 2019م
�سعد بن محمد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الريا�ضيـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1324
ال�صادرة فـي 2019/12/29م
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النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين للجولف
الف�صــــل 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  -الـــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ب  -الوزيـــر :
وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ج  -القانـــون :
قانـ ــون الهيئ ــات اخلا�ص ــة العاملــة فـ ــي املج ــال الريا�ضــي 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 للجولف .
هـ  -اللعبـــة :
لعبة اجلولف .
و  -املجـلـــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
ز  -املكتب التنفـيذي :
املكتب التنفـيذي لالحتاد .
ح  -االحتاد الدولـــي :
االحتاد الدويل للجولف .
ط  -املنازعة الريا�ضيـة :
كل منازعة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون  ،وهذا النظام  ،واللوائح املنف ــذة لأحكام ــه ،
�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�س�س االحتاد العماين للجولف فـي عام 2019م  ،وقد �أ�شهر بتاريخ 2019/ /م مبوجب
القرار الوزاري رقم . 2019/
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 محافظة 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�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي القان ــون  ,وفـ ــي غي ــره
من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .
الف�صــل الثانــي
�أهــداف االحتــاد واخت�صا�صاتــه
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�ض ــع الأ�س ــ�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  -رعاي ـ ـ ــة القواع ــد والنظــم واملب ــادئ الدولي ــة للعب ــة واملحافظــة عليـ ـه ــا  ،والعم ــل
علــى تنفـيذه ـ ـ ــا  ،وتنظيـ ـ ــم �ش ـ ـ ـ�ؤون االحت ــراف ف ـ ــي ح ـ ــدود القواعــد التـي ي�ضعهــا
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 والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة ،
والإ�شراف على تدريبها .
ط  -الت�صريح للأع�ضاء باال�شرتاك مع الفرق الأجنبية فـي املباريات وامل�سابقات والبطوالت
واللقاءات التي تقام داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة �أحكام 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� أش� 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�ضي ــة �أخ ـ ــرى داخـ ــل ال�سلطنـ ــة �أو خارجهـ ــا  ،مبراعـ ــاة القواع ــد الت ــي ي�ضعه ــا
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�ضويــة االحتــاد وحقــوق والتزامــات الأعــ�ضاء
املــادة ( ) 10
يتكون االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي الت ــي متــار�س
�أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
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املــادة ( ) 11
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
أ� � -أن يكـ ــون الن ــادي �أو الهي ــئة اخلا�ص ــة العامل ــة 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 ال جتاوز ( )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  ،ويعتــرب م�ضــي املــدة املــ�شار �إليــها دون البـ ــت
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  -تنفـيــذ قــرارات 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�صــدار قـ ــرار بتعلي ــق الع�ضوي ــة
فـي االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
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أ�  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة �سنة واحدة .
ب  -مخالفة �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 �إليهمــا � ،إال بعـد التحقــق من ثبــوت ما ن�سب �إلى الع�ضــو من خــالل حتقيـ ــق 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�صــل اخلامــ�س
اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد
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
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 .
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 حــ�ضور اجتماعاتهـ ــا �أو ف ـ ــي الت�صويـ ــت
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 العادي ــة لالت ــحاد ،
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 مح�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 املجــل�س � ،أو م ــن غريه ــم م ــن اخل ــرباء واملتخ�ص�صــني
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 االقرتاح ــات املقدم ــة من قبل الأع�ضاء  ،على �أن تقدم تلك االقرتاحات
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  -املقرتح ـ ــات املقدم ــة م ــن الأع�ضــاء قبل اجتماع اجلمعية العمومية مبدة ()15
خم�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 هذا 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
للتحقــق م ــن تواف ــر ال�ش ــروط الالزمـ ــة فـ ــي املرت�شحي ــن و�إع ــالن قائم ــة �أولي ــة ب�أ�سم ــاء
املرت�شح ــني فـي مقر االحتاد .
ويجوز لكل ذي م�صلحة االعتــرا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القائمة الأولي ــة خـ ــالل ()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 .
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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 ـ ( )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 ،
وعنــد الفــرز ت�ستبعــد البطاقــات غيــر امل�ستوفـيــة ل�شغــل ع�ضوي ــة املجل ــ�س وجمي ــع املراك ــز
ال�شاغــرة فـيــه  ,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�ضاء الذين يحق لهم احل�ضور  ،وللوزارة �أن توفد مندوبا عنها من موظفـيها
املخت�صي ــن 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
يحظــر علــى منــدوب ع�ضــو اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد ح�ض ــور اجتماعاته ــا �إذا ك ــان لــه
�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 اجلمع ــية العمومي ــة لالحتاد
�صحيحـ ــا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجـ ــل
االجت ــماع �إلى موع ــد آ�خــر ف ــي اليوم نف�سه �أو فـي املوعد الذي يحدده املجل�س خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول .
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد الأع�ضاء على الأقل  ،فـ ـ�إذا ل ــم تتوافر
هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين يقوم املجل�س مبمار�سة اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
لالحتاد حلني عقد �أول اجتماع لها .
وال ي�ؤثر فـي �صح ــة االجتماع �أو �صحة ما ي�صدر عنه من قرارات  ،نق�ص عدد الأع�ضاء
احلا�ضري ــن ع ــن العــدد الذي بدئ 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 اجلمعية العمومية �أو املجل�س  ،وعلى املجل�س �إخطار الأع�ضــاء باملوع ــد
اجلدي ــد ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 36
ت�صدر اجلمعية العمومية لالحتـ ــاد قراراتهـ ــا بالأغلبي ــة املطل ـقـ ــة لأ�ص ــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضري ــن  ،و�إذا ت�س ــاوت الأ�ص ــوات يعتــرب 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 العموميــة لالحتــاد ح�ضوريــا 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 خلـ ــت بعـ ــ�ض الأماك ــن فـ ــي املجل ــ�س ب�سب ــب اال�ستقال ــة �أو �إ�سق ــاط الع�ضويـ ــة �أو الوف ــاة
�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 دع ــوة اجلمعي ـ ــة العموميـة
لالحتاد 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�ستق ــال املجل ــ�س �أو ع ــدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انع ــقاده  ,حل املجلــ�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 نائــبه فـ ــي حال ــة غياب ــه ،
�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 العام �أو املدير التنفـيذي لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير
محا�ضر اجتماعاتها  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع قانوين تختار اجلمعية من يقوم
بعمله من بني �أع�ضائها .
املــادة ( ) 43
ال يجــوز للجمعيـة العموميـة لالحتاد النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة فـي جدول �أعمالهـا  ،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
مــع عــدم الإخــالل ب ـ�أي حكــم خــا�ص فـ ــي ه ــذا النظ ــام  ,ت�س ــري عل ــى اجلمعي ــة العمومي ــة
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 لالنعـ ــقاد خـ ــالل ( )30ثالثـ ــني يوم ــا م ـ ــن 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
يج ــب علــى رئيـ ــ�س اجلمعي ــة العمومي ــة لالحتاد موافاة الوزارة بن�سخة من محا�ضر
اجتماعاتها فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
الف�صــل ال�ســاد�س
املجلـــ�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 ،
ويعتد فـي ذلك ببيانات البطاقة ال�شخ�صية .
د � -أن يكون محمود ال�سرية  ,ح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
مخلة بال�شرف �أو الأمانة  ,ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون محروما 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 الالعــبني �أو احلكـ ــام �أو املدربيـ ــن املعتزل ــني للعب ــة  ،وم�ضـ ــى
عل ــى اعتزال ــه �سن ــة واح ــدة على الأقل � ،أو لديه خب ــرة فـ ــي �إدارة �شـ ـ�ؤون اللعب ــة
فـي �أحد الأندية �أو �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـ ــي املج ــال الريا�ضــي الأع�ضاء
فـي االحتاد .
ط � -أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�ضــي ت ــم حله ــا ،
ما مل يكن قد م�ضى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي الطلب مدة ( )5خم�س �سنوات .
ي � -أال يكـ ــون ع�ض ــوا فـ ــي إ�ح ــدى اللجـ ــان ذات االخت�ص ــا�ص الق�ضائـ ــي فـي االحتاد ،
�أو م�س�ؤوال عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي الطلب .
ويجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء بع�ض الأندية والهي ــئات اخلا�ص ــة العاملــة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء فـي االحتاد التي ي�شتـ ــرك فـ ــي ع�ضويته ــا عمانيون و�أجانب بتقدمي
�أ�سماء مر�شحيها من الأجانب لع�ضوية املجل�س .
املــادة ( ) 51
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -انتهاء مدة الع�ضوية .
ب  -الوفاة .
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ج  -اال�ستقالة  ،ويعترب فـي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ( )3ثالثة
اجتماعات عادية متتالية �أو (� )4أربعة 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 ــ�صة فـ ــي االحتاد  -ت ــ�صرف �أو عمـ ــل �أو امت ــنع
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 .
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 .
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املــادة ( ) 55
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،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 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 �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 � -إعداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفـيذ قراراتها .
ي  -بحث طلبات االن�ضمام لع�ضوية االحتاد  ،وعر�ضها على اجلمعية العمومية للبت
فـيها .
ك  -البت فـي ال�شكاوى التي تقدم �إلى االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء  ،والعمل على حلها .
ل  -البت فـي طلبات ا�ستقالة �أع�ضاء 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 � -إعـ ــداد �أ�س ــ�س تنظي ــم �شـ ـ�ؤون تدري ــب 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 الــوزارة  ،ث ــم عر�ضهــا علــى اجلمعيــة العموميــة العاديــة لالحت ــاد
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 محله .
املــادة ( ) 58
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
أ�  -فت ــح ح�ســاب م�صرفـي واحد با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة ،
و�إيداع �أموال االحتاد به  ،و�إخطــار ال ــوزارة بذلك  ،وع ــدم تغي ــري ه ــذا احل�سـ ــاب
�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 .
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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 ـ ( )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  -موافاة الوزارة بن�سخة من محا�ضر اجتماعات املجل�س فـي مدة ال جتاوز ()15
خمـ ــ�سة ع�ش ــر يوم ــا م ــن تاري ــخ االجتماع  ،وذلك للنظر فـيما من �ش�أنه التعديل
فـي �أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فـيما �أقرته الدولة للموظفـني .
املــادة ( ) 59
يحل نائب الرئي�س محل 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 .
-389-

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 محا�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�ساهمـ ــة فـ 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�شراف على حفظ الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت والأختام فـي مقر االحتاد ،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات �أمني ال�صندوق .
ل  -التوقيــع عل ــى مكاتبـ 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  -رفـ ــع تقاريـ ــر دوري ــة إ�ل ــى املكتب 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  -تنفـيـ ــذ ق ــرارات املجل ــ�س واملـ ــكتب التنف ـ ــيذي املتعلقة بالأمور املالية بعد التحقق
من مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوي ــة املعتمديــن  ،ومبا ال يتعار�ض مع
�أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ج  -التوقيع مع رئي�س املجل�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات .
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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 .
و  -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 .
الف�صــل ال�سابــع
املكتــــب التنفـيــــذي
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 تنفـيــذ اخت�صا�صات ــه  ,ول ــه فـ ــي �سبي ــل ذلك
ممار�سة الآتي :
-391-

أ�  -درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
ب � -إبـ ــداء تو�صياتـ ــه ب�شـ ـ�أن م�شـ ــروعات 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  -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  ،ومدير مايل ي�صدر بتعيينهما  ،وحتديد 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
ماليـــة االحتـــاد
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 � -إيرادات املباريات الريا�ضية والأن�شطة 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  -التربعات والهبات والو�صايا التي 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
االحت ــاد املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�سمالية  -كلما
اقت�ضــت احلاج ــة  -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 امليزانيــة �إج ــراء �أي تعديـ ــل �أو تغيـ ــري فـ ــي بنودهـ ــا املمولـ ــة
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 م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
ج  -مراجعة �أوجه �صرف بنود املوازنة ال�سنوية لالحتاد وفقا خلطته ال�سنوية املعتمدة .
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 .
ويجــوز عــزل مدقــق احل�سابــات ف ــي حــال ثب ــوت خطئ ــه �أو �إهمال ــه اجل�سي ــم ف ــي ممار�ســة
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 محلهما ب�إنفاق �أموال
االحتاد فـيما يحقق �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه
الأموال فـي �أعمال محققة 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�صـــل العا�شـــر
املحظـــورات
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 موافقة 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
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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 .
الف�صــل احلـادي ع�شـر
التحكيـــم 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 ومخا�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 .
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
محدد 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 .
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الف�صــل الثاين ع�شــر
�أحكـــام 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 .
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 .
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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 محا�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب � -سجل محا�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة .
ج � -سجل محا�ضر اجتماعات املكتب التنفـيذي .
د � -سجل محا�ضر اجتماعات اللجان .
هـ � -سجل الع�ضوية .
و � -سجل قيد الالعبني .
ز � -سجل قيد املدربني .
ح � -سجل نتائج البطوالت وامل�سابقات .
ط � -سجل ال�شكاوى واالحتجاجات .
ي � -سجل محا�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�صحــــــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/1
ب�إ�صـدار الالئحـة الأكادمييـة لكليـة عمـان للعلـوم ال�صحيـة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/18ب�إن�شــاء كليـة عمــان للعـلوم ال�صحيـة واملعهــد
العايل للتخ�ص�صات ال�صحية و�إ�صدار نظامهما ,
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحة الأكادميية لكلية عمان للعلوم ال�صحية  ,املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�ش ــر هـ ــذا الق ــرار ف ــي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من بداية الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الأكادميي 2020/2019م .
�صدر فـي 1441/ 1 / 5 :هـ
املوافــــق 2019/ 9 / 5 :م

د �.أحمـــد بـن حممـــد بـن عبيــــد ال�سعيـــدي
رئي�س جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية
واملعهـ ـ ـ ـ ــد العالـ ـ ـ ــي للتخ�ص�ص ـ ـ ـ ـ ــات ال�صحي ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1309
ال�صادرة فـي 2019/9/15م
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الالئحــة الأكادمييــة لكليــة عمــان للعلــوم ال�صحيــة
الف�صـــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الكليــــة :
كلية عمان للعلوم ال�صحية .
املجلــ�س :
جمل�س �أمناء الكلية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية .
املجل�س الأكادميي :
املجل�س الأكادميي للكلية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية .
العميـــد :
عمي ـ ــد الكلي ــة .
العميد امل�شارك :
القائم ب�إدارة فرع الكلية فـي كل حمافظة .
جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من هذه الالئحة .
الربنامج الأكادميي :
برنامج ي�سجل فـيه الطالب  ,ويدر�سه  ,ويتخرج منه بدرجة علمية  ,ويتكـ ــون م ــن ع ــدد
من املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة  ,والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .
الربنامج الت�أ�سي�سي :
برنامج متهيدي يهدف �إلى تطوير مهارات الطالب فـي اللغة الإجنليزية  ,واحلا�سب الآيل ,
والريا�ضيات  ,وميكن فـيه �إ�ضافة �أو حذف �أي مهارات �أخرى بناء على موافقة املجل�س الأكادميي .
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درجة البكالوريو�س :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ,على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ,
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية .
درجة الدبلوم :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ,على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ,
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية .
الف�صل الدرا�سي :
فتـ ــرة زمنيـ ــة مق ــدارها (� )17سبع ــة ع�شـ ــر �أ�سبوع ــا  ,تت�ضمن (� )2أ�سبوعني لالمتحانات
النهائية .
الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقدارها ( )8ثـمانية �أ�سابيع  ,تت�ضمن �أ�سبوعا واحدا لالمتحانات النهائية .
الت�سجيـــل :
العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختيار املقررات الدرا�سية وفقا لتوجيهات املر�شد
الأكادميي  ,واخلطة الدرا�سية  ,ويتم قيده ر�سميا فـي تلك املقررات .
املقرر الدرا�سي :
م ــادة درا�سيـ ــة نظريـ ــة �أو معمليـ ــة �أو ميداني ــة حمــددة الأهداف واملحتويات والأن�شطة ,
وله رمز ورقم خا�ص به  ,و�ساعات معتمدة  ,و�ساعات تدري�سية .
املتطلب ال�سابق :
مقرر يعتمد عليه فـي ت�سجيل مقرر �آخر  ,وي�شرتط على الطالب اجتيازه .
اخلطة الدرا�سية :
جمموعة من املقررات الدرا�سية املوزعة على عدد من الف�صول الدرا�سيـ ــة  ,والف�صـ ــول
ال�صيفـية � ,إن وجدت .
خطة متطلبات التخرج :
جمموعة من املقررات الدرا�سية والتدريب املعملي �أو امليداين التي يجب �أن يكملها الطالب
بنجاح لنيل الدرجة العلمية .
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ال�ساعة املعتمدة :
وحدة قيا�س علمية للزمن املحدد لدرا�سة املقرر الدرا�سي .
ال�ساعات املعتمدة املحولة :
هي ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية قام بدرا�ستها فـي م�ؤ�س�سات تعليم
عال �أخرى معرتف بها .
العبء الدرا�سي :
جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية التي ي�سجلها الطالب فـي ف�صل ما .
معدل نقاط التقدير الف�صلي :
مع ـ ــدل القيـ ـ ــم العدديـ ــة لتقديـ ــرات املقـ ــررات التـ ــي در�سه ـ ــا الطال ـ ــب جناح ـ ــا ور�سوبـ ــا
فـي ذلك الف�صل .
معدل نقاط التقدير الرتاكمي :
معدل القيم العددية لتقديـرات جميــع املقــررات الدرا�سيــة التــي در�سهــا الطال ــب جناحـ ــا
ور�سوبا حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .
معدل نقاط التقدير :
معدل متو�سط تقريبي يلخ�ص م�ستويني من الن�شاطات الف�صلي والرتاكمي ف ــي نهاي ــة
كل ف�صل .
املر�شد الأكادميي :
ع�ضو من هيئة التدري�س  ,يتولى توجيه الطالب با�ستمرار  ,وي�ساعده على حتقيق �أهدافه
من خالل املتابعة الدقيقة  ,والت�أكد من التزامه بالأنظمة واللوائح املعمول بها فـي الكلية .
املالحظة الأكادميية :
احلالة الأكادميية التي يو�ضع فـيها الطالب فـي الف�صل الدرا�سي الذي يل ــي انخفــا�ض
معدله الرتاكمي عن (. )2.00
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الف�صــل الثانــي
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيري الربنامج الأكادميي
املــادة ( ) 2
يتم قبول الفئات الآتية للدرا�سة فـي الكلية للح�صول على درجة البكالوريو�س :
أ�  -العمانيون عن طريق مركز القبول املوحد  ,ووفقا للإجراءات املتبعة فـي املركز .
ب  -الطلبة املقيدون فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى .
ج  -العمانيون الراغبون للدرا�سة فـي الكلية على نفقتهم اخلا�صة .
د  -املوظفـ ــون العمانيـ ــون املوفـ ــدون مـ ــن وحـ ــدات اجلهــاز الإداري للدولــة للدرا�ســة
فـي الكلية .
هـ  -غري العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي الكلية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط لقبول الطالب للح�صول على درجة البكالوريو�س الآتي :
أ�  -ا�ستيفاء معايري القبول �سواء املقررة فـي مركز القبول املوحد للعمانيني �أو معايري
القبول املقررة فـي الكلية بح�سب الأحوال .
ب � -أن يك ــون ف ــي حــدود املقاعد املخ�ص�صة لكل فئة من الفئات الواردة فـي املادة ()2
من هذه الالئحة .
ج  -اجتــياز متطلب ــات الربنام ــج الت�أ�سي�سي وفقا للقواعد وال�ضوابط التي تقررها
الكلية بعد موافقة املجل�س الأكادميي .
د � -أن يكون الئقا طبيا .
هـ � -سداد الر�سوم الدرا�سية املقررة .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط لقبول الطلبة املقيدين فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى للدرا�سة فـي الكلية الآتي :
أ�  -توفر مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي املراد االنتقال �إليه .
ب � -أن يكون الطالب قد �أنهى ( )2ف�صلني درا�سيني من الربنامج الأكادميي بنجاح ,
وح�صل على تقدير ال يقل عن جيد جدا فـي امل�ؤ�س�سة املنقول منها .
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ج � -أن يدر�س الطالب ما ال يقل عن ( )% 50خم�سني باملائــة م ــن ال�ساع ــات املعتم ــدة
فـي الكلية لنيل الدرجة العلمية .
د  -موافقة جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند قبول الطالب للدرا�سة فـي الكلية :
أ�  -معادلة املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب مبا يكافئها فـي الربنامج الأكادميي
الذي يرغب فـي االنتقال �إليه .
ب  -احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب فـي املقرر الدرا�سي بنجاح ,
طبق ــا لعــدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج الأكادميي  ,وتر�صد له �ساعات معتمدة
حمولة بتقدير (ت)  ,وال تدخل فـي احت�ساب معدل نقاط التقدير الرتاكمي .
ج  -يحت�سب للطالب الذي يرغب فـي الت�سجيل فـي مقرر درا�سي �سبق له احل�صول
فـي ــه علــى �ساعــات حمولة تقدير (ت) حتى نهاية فرتة الت�سجيل  ,ومن ثم ير�صد
له التقدير الذي يح�صل عليه فـي املقرر فـي نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 5
ت�شكل فـي الكلية جلنة ت�سمى (جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي) ي�صدر بت�شكيلها
ونظام عملها قرار من العميد برئا�سته  ,وع�ضوية العمداء امل�شاركني  ,وم�ساعدي العميد
لل�ش�ؤون الأكادميية  ,و�ش�ؤون الطلبة  ,وذلك للنظر فـي طلبات االنتقال  ,وتغيري الربنامج
الأكادميي املقدمة من طلبة الكلية  ,والبت فـيها فـي مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الأول من
بداية الف�صل الدرا�سي الأول .
املــادة ( ) 6
يجوز للطالب االنتقال داخل الكلية � ,أو �إلى �أحد فروعها � ,أو بني الفروع فـي الربنامج
الأكادميي ذاته  ,وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -وجود مقعد �شاغر فـي الكلية �أو الفرع املراد االنتقال �إليه .
ب  -وجود مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي امللتحق به .
ج � -أال يرتتب على االنتقال جتاوز احلد الأعلى للطلبة فـي الربنامج الأكادميي .
د  -موافقة جلنة االنتقال  ,وتغيري الربنامج الأكادميي .
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املــادة ( ) 7
يجوز للطالب تغيري الربنامج الأكادميي وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -وجود مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي املراد التغيري �إليه .
ب � -أن يك ــون الطالــب م�ستوفـيــا �شروط القبول فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب
فـي التغيري �إليه .
ج � -أن يكــون قــد أ�تــم درا�سة ( )20ع�شرين �ساعة معتمدة كحد �أدنى فـي برنامج
البكالوريو�س الذي يرغب االنتقال منه  ,على �أال يقل املعدل الرتاكمي عن (. )3.00
د � -أال يكون قد �سبق له تغيري الربنامج الأكادميي .
هـ  -موافقة جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي .
املــادة ( ) 8
ا�ستثناء من ال�شروط الواردة فـي املادة ( )7من هذه الالئحة  ,يجوز للمجل�س الأكادميي
بناء على تو�صية العميد تغيري الربنامج الأكادميي للطالب لأ�سباب �صحية .
املــادة ( ) 9
يقدم طلب االنتقال �أو تغيري الربنامج الأكادميي �إلى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية
�أو �أحد فروعها  ,وترفع الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة �إلى جلنة االنتقال وتغيري
الربنامج الأكادميي .
املــادة ( ) 10
يح�سب للطالـ ــب  -فـ ــي حال ــة املواف ــقة على تغيري الربنامج الأكادميي  -جميع املقررات
الدرا�سية التي در�سها  ,وجنح فـيها  ,والتي تقع �ضمن خطته الدرا�سية اجلديدة  ,وتدخل
تقديرات املقررات التي ح�سبت له فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
وتظهر جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب  ,وجنح فـيها  ,وال تقع �ضمن خطته
الدرا�سية فـي �سجله الأكادميي  ,وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
املــادة ( ) 11
يجب �أال تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية عن احلد الأق�صى للتخرج املن�صو�ص عليه فـي
املادة ( )86من هذه الالئحة  ,ويتحمل الطالب �أي ت�أخري فـي تخرجه فـي املدة الزمنية
الق�صوى املحددة للتخرج نتيجة انتقاله � ,أو تغيري الربنامج الأكادميي .
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املــادة ( ) 12
يجوز للكلية عقد امتحان التحدي للطالب خالل الف�صل الدرا�س ــي الأول م ــن اخلطـ ــة
الدرا�سية للربنامج الأكادميي فـي بداية درا�سته للمقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة ,
وذلك وفقا لال�شرتاطات الآتية :
� - 1أن يكون لدى الطالب اخلربة الأكادميية �أو العملية احلا�صل عليها بعد دبلوم
التعليم العام .
� - 2أن يكون لدى الطالب املهارات واملعارف فـي مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية .
� - 3أن ت ــحدد الكلي ــة املقررات الدرا�سية المتحان التحدي مبا ال يتجاوز ( )3ثالثة
مقررات درا�سية بعدد �ساعاتها كحد �أق�صى .
املــادة ( ) 13
يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية و�ضع تقدير (ناجـ ــح) فـ ــي املقـ ــرر الدرا�سـ ــي
فـي ك�شف عالمات الطالب مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة فـي حالة ح�صول الطالب
على تقدير (ج) ف�أعلى فـي امتحان التحدي  ,وال يتم احت�ساب �أي �ساعات معتمدة فـي حال
ح�صل على تقدير �أقل من (ج)  ,ويجب عليه الت�سجيل فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 14
يجوز للطلبة املقيدين فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التقدم للكلية لدرا�سة بع�ض
املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية  ,وفقا لل�شروط الآتية :
�أ  -احل�صول على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها  ,و�أن حتدد
املقررات الدرا�سية املطلوبة .
ب � -إمكانية الت�سجيل فـي املقرر الدرا�سي على �أ�سا�س الكفاءة  ,ووجود املقاعد ال�شاغرة ,
والنتائج الدرا�سية ال�سابقة للطالب .
املــادة ( ) 15
يجوز للطالب  -بعد موافقة الكلية  -درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة
فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى لأجل حتقيق متطلبات الربنامج الأكادميي  ,ووفق
ال�شروط الآتية :
أ� � -أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها  ,وذات م�ستوى �أكادميي يعادل م�ستوى الكلية .
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ب � -أن حتدد الكلية �أو الفرع املقررات الدرا�سية التي ميكن للطالب درا�ستها وعدد
ال�ساعات اخلا�صة بها  ,واملقررات الدرا�سية املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .
ج � -أال تزيــد ال�ساعــات الدرا�سيـة املعتمــدة املحولة على ( )30ثالثني �ساعة معتمدة
كحد �أق�صى للتخرج .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب على الطالب �أن يقدم للكلية ك�شفا ر�سميا معتمدا بالدرجات
احلا�صل عليها من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي در�س بها حتى يتم احت�ساب املقررات الدرا�سية
وعدد ال�ساعات املعتمدة لها  ,على �أن حت�سب له املقررات التي ح�صل فـيها على تقدير يعادل
كحد �أدنى تقدير (ج) ك�ساعات حمولة (ت) .
الف�صـــل الثالـــث
قواعــــد الت�سجيــــل
املــادة ( ) 16
يكون نظام الدرا�سة فـي الكلية بنظام ال�ساعات املعتمدة  ,ويتكون العام الأكادميي من ف�صلني
درا�سيني  ,هما ف�صل اخلريف  ,وف�صل الربيع  ,بالإ�ضافة �إلى الف�صل ال�صيفـي � ,إن وجد .
املــادة ( ) 17
ت�شتمل اخلطة الدرا�سية على مقررات درا�سية  ,يتم �إدراجها فـي اخلطة برمز مقرر درا�سي
لكل منها  ,وموزعة على عــدد مــن الف�صــول الدرا�سيــة بالإ�ضافــة �إل ــى الف�ص ــل ال�صيف ــي ،
�إن وجد .
ويجوز �أن يحتوي املقرر الدرا�سي على �أن�شطة نظرية  ,ومعملية حتت رمز مقرر درا�سي
واحد يتم �إدراجها فـي اخلطة الدرا�سية .
املــادة ( ) 18
تتكون اخلطة الدرا�سية من عدد من ال�ساعات املعتمدة  ,وذلك على النحو الآتي :
أ� � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )15خم�س ع�شرة �ساعة نظرية .
ب � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )30ثالثني �ساعة معملية .
ج � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )45خم�س و�أربعني �ساعة عملية �أو التدريب امليداين
�أو م�شروع تخرج .
وفـي جميع الأحوال  ,ال يجوز تغيري اخلطة الدرا�سية �إال بعد موافقة جمل�س الأمناء .
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املــادة ( ) 19
يقوم ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بت�سليم الطالب اخلطة الدرا�سية ومتطلبات
التخرج عند التحاقه بالربنامج الأكادميي  ,وعلى الطالب االلتزام باخلطة ومتطلبات
التخرج  ,والتقيد بتوجيهات املر�شد الأكادميي .
وفــي جميــع الأح ــوال  ،يتول ــى ق�س ــم القبـ ــول والت�سجي ــل �إخطـ ــار الطالـ ــب ب ـ�أي حتديــث
يتم للخطة الدرا�سية .
املــادة ( ) 20
يحدد ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية مر�شدا �أكادمييا لكل طالب  ،على �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -م�ساعدة الطالب على اكت�شاف طاقاته وقدراته .
ب  -م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل مبا يتفق مع خطته الدرا�سية .
ج  -م�ساعدة الطالب على �إيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية
ف ــي ح ــال تعث ــر م�ساره الدرا�سي لأي �سبب من الأ�سباب  ,وذلك ح�سب اخلطة
الدرا�سية  ,وو�ضعه الأكادميي .
د  -تقدمي الن�صح والإر�شاد للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سته .
هـ  -تعريف الطالب باللوائح ذات ال�صلة بو�ضعه الأكادميي  ,وال�سلوكي فـي �أثناء الدرا�سة .
و  -م�ساعدة الطالب على و�ضع خطة ت�صحيحية فـي حالة وقوعه حتت املالحظة
الأكادميية  ,بالت�شاور مع رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل .
املــادة ( ) 21
يكون العبء الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
أ�  -احلد الأعلى فـي الف�صل الدرا�سي ( )18ثـماين ع�شرة �ساعة معتمدة .
ب  -احلد الأدنى فـي الف�صل الدرا�سي ( )12اثنتا ع�شرة �ساعة معتمدة .
ج  -مبا ال يتجاوز عدد (� )6ست �ساعات معتمدة للف�صل ال�صيفـي .
ويجوز �أن يقل العبء الدرا�سي للطالب فـي الف�صل الدرا�سي عن احلد الأدنى مبا ال يقل
عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة  ,وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الف�صل .
ب  -الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية .
ج  -حاالت خا�صة يقدرها العميد بتو�صية من املر�شد الأكادميي .
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املــادة ( ) 22
ال يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية الت�سجيل لأكرث من ( )12اثنتي ع�شرة
�ساعة معتمدة  ,عدا الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك الف�صل  ,فـيجوز له الت�سجيل ملقرر
�إ�ضافـي واحد �إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .
املــادة ( ) 23
يعترب الطالب م�ؤجال للف�صل الدرا�سي فـي حالة عدم طرح مقررات درا�سية تتنا�سب مع
خطته الدرا�سية  ,وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج
الأكادميي .
املــادة ( ) 24
يقوم ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بالإعالن عن مواعيد الت�سجيل لكل ف�صل درا�سي ,
ويجــب �أن يت�ضم ــن الإع ــالن حتديــد مواعــيد الت�سجــيل  ,واجلــداول الدرا�سيــة  ,والطاقــة
اال�ستيعابية  ,وتبد أ� فرتة الت�سجيل للمقررات الدرا�سية قبل (� )2أ�سبوعني من تاريخ بدء
الدرا�سة فـي الف�صل  ,وتنتهي بنهاية دوام �آخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة .
املــادة ( ) 25
ا�ستثناء من حكم املادة ( )24من هذه الالئحة  ,يجوز للكلية ت�سجيل الطالب بعد انتهاء
فرتة الت�سجيل املعلن عنها مبدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني  ,وذلك فـي حال ثبت وجود
ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على تو�صية املر�شد الأكادميي � ,شريطة
توفر مقعد �شاغر .
املــادة ( ) 26
ي�شرتط لت�سجيل الطالب فـي املقررات الدرا�سية توافر ال�شروط الآتية :
أ�  -وجود مقاعد �شاغرة .
ب � -أال يوجد تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي .
ج  -ا�ستكمال �إجراءات القبول .
د  -درا�سة متطلب �سابق للمقرر .
هـ � -أال توجد عهدة غري معادة لدى الطالب � ,أو مبالغ م�ستحقة .
و � -أال يكون قد متت جمازاته ب�أي عقوبة ت�أديبية متنعه من الت�سجيل .
وفـي جميع الأحوال  ,يجوز للطالب �أن ي�سجل مقررا درا�سيا  ,ومتطلبه ال�سابق فـي الف�صل
نف�سه �إذا كان مل ينجح فـيه � ,أو كان تخرجه يتوقف على ذلك .
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املــادة ( ) 27
تكون الأولوية فـي ت�سجيل املقررات الدرا�سية ذات املقاعد املحدودة للطلبة  ,على النحو
الآتي :
 - 1طلبة ال�سنة النهائية الذين تلزمهم درا�سة املقرر الدرا�سي من �أجل التخرج .
 - 2الطلبة الذين تلزمهم درا�سة مقررات درا�سية يت�ضمنها تخ�ص�صهم الدرا�سي .
 - 3الطلبة الذين هم فـي حاجة �إلى �إعادة املقررات الدرا�سية .
 - 4الطلـ ــبة الذيـ ــن لديه ــم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على تو�صية املر�شد
الأكادميي .
املــادة ( ) 28
يجـ ــوز لق�سـ ــم القبـ ــول والت�سجيــل فـي الكلية �إلغاء الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية التي
مل يلتحق بها عدد كاف من الطلبة  ,وفقا للطاقة اال�ستيعابية للمقرر الدرا�سي .
املــادة ( ) 29
ال يجوز للطالب االنتقال من �شعبة �إلى �شعبة �أخرى للمقرر الدرا�سي ذاته �إال فـي حالــة
التعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي � ,أو �إلغ ــاء ال�شعبة التي كان م�سجال فـيها � ,أو �أي �أ�سب ــاب
�أخ ـ ــرى يقدرهـ ــا العميـ ــد �أو العميـ ــد امل�شارك بح�سب الأحوال  ,بالتن�سيق مع ق�سم القبول
والت�سجيل .
املــادة ( ) 30
يجب على الطالب الذي يرغب فـي حذف �أو �إ�ضافة مقرر درا�سي مراعاة الآتي :
أ�  -موافقة املر�شد الأكادميي .
ب  -توفر مقعد �شاغر فـي املقرر الدرا�سي املراد �إ�ضافته .
ج � -أن يكون احلذف �أو الإ�ضافة فـي حدود العبء الدرا�سي امل�سموح للطالب .
د � -أن يتم احلذف �أو الإ�ضافة خالل الأ�سبوع الأول من كل ف�صل .
املــادة ( ) 31
يج ــوز لق�سـم القبول والت�سجيل فـي الكلية متديد فرتة احلذف �أو الإ�ضافة ملقرر درا�سي
فـي موعد ال يتجاوز الأ�سبوع الثاين من بدء الدرا�سة فـي الف�صل الدرا�سي  ,وذلك فـي حالة
وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد � ,أو العميد امل�شارك  ،بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 32
يجوز للطالب االن�سحاب من درا�سة �أي مقرر درا�سي بعد انق�ضاء الفرتة املقررة للت�سجيل ,
وحت ــى نهايـ ــة الأ�سبـ ــوع الثامـ ــن مــن بداي ــة الف�صــل الدرا�سي  ,وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع
من بداية الف�صل ال�صيفـي  ,وذلك مبراعاة الآتي :
أ�  -موافقة املر�شد الأكادميي .
ب � -أال تتجاوز ن�سبة الغياب بدون عذر �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات
املعتمدة .
ج � -أال يتعار�ض ذلك مع قواعد التخرج .
املــادة ( ) 33
يثبت للطالب فـي حالة ان�سحابه من �أي مقرر درا�سي تقدير (من�سحب) (�س) فـي �سجله
الأكادميي فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 34
يجب على الطالب االنتظام وااللتزام مبواعيد الدرا�سة وح�ضور جميع املقررات الدرا�سية
التي ي�سجلها .
املــادة ( ) 35
يجب على مدر�س املقرر الدرا�سي ت�سجيل ح�ضور وغياب الطالب �أوال ب�أول  ,وبتنبيهه
�شفهيا �إذا بلغت ن�سبة غيابه ( )%10ع�شرة باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ,و�إنذاره
كتابيا عن طريق ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية �إذا جتاوزت ن�سبة غيابه ( )%15خم�سة
ع�شر باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر � ,سواء كان غيابه بعذر مقبول �أو غري مقبول ,
ويعد �أي مما ي�أتي �إنذارا كتابيا :
أ� � -إر�سال بريد �إلكرتوين للطالب .
ب � -إر�س ـ ــال ر�سالـ ــة ن�صي ــة لرقـ ــم هاتـ ــف الطالب امل�سجل بياناته لدى ق�سم القبول
والت�سجيل  ,على �أن يتحمل الطالب م�س�ؤولية حتديث بياناته ال�شخ�صية لدى
ق�سم القبول والت�سجيل .
ج  -الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية .
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املــادة ( ) 36
يعترب الطالب من�سحبا من املقرر الدرا�سي �إذا جتاوز غيابه بعذر مقبول ( )%20ع�شرين
باملائ ــة م ــن جمم ــوع ال�ساع ــات التدري�سيــة للمقــرر  ,وفـي هــذه احلالــة يثبــت لــه تقديــر
(من�سحب) (�س) فـي �سجله الأكادميي .
كما يعترب الطالب را�سبا فـي املقرر الدرا�سي �إذا جتاوز غيابه بدون عذر مقبول ()%20
ع�شرين باملائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ,وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير
(را�سب ب�سبب الغياب) (هـ �س) فـي �سجله الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال � ,إذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب ( )%20ع�شرين باملائة من جمموع
ال�ساعات التدري�سية فـي املقرر الدرا�سي بعذر مقبول �أو غري مقبول  ,فـي هذه احلالة يعتد
ب�سبب الغياب الأعلى ن�سبة  ,و�إذا ت�ساوت الن�سبتان  ،يكون غياب الطالب بعذر مقبول .
املــادة ( ) 37
�إذا تغيب الطالب عن ح�ضور �أي امتحان معلن من �أعمال الف�صل بعذر مقبول يقدمه
الطالب خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ انعقاد االمتحان  ,ف�إنه يتم عقد امتحان �آخر
تعوي�ضي عن االمتحان الذي تغيب عنه  ,وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان
بعذر غري مقبول  ،تر�صد له عالمة (�صفر) فـي ذلك االمتحان  ,ويح�سب له التقدير
النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�صلية .
املــادة ( ) 38
�إذا تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خالل
( )5خم�سة �أيام من تاريخ انعقاد االمتحان  ,يثبت له تقدير غري مكتمل (ك) فـي �سجله
الأكادميي  ,ويتم عقد امتحان �آخر تعوي�ضي له عن االمتحان الذي تغيب عنه ف ــي م ــدة
ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�سابيع بعد نهاية الف�صل الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان التعوي�ضي ب�سبب ا�ستمرار وجود العذر ،
يعترب من�سحبا من املقرر الدرا�سي  ,ويثبت له تقدير (من�سحب) (�س) فـي �سجله الأكادميي ,
�أما �إذا زال الع ــذر  ,ول ــم يح�ض ــر االمتح ــان التعوي�ضي تر�صد له عالمة (�صفر) فـي ذلك
االمتحان  ,ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان نهائي بعذر غري مقبول  ،تر�صـ ــد ل ــه عالم ــة
(�صفر) فـي االمتحان  ,ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر الدرا�سـ ــي وفـ ــق جممـ ــوع
عالماته الف�صلية .
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املــادة ( ) 39
يحدد للطالب الذي دخل االمتحان النهائي ومل ي�ستطع �إكماله لعذر مقبول موعد جديد
لت�أدية االمتحان فـي املقررات الدرا�سية التي تغيب عنها  ،وذلك بعد زوال الع ــذر ف ـ ــي م ــدة
ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�سابيع بعد نهاية الف�صل الذي مل ي�ستطع فـيه �إكمال االمتحان .
وفـي حالة تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان التعوي�ضي  ،تطبق عليه الأحكام املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة الأخرية من املادة ( )38من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 40
ال حتت�سب مدة غياب الطالب ب�سبب امل�شاركة فـي الأن�شطة الطالبية املعتمدة لتمثيل
الكلية داخليا �أو خارجيا  ,وذلك بعد موافقة العميد �أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال -
ومدر�س املقرر الدرا�سي  ,ومر�شده الأكادميي  ,ومبراعاة التوازن بني الإذن له بامل�شاركة
فـي تلك الأن�شطة و�أدائه الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال  ,يتم تعليق م�شاركة الطالـ ــب الواقـ ــع حتـ ــت املالحظـ ــة الأكادمي ــية
فـي الأن�شطة الطالبية حتى خروجه من حتت املالحظة .
املــادة ( ) 41
ال يجوز للطالب ت�أجيل الدرا�سة �إال بعد موافقة العميد �أو العميد امل�شارك بح�سب الأحوال ,
وتوافر ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون قد �أم�ضى ف�صال درا�سيا من وقت التحاقه بالكلية .
ب � -أن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه � ,أو لغر�ض التدريب فـي موقع العمل .
ج � -أال يكون الت�أجيل لتجنب الر�سوب .
ويجوز للعميد �أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال  -فـي احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء
من ال�شرط املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ) .
املــادة ( ) 42
يجب �أال تتجاوز مدة ت�أجيل الدرا�سة ( )2ف�صلني درا�سيني �سواء �أكانا مت�صلني �أم منف�صلني ,
وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة للطالب .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية ت�سجيل تاريخ الت�أجيل فـي �سجل الطالب ,
ويثبت له تقدير (م�ؤجل ر�سميا) (م ر) فـي �سجله الأكادميي .
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املــادة ( ) 43
يجب على الطالب الت�سجيل فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل املمنوحة له ,
و�إال �ألغي قيده فـي الكلية .
املــادة ( ) 44
يجوز للطالب �أن ين�سحب من الدرا�سة فـي الكلية بعد تقدميه طلب االن�سحاب على النموذج
املعد لذلك  ,وي�سري االن�سحاب من تاريخ اعتماد رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية
للطلب .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل قيد ان�سحاب ر�سمي (�س) مع التاريخ  ,ويثبت فـي �سجل
الطالب الأكادميي تقدير (من�سحب)(�س) �أمام كل مقرر درا�سي �سجل فـيه  ,ومل يكمله .
املــادة ( ) 45
يلغى قيد الطالب من الكلية فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أخفق فـي اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .
ب � -إذا مل يكمل متطلبات الدرا�سة فـي املدة الق�صوى املحددة للدرا�سة فـي الكلية .
ج � -إذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوب للتخرج يتجاوز احلد الأق�صى امل�سموح به
لكل ف�صل من ف�صول �سنة التخرج .
د � -إذا مل يقم ب�إجراءات �إعادة قيده فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل
املمنوحة له � ,أو �إذا مل يتقدم الطالب �أو ويل �أمره بطلب متديد فرتة الت�أجيل
قبل انتهاء فرتة الت�سجيل .
هـ � -إذا ف�صل لأي �سبب من الأ�سباب .
و � -إذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله للدرا�سة .
ز � -إذا تغي ـ ــب تغيب ـ ــا متوا�صـ ــال عـ ــن جميـ ــع املق ــررات الدرا�سية بدون �إخطار لأكرث
من ( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي بدون عذر مقبول .
ح � -إذا مل ي�سجل خالل فرتة الت�سجيل لف�صل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .
ط � -إذا ثبتت �إدانته بعقوبة جزائية .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية فـي حال �إلغاء قيد الطالب �إ�صدار �إ�شعار ب�إلغاء
قيده  ,ويثبت فـي �سجله الأكادميي تقدير (من�سحب) (�س) لكل مقرر درا�سي �سجل فـيه ,
ومل يكمله .
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املــادة ( ) 46
يجوز للعميد �إعادة قيد الطالب  ,وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -إذا كانت فرتة االنقطاع عن الدرا�سة ال تزيد على ( )2ف�صلني درا�سيني .
ب � -إذا كان غياب الطالب لعذر مقبول � ،شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .
ج � -أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الكلية .
د � -أال يكون قد �سبق �إعادة قيده لأكرث من مرة .
هـ � -أال يكون قد �ألغي قيده لأي من الأ�سباب الواردة فـي البنود �أرقام (�أ  ,ب  ,ج  ,د  ,هـ)
من املادة ( )45من هذه الالئحة .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية عند �إعادة قيد الطالب اعتماد �سجله الأكادميي
ال�سابق  ,وتعد فرتة االنقطاع فـي هذه احلالة فرتة ت�أجيل .
الف�صـــل الرابـــع
الربامـــج الأكادمييـــة ونظـــام التقييـــم
املــادة ( ) 47
ت�شتمل موا�صفات كل برنامج �أكادميي على العنا�صر الآتية :
أ�  -ا�سم الدرجة العلمية  ,والتخ�ص�ص .
ب  -و�صف الربنامج الأكادميي .
ج  -خ�صائ�ص  ,ومهارات اخلريجني .
د  -متطلبـ ــات التخـ ــرج  ,وتت�ضمن معلومات حمددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل
من متطلبات الكلية  ,واملقررات الدرا�سية الإجبارية  ,واالختيارية فـي الربنامج
الأكادميي .
هـ  -نظام التقييم املعتمد فـي الكلية .
املــادة ( ) 48
تهدف خطة املقرر الدرا�سي �إلى تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية عن املقرر  ,ويتم
توزيعها على الطلبة فـي الأ�سبوع الأول من كل ف�صل  ,وت�شمل اخلطة الآتي :
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أ�  -رمز وا�سم املقرر  ,وال�ساعات املعتمدة  ,واملتطلبات ال�سابقة  ,واملتطلبات املالزمة
للمقرر .
ب  -ا�سم املحا�ضر  ,وموقع مكتبه وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�شارة .
ج  -و�صف للمقرر .
د � -أهداف املقرر .
هـ  -املو�ضوعات الرئي�سية للمقرر .
و � -أ�ساليب التدري�س والتعليم .
ز  -عنا�صـ ــر التقيي ــم  :مواعـ ــيد االمتحانـ ــات الق�صــرية والنهائية  ,و�أوراق البحث ,
والواجبات وغريها .
ح  -الن�سـ ــبة املخ�ص�ص ــة لـ ــكل عن ــ�صر م ــن عنا�ص ــر التقييم فـي التقدير الكلي للمقرر
ومواعيد �إجرائها .
ط  -الكتـب الدرا�سية واملراجع الإ�ضافـية و�أي مواد �أخرى الزمة .
ي � -أي �شروط �أو متطلبات خا�صة باملقرر .
املــادة ( ) 49
يتم تقييم الطالب وتقدير �أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير  ,ويكون التقدير
النهائي لأي مقرر درا�سي مبنيا على نتائج عنا�صر التقييم لكل طالب  ,وفقا لأهداف ذلك
املقرر  ,واملعايري املحددة له .
املــادة ( ) 50
ي�شرتط لنجاح الطالب فـي �أي مقرر درا�سي �أن يح�صل على ن�سبة مئوية ال تقل عن ()%50
خم�سني باملائة من التقدير الكلي للمقرر .
املــادة ( ) 51
يجب �أن ي�سهم عن�صران على الأقل من عنا�صر التقييم فـي حتديد التقدير النهائي لأي
مقرر درا�سي  ,وال يجوز لعن�صر واحد من هذه العنا�صر �أن ي�سهم ب�أكرث من (� )%60ستني
باملائة من التقدير النهائي  ,و�إذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب �أن ترتاوح ن�سبة ذلك
االمتحان بني (� )%60 - %40أربعني باملائة �إلى �ستني باملائة من التقدير الكلي للمقرر فـيما
عدا املقررات الدرا�سية التي تتطلب خططها غري ذلك .
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املــادة ( ) 52
يتم قيا�س تقدير �أي مقرر درا�سي بقيمة عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�صلي /الرتاكمي ,
وذلك وفقا جلدول قيا�س خا�ص  ,على النحو الآتي :
القيمة
التقدير
العددية
�أ
�أ -
ب+
ب
ب-
ج+

4.00
3.75
3.25
3.00
2.75
2.25

القيمــة
التقدير
العدديـــــة

الن�سبـــة
املئويـــــــــة
100 - 90
� - 85أقل من 90
� - 81أقل من 85
� - 78أقل من 81
� - 75أقل من 78
� - 71أقل من 75

ج
ج-
د+
د
هـ  ،هـ �س

2.00
1.75
1.50
1.00
0.00

الن�سبـــة
املئويـــــــــة
� - 68أقل من 71
� - 65أقل من 68
� - 60أقل من 65
 - 50لأقل من 60
�أقل من 50

املــادة ( ) 53
ت�شكل م�صطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي الكلية  ,ولكنها
ال حتمل قيمة عددية :
أ�  -غري مكتمل (ك) :
يثبت تقدير (غري مكتمل) فـي حالة الظروف القاهرة التي حتول دون �إكمال
الطالب جميع متطلبات املقرر الدرا�سي فـي الوقت املحدد مثل املر�ض  ,احلوادث ,
الظروف العائلية الطارئة وغريها من احلاالت املماثلة .
ب  -من�سحب (�س) :
يثبت تقدير (�س) للطالب الذي ين�سحب من �أحد املقررات الدرا�سية � ,أو يلغى قيده .
ج  -ال�ساعات املحولة (ت) :
يثبت تقدير (ت) للطالب الذي اكت�سب �ساعات معتمدة من �أي م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأخرى  ,وحت�سب هذه ال�ساعات �ضمن جمموع ال�ساعات املعتمدة
مــن الكلي ــة  ,واملطلوبــة للتخــرج فــي برنامج �أكادميي معني  ,ولكنها ال حتت�سب
�ضمن معدل نقاط التقدير .
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د  -ناجح  /غري ناجح (ن/غ ن) :
يثبت تقدير (ن) (ناجح) �أو تقدير (غ ن) (غري ناجح) للمق ــرر الدرا�سـ ــي ال ـ ــذي
ال يخ�ضع لنظام التقييم  ,ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج .
هـ  -م�ستمر (ر) :
يثبت تقدير (ر) ملقرر درا�سي عملي � ,أو ملقرر متعدد الف�صول الدرا�سية  ,يكون
الطالب م�سجال به  ,لكن املقرر ال يزال م�ستمرا وقت ر�صد التقديرات �أو �إ�صدار
ك�شوف العالمات .
و  -م�ؤجل ر�سميا (م ر) :
يثبت تقدير (م ر) للمقررات الدرا�سية التي يكون الطالب م�سجال فـيها بعد
ح�صوله على املوافقة على الت�أجيل ر�سميا لذلك الف�صل الدرا�سي .
ز  -را�سب (هـ) :
يثبت تقدير (هـ) للطالب الذي ير�سب فـي �أحد املقررات الدرا�سية .
ح  -را�سب ب�سبب الغياب (هـ �س) :
يثبت تقدير (هـ �س) للطالب الذي ير�سب فـي �أحد املقررات الدرا�سية ب�سبب
الغياب .
املــادة ( ) 54
يح�سب معدل نقاط التقدير الف�صلي على �أ�سا�س املقررات الدرا�سية التي ي�سجل فـيها
الطالب خالل الف�صل  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -ت�ضرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر درا�سي فـي عدد ال�ساعات
املعتمدة لذلك املقرر  ,وت�سمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك
املقرر .
ب  -يق�سـ ــم جمـ ــموع نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك الف�صل على جمموع ال�ساعات
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�صل .
وتخ�ضــع لهــذه العمليــات احل�سابيــة املقــررات الدرا�سيــة الـتي تكـون تقديراتها ذات قيمـة
عددية فقط  ,ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي .
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املــادة ( ) 55
يح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب
فـي جميع الف�صول الدرا�سية وذلك فـي نهاية كل ف�صل  ,على �أن يكون ح�سابا فرديا
للمجموع  ,ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�صول  ,وذلك على النحو الآتي :
أ�  -ت�ضـ ــرب القيمـ ــة العدديـ ــة للتقدي ــر املكت�سبة فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر ,
والنتيجة ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة .
ب  -يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدة
املحت�سبة .
وفـي جميع الأحوال  ،يح�سب معدل نقاط التقدير بتقريبه �إلى رقمني ع�شريني با�ستخدام
قواعد التقريب املعروفة .
املــادة ( ) 56
تعد جميع التقديرات نهائيــة مبجــرد اعتمادهــا مــن العميــد �أو العميــد امل�شــارك بح�ســب
الأحوال ما عدا تقدير (ك)  ،ويج ــوز تعدي ــل التقديـ ــرات النهائيـ ــة �إذا كـ ــان ه ــناك خط ـ ـ�أ
فـ ــي احل�سـ ــاب �أو �إدخـ ــال القي ــم �أو ب ــناء على التظلم املقدم من الطالب  ،وال يجوز تعديل
�أي تقدير نهائي ب�أداء امتحان �إ�ضافـي �أو تقدمي �أعمال �إ�ضافـية بعد نهاية الف�صل .
املــادة ( ) 57
تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحو الآتي :
أ�  -العبء الدرا�سي :
بالن�سبـ ــة للطال ــب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط التقدير الرتاكمي
( )2.00بالإ�ضاف ــة إ�ل ــى حتقيق احلد الأدن ــى املطلـ ــوب لأي تقديـ ــر (تقدي ــرات)
فـي مقرر درا�سي معني �أو مقــررات معينــة  ,وميكنــه موا�صلــة درا�ســة الربنامــج
الأكادميي للح�صول على الدرجة العلمية للربنامج امللتحق به .
ب  -املالحظة الأكادميية :
بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط التقدير الرتاكمي �أقل من (، )2.00
ف�إنه يو�ضع فـي الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية .
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ويجب �أن يقوم الطالب مبراجعة مر�شده الأكادميي قبل الت�سجيل للف�صل الدرا�سي التايل ,
ويتـ ــم ت�سجيـ ــل �أي إ�ج ـ ــراءات ت�صحيح ــية ف ـ ــي حينــه  ,وميكن �أن ت�شتمل هذه الإجراءات
على الآتي :
 - 1تخفـيف العبء الدرا�سي .
 - 2ت�أجيل بع�ض املقررات الدرا�سية �إلى ف�صل الحق .
 - 3و�ضع خطة عالجية لرفع معدل الطالب  ,وتعطى الأولوية للمقررات التي ر�سب
فـيها الطالب وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات .
املــادة ( ) 58
يجب على الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية �أن يرفــع معــدل نقــاط التقديــر
الرتاكمي �إلى ( )2.00ف�أكرث  ,وذلك فـي مدة �أق�صاها ( )3ثالثة ف�صول درا�سية متتالية ,
و�إال يع ـ ــد من�سحب ــا ان�سحابا �إلزاميا  ,ويتعني �إنذار الطالب كتابيا لرفع معدله الرتاكمي
بالف�صل الدرا�سي الأخري �إذا �أكمل ( )2ف�صلني درا�سيني دون الو�صول �إلى املعدل املطلوب .
املــادة ( ) 59
مينح الطالب فـي حالة تكرار وقوعه حتت املالحظة الأكادميية مرة �أخرى ( )2ف�صلني
درا�سيني للو�صول �إلى م�ستوى العبء الدرا�سي العادي .
املــادة ( ) 60
يجوز للطالب حتت املالحظة الأكادميية تعديل معدل نقاط التقدير الرتاكمي خالل
الف�صل ال�صيفـي  ,دون �أن يخل ذلك بعدد ال�ساعات املعتمدة له خالل الف�صل ال�صيفـي ,
ودون ح�ساب هذا الف�صل من ف�صول املالحظة الأكادميية .
املــادة ( ) 61
مينح الطالب الذي مل يخرج من املالحظة الأكادميية فـي الف�صل الأخري من الربنامج
الأكادميي ف�صال �آخر لرفع معدل نقاط التقدير الرتاكمي مبا ال يتعار�ض مع احلد
الأق�صى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج با�ستثناء موافقة املجل�س الأكادميي على منحه ف�صال
درا�سيا واحدا لرفع معدله الرتاكمي املطلوب للتخرج  ,وله حرية اختيار املقررات الدرا�سية
التي �سوف ي�سجلها  ,وذلك بالتن�سيق مع مر�شده الأكادميي .
-420-

املــادة ( ) 62
يجب على الطالب فـي حالة ح�صوله على تقدير را�سب (هـ) فـي املقرر �أن يعيد املقرر
الدرا�سي ذاته ب�أكمله  ,و�إذا كان را�سبا فـي مقرر درا�سي اختياري فعليه �إعادة �أي مقرر
�آخر �ضمن قائمة املقررات االختيارية  ,وت�سجل نتيجة املقرر املعاد مع حذف نتيجة املقرر
ال�سابق  ,وحت�سب فـي معدل نقاط التقدير  ,مع مراعاة الو�ضع الأكادميي للطالب واحلد
الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
املــادة ( ) 63
يجوز للطالب �إعادة �أي مقرر درا�سي جنح فـيه وكان تقدي ــره �أقـ ــل من ( , )2.00وذلك
لأغرا�ض رفع معدله الرتاكمي وفق ال�شواغر املتاحة للمقرر  ,وت�سجل نتيجة املقرر املعاد
مع حذف نتيجة املقرر ال�سابق  ,وحت�سب فـي معدل نقاط التقدير  ,مع مراعاة الو�ضع
الأكادميي للطالب واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
املــادة ( ) 64
تكون فر�ص �إعادة املقرر الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
�أ  -فر�صتان فـي حالة الر�سوب فـي املقرر الدرا�سي الواحد .
ب  -فر�صــة واحــدة فـي حالة النجاح فـي املقرر  ,على �أن يكون املقرر املراد �إعادته قد
در�سه فـي الف�صول الدرا�سية ال�سابقة .
املــادة ( ) 65
يجب ت�سجيل جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات الدرا�سية
�سواء التي ر�سب فـيها �أو املعادة فـي �سجله الأكادميي .
املــادة ( ) 66
يكون التقييم النهائي للمقرر الدرا�سي حتريريا  ,معمليا  ,عمليا  ,وحتدد خطة املقرر نوع
وطبيعة االمتحان ون�سبته من جمموع درجات املقرر .
وفـي جميــع الأحــوال  ,حتــدد م ــدة االمتح ــان النهائ ــي التحري ــري وفقــا لتو�صيــف املقــرر
الدرا�سي .
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املــادة ( ) 67
يكون �إجراء االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي وفق ال�ضوابط الآتية :
أ� � -أن ي�شمـ ــل مـ ــادة املق ــرر ب�أكمله ــا � ,أو ج ــزءا واحــدا �أو �أكرث من مادة املقرر ح�سب
تو�صيف املقرر .
ب � -أن تكــون ن�سبة االمتحان النهائي من جمموع العالمات طبقا لتو�صيف املقرر مبا
ال يتعار�ض مع نظام التقييم للطالب .
ج  -يقوم مدر�س املقرر بالإعداد لالمتحان النهائي للمقرر بالتن�سيق مع جميع فروع
الكلية التي يدر�س فـيها ذلك املقرر .
د  -تت ــم مراجع ــة االمتح ــان النهائــي من قبل فريق متخ�ص�ص  ,وميكن اال�ستعانة
مبراجع خارجي فـي التخ�صـ ــ�ص نف�س ــه  ,وتكـ ــون م�س�ؤولية الفريق �أو املراجع
اخلارجي مطابقة حمتوى االمتحان ملخرجات التعليم  ,وو�ضوح املعنـ ــى وخل ــوه
من الأخطاء  ,ومنا�سبة مدة االمتحان  ,ومطابقته للمقايي�س املعتمدة .
هـ  -تر�س ــل ك�شـ ــوف العالم ــات النهائ ــية لكل مقرر بتف�صيالتها �إلى الق�سم املخت�ص
لدرا�ستها وتدقيقها .
و  -تر�سل ك�شوف التقديرات النهائية �إلى ق�سم القبول والت�سجيل لتدقيقها وح�ساب
معدالت نقاط التقدير الف�صلية والرتاكمي ــة  ،وتع ــر�ض النتائج عل ــى العميـ ــد
�أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال  -لإقرارها  ,متهيدا لرفعها �إلى املجل�س
الأكادميي لالعتماد .
ز  -يح�صل كل طالب على ك�شف يت�ضمن نتيجته الف�صلية مبينا فـيه تقديره فـي كل
مقرر در�سه فـي ذلك الف�صل  ,وعدد ال�ساعات التي در�سها  ,وجنح فـيها  ,ومعدل
نقاط التقدير الف�صلي والرتاكمي .
ح  -حتفظ متعلقات االمتحان والأوراق والإجابات النهائية للطلبة فـي الق�سم املخت�ص
حلني انتهاء فرتة التظلمات قبل ت�سليمها �إلى ق�سم التقييم واالمتحانات .
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املــادة ( ) 68
يكون عقد االمتحان النهائي التحريري للمقرر الدرا�سي وفق ال�ضوابط الآتية :
أ�  -جدولة جميع االمتحانات �ضمن الفرتة املخ�ص�صة لها .
ب  -ال ي�سـ ــمح للطال ــب بدخـ ــول قاعـ ــة االمتحـ ــان بع ــد مـ ــرور ( )30ثالثـ ــني دقيقـ ــة
من بداية االمتحان .
ج  -يلتزم الطالب الذي ي�صل مت�أخرا  ,ولكن قبل انق�ضاء فرتة ( )30ثالثني دقيقة
�أن ينجز االمتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .
د  -ال ي�سمح للطالب بطرح �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات خالل وقت االمتحان  ,وفـي حالة
وجود �أي خط أ� تتم معاجلته بعد االنتهاء من �إجراء االمتحان .
هـ  -ال ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان قبل مرور ن�صف الزمن املحدد لالمتحان .
و  -ال ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة االمتحان بالعودة �إلى قاعة االمتحان .
ز � -إذا غ ــاب الطالب عن االمتحان تطبق عليه �أحكام احل�ضور والغياب املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 69
دون الإخالل بحكم املادة ( )68من هذه الالئحة � ,إذا تبني للطالب عند الإعالن املبدئي
جلداول االمتحانات وجود تعار�ض بني مواعيد انعقاد االمتحان مع امتحان �آخر فـي الوقت
ذاته � ,أو وجود �أكرث من ( )2امتحانني لديه فـي يوم واحد  ,فعليه �إخطار الق�سم املخت�ص
ب�ضرورة جدولة االمتحانات للنظر فـي �إمكانية �إيجاد البدائل املنا�سبة لأداء االمتحان ,
مع مراعاة �أن تكون الأولوية لالمتحان الذي يت�ضمن عددا �أكرب من الطلبة .
املــادة ( ) 70
يجب �إعادة االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي جلميع ال�شعب الدرا�سية للمقرر ذاته عند
ثبوت ت�سريب االمتحان النهائي للمقرر �إذا كان مركزيا .
املــادة ( ) 71
يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغ�ش �أو ال�شروع فـيه من موا�صلة االمتحان النهائي ,
ويعد را�سبا فـي املقرر الدرا�سي الذي �ضبط الغ�ش فـيه .
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املــادة ( ) 72
يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي �أي مقرر درا�سي  ,وله �أن
يتقدم بتظلم من التقدير النهائي �إلى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية على النموذج
املعتمد وفق الآلية املتبعة خالل مدة �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إعالن
النتيجة النهائية لذلك املقرر .
املــادة ( ) 73
يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية �إحالة التظلم �إلى مدر�س املقرر لدرا�سته والبت
فـيه فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمل  ,وفـي حال عدم ر�ضا الطالب عن قرار مدر�س
املقرر  ,يرفع تظلمه �إلى العميد �أو العميد امل�شارك بح�سب الأحوال  ,الذي يتولى ت�شكيل
جلنة حمايدة تتكون من ( )3ثالثة �أع�ضاء من هيئة التدري�س لدرا�سة التظلم  ,والبت فـيه
خالل مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ رفع التظلم �إليها .
املــادة ( ) 74
تقوم اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )73من هذه الالئحة  ,برفع تو�صياتها �إلى العميد
�أو العميد امل�شارك بح�سب الأحوال لالعتماد  ,وفـي حال مت اعتماد تو�صيات اللجنة يكون
قرارها نهائيا  ,ويتم تزويد ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بنتائج املراجعة فـي مدة
�أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ انتهاء املراجعة ليتولى �إخطار الطالب بنتيجة
التظلم .
املــادة ( ) 75
يو�ضع ا�سم الطالب الذي يح�صل على معدل تراكمي ( )3.75ف�أكرث فـي نهاية الربنامج
الأكادميي من كل عام �أكادميي على لوحة ال�شرف فـي الكلية وفروعها  ,مع منحه كتاب
�شكر من العميد  ,ب�شرط �أال يكون قد عوقب ب�إحدى العقوبات الت�أديبية .
الف�صــــل اخلامـــ�س
درجـــة الدبلـــوم
املــادة ( ) 76
يجوز للكلية منح الطالب درجة الدبلوم فـي احلالتني الآتيتني :
�أ  -عدم احل�صول على املعدل الرتاكمي املقرر لال�ستمرار بدرا�سة درجة البكالوريو�س .
ب  -عدم رغبته فـي ا�ستكمال درا�سة درجة البكالوريو�س .
-424-

املــادة ( ) 77
مع مراعاة حكم املادة ( )76من هذه الالئحة  ،ي�شرتط ملنح الطالب درجة الدبلوم الآتي :
�أ � -أن يكون قد �أكمل ال�سنة الثانية من الدرا�سة .
ب � -أن يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات التي در�سها (� )60ستني �ساعة معتمدة .
ج  -اجتيـ ــاز جمي ــع املق ــررات الدرا�سي ــة املتطلب ــة  ,وا�ستكمال فرتة التدريب العملي
امليداين املقررة وفقا للخطة الدرا�سية .
د  -احل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن (. )2.00
هـ  -موافقة املجل�س الأكادميي .
و  -اعتماد جمل�س الأمناء .
املــادة ( ) 78
دون الإخالل بحكم املادة ( )77من هذه الالئحة  ,يجب على الطالب الذي يرغب فـي عدم
ا�ستكمال درجة البكالوريو�س  ,تقدمي طلب �إلى العميد �أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال -
على النموذج املعد لذلك .
الف�صــل ال�ســاد�س
الف�صـــل ال�صيفـــي
املــادة ( ) 79
يعقد الف�صل ال�صيفـي ح�سب حاجة الكلية �أو فروعها �ضمن الأ�س�س املعتمدة  ,على �أن ينعقد
الف�صل ال�صيفـي وفقا للأ�سباب الآتية :
�أ � -إذا كان الف�صل ال�صيفـي �ضمن اخلطة الدرا�سية للربنامج الأكادميي .
ب  -ت�أجيل طرح املقررات الدرا�سية فـي �إطار اخلطط الدرا�سية املعتمدة .
ج  -ر�سوب الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�سية  ،وعدم متكنهم من �إعادة درا�ستها
ب�سبب عدم �إمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�سي الالحق .
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د  -ت�أجـ ــيل درا�س ــة بع ــ�ض املقـ ــررات الدرا�سيـ ــة ب�سبب و�ضع الطالب حتت املالحظة
الأكادميية � ,أو لأي �أ�سباب �أخرى مربرة .
هـ  -ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدالتهم
الرتاكمية ب�سبب عدم �إعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها .
و  -ت�أخر بع�ض الطلبة عن التخرج  ,و�إمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي .
املــادة ( ) 80
تكون �أ�س�س ومعايري طرح املقررات الدرا�سية فـي الف�صل ال�صيفـي وفقا للآتي :
أ�  -املقررات الدرا�سية ح�سب اخلطة الدرا�سية للربنامج الأكادميي .
ب  -املقـ ــررات الدرا�سيـ ــة امل ؤ�جـ ــلة (لل�شعب ــة كاملـ ــة) من الف�صول الدرا�سية ال�سابقة
جلميع ال�سنوات الدرا�سية .
ج  -املقررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي ح�سب الإمكانيات
املتاحة .
د  -املقررات الدرا�سية للطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية ب�سبب الر�سوب بها ,
�شريطة �أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة طالب .
هـ  -املقررات الدرا�سية التي �أجلت من الطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية
لتخفـيف العبء الدرا�سي � ,شريطة �أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة
طالب .
املــادة ( ) 81
تعطى �أولوية الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية لطلبة ال�سنتني الرابعة والثالثة  ,وفـي حالة
وجود �شواغر فـي املقررات ميكن ت�سجيل طلبة ال�سنة الثانية  ,وذلك بعد موافقة العميد
�أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال  -بعد درا�سة حالة الطالب  ,ومدى حاجته للت�سجيل
فـي الف�صل ال�صيفـي .
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الف�صـــل ال�سابـــع
متطلبـــات التخـــرج
املــادة ( ) 82
يتم حتديد املتطلبات الدرا�سية ملنح درجتي البكالوريو�س �أو الدبلوم فـي الكلية على �أ�سا�س
نظام ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية والربامج الأكادميية .
املــادة ( ) 83
ت�شمل خطة متطلبات التخرج  ,متطلبات الكلية  ,ومتطلبات الربنامج الأكادميي والتدريب
العملي امليداين .
املــادة ( ) 84
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي :
أ�  -متطلبات الكلية :
 - 1املقررات الدرا�سية الإجبارية :
املقررات التي يجب على كل طالب �إكمالها بنجاح كجزء من اخلطة الدرا�سية
فـي الربنامج الأكادميي .
 - 2املقررات الدرا�سية االختيارية :
املقـ ــررات الت ــي يج ــوز لك ــل طال ــب االختـيار من بينها وفقا لل�ضوابط التي
حتددها الكلية .
ب  -متطلبات الربنامج الأكادميي :
وت�شتمل على مقررات درا�سية خم�ص�صة لدرا�سة الربنامج الأكادميي  ,بالإ�ضافة
إ�ل ــى التدري ــب امليدان ــي  ,والتي يجب على جميع الطلبة �إكمالها بو�صفها جزءا
من اخلطة الدرا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 85
يجب احت�ساب ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية ملتطلبات التخرج بالربنامج الأكادميي
دون احت�ساب �أي مقررات درا�سية خارجة عنها  ,ويح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي
عند التخرج على �أ�سا�س ال�ساعات املعتمدة .
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املــادة ( ) 86
تكون مدة الدرا�سة وعدد ال�ساعات املعتمدة للح�صول على درجتي البكالوريو�س �أو الدبلوم
على النحو الآتي :
امل�ؤهـــل

جممـــوع
ال�ساعات املعتمدة

الفتـــرة
الزمنية العادية

احلد الأق�صى
ملدة الدرا�سة

البكالوريو�س

� 120إلى 140

(� )4أربع �سنوات

(� )6ست �سنوات

الدبلوم

� 60إلى 70

(� )2سنتان

( )3ثالث �سنوات

املــادة ( ) 87
يعترب الطالب ناجحا �إذا اجتاز متطلبات التخرج مع احل�صول على معدل نقاط تقدير
تراكمي ال يقل عن ( , )2.00واجتيازه فرتة التدريب امليداين املقررة .
املــادة ( ) 88
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات الدرا�سية املت�ضمنة فـي اخلطة الدرا�سية ح�سب الآتي :
الدرجــــة

نقــاط التقديــر الرتاكمـي

ممتاز

� 3.50إلى 4.00

جيد جدا

� 3.00إلى 3.49

جيد

� 2.50إلى 2.99

مقبول

� 2.00إلى 2.49
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قــــرار وزاري
رقــم 2019/2
ب�إ�صدار الالئحة الأكادميية للمعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/18ب�إن�شاء كلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد
العايل للتخ�ص�صات ال�صحية و�إ�صدار نظامهما ،
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة الأكادميية للمعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر هذا القـ ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمــل به من بداي ــة الف�ص ــل الدرا�سـ ــي الأول
من العام الأكادميي 2020/2019م .
�صدر فـي 1441/ 1 / 5 :هـ
املوافــــق 2019/ 9 / 5 :م
د �.أحمـــد بـن حممـــد بـن عبيــــد ال�سعيـــدي
رئي�س جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية
واملعهـ ـ ـ ـ ــد العالـ ـ ـ ــي للتخ�ص�ص ـ ـ ـ ـ ــات ال�صحي ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1309
ال�صادرة فـي 2019/9/15م
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الالئحة الأكادميية للمعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية
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 :
املعهـــد :
املعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية .
املجلـــ�س :
جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد .
املجل�س الأكادميي :
املجل�س الأكادميي لكلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد .
العميـــد :
عميد املعهد .
الربنامج الأكادميي :
برنامـ ــج ي�سجل فـي ــه الطالــب  ،ويدر�ســه  ،ويتخرج منه بدرجة علمية  ،ويتكون من عدد
من املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة  ،والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .
امل�شرف الأكادميي :
�أحد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية  ،وي�شرف على �أحد الربامج الأكادميية فـي املعهد .
دبلوم الدرا�سات العليا :
م�ؤهل علمي مينح للطالب بعد ح�صوله على درجة البكالوريو�س  ،على �أن يجتاز الربنامج
الأكادميي بنجاح  ،وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي املعهد .
الف�صل الدرا�سي :
فت ــرة زمني ــة مقداره ــا (� )17سبع ــة ع�ش ــر �أ�سبوع ــا  ،تت�ضم ــن (� )2أ�سبوعي ــن لالمتحانـ ــات
النهائية .
الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقدارها ( )8ثـمانية �أ�سابيع  ،تت�ضمن �أ�سبوعا واحدا لالمتحانات النهائية .
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املقرر الدرا�سي :
م ــادة درا�سيــة نظري ــة �أو معملي ــة �أو ميدانيـ ــة حم ــددة الأه ــداف واملحتوي ــات والأن�شطـ ــة ،
وله رمز  ،ورقم خا�ص به  ،و�ساعات معتمدة  ،و�ساعات تدري�سية .
اخلطة الدرا�سية :
جمموعـ ــة من املق ــررات الدرا�سي ــة املوزع ــة عل ــى ع ــدد من الف�ص ــول الدرا�سي ــة والف�صـ ـ ــول
ال�صيفـية � ,إن وجدت .
ال�ساعة املعتمدة :
وحدة قيا�س علمية للزمن املحدد لدرا�سة املقرر الدرا�سي .
ال�ساعات املعتمدة املحولة :
ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية  ،قام بدرا�ستها فـي م�ؤ�س�سات تعليم عال
�أخرى معرتف بها .
العبء الدرا�سي :
جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية التي يدر�سها الطالب فـي ف�صل ما .
معدل نقاط التقدير الف�صلي :
معـ ــدل القي ــم العدديــة لتقديرات املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب جناحا ور�سوبا
فـي ذلك الف�صل .
معدل نقاط التقدير الرتاكمي :
معدل القيم العددية لتقديرات جميع املقررات الدرا�سيــة التــي در�سهــا الطالــب جناح ــا
ور�سوبا حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .
معدل نقاط التقدير :
معدل متو�سط تقريبي يلخ�ص م�ستويني من الن�شاطات الف�صلي والرتاكمي فـي نهاية كل
ف�صل .
املر�شد الأكادميي :
ع�ضو من هيئة التدري�س  ،يتولى توجيه الطالب با�ستمرار  ،وي�ساعده على حتقيق �أهدافه
من خالل املتابعة الدقيقة  ،والت�أكد من التزامه بالأنظمة  ،واللوائح املعمول بها فـي املعهد .
املالحظة الأكادميية :
احلال ــة الأكادميي ــة التي يو�ضـع فـيه ــا الطالــب فـي الف�ص ــل الدرا�سي الذي يلي انخفا�ض
معدله الرتاكمي عن (. )2٫75
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الف�صــل الثانــي
قواعـد القـبول وتغييـر الربنامـج الأكادميـي
املــادة ( ) 2
يتم قبول الفئات الآتية للدرا�سة فـي املعهد :
أ�  -العمانيني املوفدين للدرا�سة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
ب  -العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي املعهد على نفقتهم اخلا�صة .
ج  -الطلبة املقيدين مب�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى .
د  -غري العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي املعهد .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط لقبول الطالب فـي املعهد الآتي :
أ�  -ا�ستيفاء معايري القبول املقررة من املجل�س الأكادميي .
ب  -توفر مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب فـي الدرا�سة به .
ج � -أن يكون الئقا طبيا .
د � -سداد الر�سوم الدرا�سية املقررة .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط لقبول الطلبة املقيدين مب�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى للدرا�سة فـي املعهد
الآتي :
أ�  -توفر مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي املراد االنتقال �إليه .
ب � -أال يق ـ ــل املع ـ ــدل الرتاكمـ ــي للطالــب عن ( )2٫75على جدول قيا�سي مكون من
( )4٫00نقاط �أو ما يعادله .
ج  -موافقة جلنة تغيري الربنامج الأكادميي فـي املعهد املن�صو�ص عليها فـي املادة ()5
من هذه الالئحة .
وفـ ــي جمي ــع الأحـ ــوال  ،يجــب اتخ ــاذ الإجــراءات الآتي ـ ــة عن ــد قب ــول الطال ــب للدرا�س ــة
فـي املعهد :
أ�  -معادلة املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب مبا يكافئها فـي الربنامج الأكادميي
الذي يرغب فـي االنتقال �إليه .
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ب  -احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب فـي املقرر الدرا�سي بنجاح ،
طبقا لعدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج الأكادميي  ،وتر�صد له �ساعات معتمدة
حمولة بتقدير (ت)  ،وال تدخل فـي احت�ساب معدل نقاط التقدير الرتاكمي .
ج  -يحت�سب للطالب الذي يرغب فـي الت�سجيل فـي مقرر درا�سي �سبق له احل�صول
فـيه على �ساعات حمولة تقدير (ت) حتى نهاية فرتة الت�سجيل  ،ومن ثم ير�صد
له التقدير الذي يح�صل عليه فـي املقرر فـي نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 5
ت�شكل فـي املعهد جلنة ت�سمى (جلنة تغيري الربنامج الأكادميي) ي�صدر بت�شكيلها ونظام
عملها قرار من العميد برئا�سته  ،وع�ضوية م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث
العلم ــي  ،وم�ساعـ ــد العميـ ــد لل�شـ ـ�ؤون الأكادميية امل�سانــدة و�شـ ـ�ؤون الطلبــة  ،وامل�شرفـي ــن
الأكادمييي ــن املراد التغييــر بينها  ،وذلك للنظر فـي طلبــات تغييــر الربنامــج الأكادميــي
املقدمة من طلبة املعهد  ،والبت فـيها فـي مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الأول من بداية
الف�صل الدرا�سي الأول .
املــادة ( ) 6
يجوز للطالب تغيري الربنامج الأكادميي  ،وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -توفر مقعد �شاغر بالربنامج الأكادميي املراد التغيري �إليه .
ب � -أن يكون الطالب م�ستوفـيا �شروط القبول فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب
فـي التغيري �إليه .
ج  -موافقة اجلهة املوفدة � ،إن وجدت .
د � -أال يكون قد �سبق له تغيري الربنامج الأكادميي .
املــادة ( ) 7
ا�ستثناء من ال�ش ــروط املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي املـ ــادة ( )6من ه ــذه الالئح ــة  ،يجوز للمجل�س
الأكادميي بناء على تو�صية العميد تغيري الربنامج الأكادميي للطالب لأ�سباب �صحية .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب تغييــر الربنامــج الأكادمي ــي �إلى ق�ســم القبــول والت�سجيــل فـي املعه ــد  ،وترفع
الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة �إلى جلنة تغيري الربنامج الأكادميي .
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املــادة ( ) 9
يج ــوز للطلبــة املقيدي ــن مب�ؤ�س�ســات التعليــم العايل الأخرى التقدم للمعهد لدرا�سة بع�ض
املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة فـي املعهد  ،وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -احل�صول على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية املقيد بها  ،و�أن حتدد املقررات
الدرا�سية املطلوبة .
ب � -إمكانية الت�سجيل فـي املقرر الدرا�سي على �أ�سا�س الكفاءة فـي اللغة وتوفر املقاعد
ال�شاغرة والنتائج الدرا�سية ال�سابقة للطالب .
املــادة ( ) 10
يجوز للطالب  -بعد موافقة املعهد  -درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة
فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى لأجل حتقيق متطلبات الربنامج الأكادميي  ،وفق
ال�شروط الآتية :
�أ � -أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها  ،وذات م�ستوى �أكادميي يعادل م�ستوى
املعهد .
ب � -أن يحدد املعهد املقررات الدرا�سية التي ميكن للطالب درا�ستها وعدد ال�ساعات
املعتمدة واملقررات الدرا�سية املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .
ج � -أال تزيد ن�سبة املقررات الدرا�سية املراد درا�ستها على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من مقررات الربنامج الأكادميي امل�سجل به الطالب كحد �أق�صى للتخرج .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على الطالب �أن يقدم للمعهد ك�شفا ر�سميا معتمدا بالدرجات
احلا�صل عليها من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي در�س فـيها حتى يتم احت�ساب املقررات الدرا�سية ،
وع ــدد ال�ساع ــات املعتم ــدة لهــا  ،على �أن حت�سب له املقررات التي ح�صل فـيها على تقدير
يعادل كحد �أدنى تقدير (ج) ك�ساعات حمولة (ت) .
الف�صـــل الثالــث
قواعــد الت�سجيـــل
املــادة ( ) 11
يكــون نظ ــام الدرا�سـ ــة فـي املعهـ ــد بنظـ ــام ال�ساعـ ــات املعتم ــدة  ،ويتكـ ــون الع ــام الأكادمي ــي
من ف�صلني درا�سيني  ،هما الف�صل الأول  ،والف�صل الثاين  ،بالإ�ضافة �إلى الف�صل ال�صيفـي ،
�إن وجد .
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املــادة ( ) 12
ت�شتمل اخلطة الدرا�سية على مقررات درا�سية  ،يتم �إدراجها فـي اخلطة برمز مقرر درا�سي
لك ــل منه ــا  ،وموزع ــة على عدد من الف�صول الدرا�سية  ،بالإ�ضافة �إلى الف�صل ال�صيفـي ،
�إن وجد .
ويجوز �أن يحتوي املقرر الدرا�سي على �أن�شطة نظرية ومعملية حتت رمز مقرر درا�سي
واحد يتم �إدراجها فـي اخلطة الدرا�سية .
املــادة ( ) 13
تتكون اخلطة الدرا�سية من عدد من ال�ساعات املعتمدة  ،وذلك على النحو الآتي :
أ� � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )15خم�س ع�شرة �ساعة نظرية .
ب � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )30ثالثني �ساعة معملية .
ج � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )45خم�س و�أربعني �ساعة ميدانية .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز تغيري اخلطة الدرا�سية �إال بعد موافقة جمل�س الأمناء .
املــادة ( ) 14
يقوم ق�ســم القبــول والت�سجي ــل فـي املعه ــد بت�سليــم الطالــب اخلطــة الدرا�سية ومتطلبات
التخــرج عند التحاقـه بالربنامــج الأكادميــي  ،وعلى الطالــب االلتزام باخلطة ومتطلبات
التخرج  ،والتقيد بتوجيهات املر�شد الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال  ،يتولى ق�سم القبول والت�سجيل �إخطار الطالب ب�أي حتديث يتم على
اخلطة الدرا�سية .
املــادة ( ) 15
يحدد ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد مر�شدا �أكادمييا لكل طالب  ،على �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -م�ساعدة الطالب على اكت�شاف طاقاته وقدراته .
ب  -م�ساعـ ــدة الطال ــب على �إيج ــاد البدائ ــل التي متكنـ ــه من احل�ص ــول على الدرج ـ ــة
العلمية فـي حال تعرث م�ساره الدرا�سي لأي �سبب من الأ�سباب  ،وذلك ح�سب
اخلطة الدرا�سية  ،وو�ضعه الأكادميي .
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ج  -تقدمي الن�صح والإر�شاد للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سته .
د  -تعريـ ــف الطالــب باللوائ ــح ذات ال�صلة بو�ضعــه الأكادمي ــي وال�سلوك ــي فـي �أثنـ ــاء
الدرا�سة .
هـ  -م�ساعــدة الطالب على و�ضع خطة ت�صحيحية فـي حالة وقوعه حتــت املالحظــة
الأكادميي ــة  ،بالت�ش ــاور مــع امل�ش ــرف الأكادميــي  ،ورئي�س ق�سم القبول والت�سجيل
فـي املعهد .
املــادة ( ) 16
يكون العبء الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
أ�  -احلد الأعلى فـي الف�صل الدرا�سي ( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة .
ب  -احلد الأدنى فـي الف�صل الدرا�سي ( )12اثنتا ع�شرة �ساعة معتمدة .
ج  -مبا ال يتجاوز عدد (� )6ست �ساعات معتمدة للف�صل ال�صيفـي .
ويجوز �أن يقــل العبء الدرا�سي للطالب فـي الف�صل الدرا�سي عـن احلــد الأدنـ ــى مبا ال يقل
عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الف�صل .
ب  -الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية .
ج  -حاالت خا�صة يقدرها العميد بتو�صية من امل�شرف الأكادميي .
املــادة ( ) 17
ال يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية الت�سجيل لأكرث من ( )12اثنتي ع�شرة
�ساعة معتمدة  ،عدا الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك الف�صل  ،فـيجوز له الت�سجيل ملقرر
�إ�ضافـي واحد �إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .
املــادة ( ) 18
يعترب الطالب م�ؤجال للف�صل الدرا�سي فـي حالة عدم طرح مقررات درا�سية تتنا�سب مع
خطته الدرا�سية  ،وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج
الأكادميي .
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املــادة ( ) 19
يقــوم ق�ســم القب ــول والت�سجي ــل فـي املعهــد بالإع ــالن عن مواعيــد الت�سجيــل لكــل ف�صــل
درا�سي  ،ويجــب �أن يت�ضمــن الإع ــالن حتديــد مواعيــد الت�سجيــل  ،واجلداول الدرا�سية ،
والطاقة اال�ستيعابية  ،وتبد�أ فرتة الت�سجيل للمقررات الدرا�سية قبل (� )2أ�سبوعني من
تاريخ بدء الدرا�سة فـي الف�صل  ،وتنتهي بنهاية دوام �آخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة .
املــادة ( ) 20
ا�ستثناء من حكم املادة ( )19من هذه الالئحة  ،يجوز للمعهد ت�سجيل الطالب بعد انتهاء
فرتة الت�سجي ــل املعلــن عنها مبدة ال تتج ــاوز (� )2أ�سبوعيــن  ،وذلك فـي حــال ثبــت وجــود
ظروف قاهــرة لدى الطالــب يقدرهــا العميد بناء على تو�صي ــة املر�شد الأكادميي � ،شريطة
توفر مقعد �شاغر .
املــادة ( ) 21
ي�شرتط لت�سجيل الطالب فـي املقررات الدرا�سية توافر ال�شروط الآتية :
�أ  -وجود مقاعد �شاغرة .
ب � -أال يوجد تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي .
ج  -ا�ستكمال �إجراءات القبول .
د  -درا�سة متطلب �سابق للمقرر .
هـ � -أال توجد عهدة غري معادة لدى الطالب � ،أو مبالغ م�ستحقة .
و � -أال يكون قد متت جمازاته ب�أي عقوبة ت�أديبية متنعه من الت�سجيل .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للطالب �أن ي�سجل مقررا درا�سيا  ،ومتطلبه ال�سابق فـي الف�صل
نف�سه �إذا كان مل ينجح فـيه � ،أو كان تخرجه يتوقف على ذلك .
املــادة ( ) 22
تكون الأولوية فـي ت�سجيل املقررات الدرا�سية ذات املقاعد املحدودة للطلبة  ،على النحو
الآتي :
�أ  -طلبة الف�صل النهائي الذين تلزمهم درا�سة املقرر الدرا�سي من �أجل التخرج .
ب  -الطلبة الذين تلزمهم درا�سة مقررات درا�سية يت�ضمنها تخ�ص�صهم الدرا�سي .
-437-

ج  -الطلبة الذين هم فـي حاجة �إلى �إعادة املقررات الدرا�سية .
د  -الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على تو�صية امل�شرف
الأكادميي .
املــادة ( ) 23
يجوز لق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد �إلغاء الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية التي مل
يلتحق بها عدد كاف من الطلبة  ،وفقا للطاقة اال�ستيعابية للمقرر الدرا�سي .
املــادة ( ) 24
يجوز للطالب االن�سحاب من درا�سة �أي مقرر درا�سي بعد انق�ضاء الفرتة املقررة للت�سجيل ،
وحتى نهاية الأ�سبوع الثامن من بداية الف�صل الدرا�سي  ،وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع من
بداية الف�صل ال�صيفـي  ،وذلك مبراعاة الآتي :
أ�  -موافقة امل�شرف الأكادميي .
ب � -أال تتجاوز ن�سبة الغياب بدون عذر �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات
املعتمدة .
ج � -أال يتعار�ض ذلك مع قواعد التخرج .
املــادة ( ) 25
يثبت للطالب فـي حالة ان�سحابه من �أي مقرر درا�سي تقدير (من�سحب) (�س) فـي �سجله
الأكادميي فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 26
يجب على الطالب االنتظام وااللتزام مبواعيد الدرا�سة  ،وح�ضور جميع املقررات الدرا�سية
التي ي�سجلها .
املــادة ( ) 27
يجب على مدر�س املقرر الدرا�سي ت�سجيل ح�ضور وغياب الطالب �أوال ب�أول  ،وتنبيهه
�شفهيا �إذا بلغت ن�سبة غيابه ( )%10ع�شرة باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ،و�إنذاره
كتابيا عن طريق ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد �إذا جتاوزت ن�سبة غيابه ( )%15خم�سة
ع�شر باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر � ،سواء كان غيابه بعذر مقبول �أو غري مقبول ،
ويعد �أي مما ي�أتي �إنذارا كتابيا :
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أ� � -إر�سال بريد �إلكرتوين للطالب .
ب � -إر�سال ر�سالة ن�صية لرقم هاتف الطالب امل�سجـ ــل بياناتـ ــه ل ــدى ق�س ــم القبـ ــول
والت�سجيل  ،على �أن يتحمل الطالب م�س�ؤولية حتديث بياناته ال�شخ�صية لدى
ق�سم القبول والت�سجيل .
ج  -الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي املعهد .
املــادة ( ) 28
يعتبــر الطالــب من�سحبــا من املقرر الدرا�سي �إذا جتاوز غيابه بعذر مقبول ( )%20ع�شرين
باملائة من جمموع ال�ساعــات التدري�سيــة للمقــرر  ،وفـي هذه احلالــة يثبت له تقدي ــر
(من�سحب) (�س) فـي �سجله الأكادميي .
كما يعترب الطالب را�سبا فـي املقرر الدرا�سي �إذا جتاوز غيابه بدون عذر مقبول ()%20
ع�شرين باملائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ،وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير
(را�سب ب�سبب الغياب) (هـ �س) فـي �سجله الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال � ،إذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب ( )%20ع�شرين باملائة من جمموع
ال�ساعات التدري�سية فـي املقرر الدرا�سي بعذر مقبول � ،أو غري مقبول  ،فـي هذه احلالة
يعتد ب�سبب الغياب الأعلى ن�سبة  ،و�إذا ت�ساوت الن�سبتان يكون غياب الطالب بعذر .
املــادة ( ) 29
يجب على الطالب �إكمال جميع ال�ساعات التدريبية للمقررات الدرا�سية امليدانية  ،وفـي
حال غيابه  ،عليه تعوي�ض ما فاته من ال�ساعات التدريبية قبل الت�سجيل فـي الف�صل الذي
يليه .
املــادة ( ) 30
�إذا تغيب الطالب عن ح�ضور �أي امتحان معلن من �أعمال الف�صل بعذر مقبول يقدمه
الطالب خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ انعقاد االمتحان  ،ف�إنه يتم عقد امتحان �آخر
تعوي�ضي عن االمتحان الذي تغيب عنه  ،وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان
بعذر غري مقبول تر�ص ــد ل ــه عالم ــة (�صف ــر) فــي ذلك االمتحان  ،ويح�سب له التقدير
النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�صلية .
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املــادة ( ) 31
�إذا تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خالل
( )5خم�سة �أيام من تاريخ انعقاد االمتحان يثبت له تقدير (غري مكتمل) (ك) فـي �سجله
الأكادميي  ،ويتم عقد امتحان �آخر تعوي�ضي له عن االمتحان الذي تغيب عنه ف ــي مـدة
ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�سابيع بعد نهاية الف�صل الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان التعوي�ضي ب�سب ــب ا�ستم ــرار وجود العذر
يعترب من�سحبا من املقرر  ،ويثبت له تقديــر (من�سح ــب) (�س) فـ ــي �سج ــله الأكادميـ ــي ،
�أما �إذا زال العــذر  ،ومل يح�ضر االمتح ــان التعوي�ضــي فـرت�صد له عالمة (�صفر) فـي ذلك
االمتحان  ،ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان نهائي بعذر غري مقبول تر�صد له عالمة
(�صفر) فـي االمتحان  ،ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية .
املــادة ( ) 32
يحدد للطالب الذي دخل االمتحان النهائي  ،ومل ي�ستطع �إكماله لعذر مقبول موعد جديد
لت�أدية االمتحان فـي املقررات التي تغيب عنها  ،وذلك بعد زوال العذر فـي مدة ال تتجاوز
( )3ثالثة �أ�سابيع بعد نهاية الف�صل الذي مل ي�ستطع فـيه �إكمال االمتحان .
وفـي حالة تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان التعوي�ضي  ،تطبق عليه الأحكام املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة الأخرية من املادة ( )31من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 33
ال حتت�سب مدة غياب الطالب ب�سبب امل�شاركة فـي الأن�شطة الطالبية املعتمدة لتمثيل
املعهد داخليا �أو خارجيا  ،وذلك بعد موافقة م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة
و�ش�ؤون الطلبة  ،ومدر�س املقرر الدرا�سي  ،ومر�شده الأكادميي  ،ومبراعاة التوازن بني
الإذن له بامل�شاركة فـي تلك الأن�شطة  ،و�أدائه الأكادميي .
وفـي جميـع الأحــوال  ،يتم تعليــق م�شارك ــة الطال ــب الواقــع حت ــت املالحظ ــة الأكادميي ــة
فـي الأن�شطة الطالبية حتى خروجه من حتت املالحظة .
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املــادة ( ) 34
ال يجوز للطالب ت�أجيل الدرا�سة �إال بعد موافقة العميد  ،وتوافر ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون قد �أم�ضى ف�صال درا�سيا من وقت التحاقه باملعهد .
ب � -أن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه �أو لغر�ض التدريب فـي موقع العمل .
ج � -أال يكون الت�أجيل لتجنب الر�سوب .
ويجـ ــوز للعم ــيد فـ ــي احلـ ــاالت التـ ــي يقدرهـ ــا اال�ستثنـ ــاء م ــن ال�شـ ــرط املن�ص ــو�ص علي ــه
فـي البند (�أ) من هذه املادة .
املــادة ( ) 35
يج ــب �أال تتجـ ـ ــاوز مــدة ت�أجيــل الدرا�سـ ـ ــة ( )2ف�صلي ــن درا�سيي ــن � ،س ــواء �أكان ــا مت�صلي ــن
�أم منف�صلني  ،وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة للطالب .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد ت�سجيل تاريخ الت�أجيل فـي �سجل الطالب ،
ويثبت له تقدير (م�ؤجل ر�سميا) (م ر) فـي �سجله الأكادميي .
املــادة ( ) 36
يجب على الطالب الت�سجيل فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل املمنوحة له ،
و�إال �ألغي قيده فـي املعهد .
املــادة ( ) 37
يج ــوز للطال ــب �أن ين�سح ــب من الدرا�س ــة فـي املعه ــد بعد تقدميــه طلــب االن�سحــاب على
النموذج املعد لذلك  ،وي�سري االن�سحاب من تاريخ اعتماد رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل
فـي املعهد للطلب .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل قيد ان�سحاب ر�سمي (�س) مع التاريخ  ،ويثبت فـي �سجل
الطالب الأكادميي تقدير (من�سحب) (�س) �أمام كل مقرر درا�سي �سجل فـيه  ،ومل يكمله ،
مع �إخطار اجلهة املوفدة للطالب بان�سحابه � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 38
يلغى قيد الطالب من املعهد  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا �أخفق فـي اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .
ب � -إذا مل يكمل متطلبات الدرا�سة فـي املدة الق�صوى املحددة للدرا�سة فـي املعهد .
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ج � -إذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوب للتخرج يتجاوز احلد الأق�صى امل�سموح به
لكل ف�صل من ف�صول �سنة التخرج .
د � -إذا مل يقم ب�إجراءات �إعادة قيده فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل
املمنوحة له � ،أو �إذا مل يتقدم الطالب بطلب متديد فرتة الت�أجيل قبل انتهاء فرتة
الت�سجيل .
هـ � -إذا ف�صل لأي �سبب من الأ�سباب .
و � -إذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله للدرا�سة .
ز � -إذا تغيب تغيبا متوا�صال عن جميع املقررات الدرا�سية بدون �إخطار لأكرث من
( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي بدون عذر
مقبول .
ح � -إذا مل ي�سجل خالل فرتة الت�سجيل لف�صل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .
ط � -إذا ثبتت �إدانته بعقوبة جزائية .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد فـي حال �إلغاء قيد الطالب �إ�صدار �إ�شعار ب�إلغاء
قيــده  ،ويثبت فـي �سجله الأكادميي تقدير (من�سحب) (�س) لكل مقرر درا�سي �سجل فـيه ،
ومل يكمله .
املــادة ( ) 39
يجوز للعميد �إعادة قيد الطالب  ،وفقا لل�شروط الآتية :
أ� � -إذا كانت فرتة االنقطاع عن الدرا�سة ال تزيد على ( )2ف�صلني درا�سيني .
ب � -إذا كان غياب الطالب لعذر مقبول � ،شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .
ج � -أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي .
د � -أال يكون قد �سبق �إعادة قيده لأكرث من مرة .
هـ � -أال يك ـ ـ ـ ــون �ألغـ ـ ــي قي ـ ــده لأي �سبـ ــب من الأ�سب ـ ـ ــاب الـ ـ ــواردة ف ـ ـ ــي البنـ ـ ـ ــود �أرق ـ ــام
( أ�  ،ب  ،ج  ،د  ،هـ ) من املادة ( )38من هذه الالئحة .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد عند �إعادة قيد الطالب اعتماد �سجله الأكادميي
ال�سابق  ،وتعد فرتة االنقطاع فـي هذه احلالة فرتة ت�أجيل .
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الف�صــل الرابــع
الربامــج الأكادمييــة ونظــام التقييــم
املــادة ( ) 40
ت�شتمل موا�صفات كل برنامج �أكادميي على العنا�صر الآتية :
أ�  -ا�سم الدرجة العلمية  ،والتخ�ص�ص .
ب  -و�صف الربنامج الأكادميي .
ج  -خ�صائ�ص ومهارات اخلريجني .
د  -متطلبات التخرج  ،وتت�ضمن معلومات حمددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل من
متطلبات املعهد واملقررات الدرا�سية الأ�سا�سية  ،واملقررات التخ�ص�صية .
هـ  -نظام التقييم املعتمد فـي املعهد .
املــادة ( ) 41
تهدف خطة املقرر الدرا�سي �إلى تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية عن املقرر  ،ويتم
توزيعها على الطلبة فـي الأ�سبوع الأول من كل ف�صل  ،وت�شمل اخلطة الآتي :
أ�  -رمز وا�سم املقرر الدرا�سي  ،وال�ساعات املعتمدة  ،واملتطلبات ال�سابقة  ،واملتطلبات
املالزمة للمقرر .
ب  -ا�سم املحا�ضر  ،وموقع مكتبه وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�شارة .
ج  -و�صف للمقرر .
د � -أهداف املقرر .
هـ  -املو�ضوعات الرئي�سة للمقرر .
و � -أ�ساليب التدري�س والتعليم .
ز  -عنا�صر التقييم  :مواعيد االمتحانات الق�صرية  ،و�أوراق البحث  ،والواجبات وغريها .
ح  -الن�سب ــة املخ�ص�ص ــة لكـ ــل عن�صر من عنا�صر التقييم فـي التقدير الكلي للمقرر
ومواعيد �إجرائها .
ط  -الكتب الدرا�سية واملراجع الإ�ضافـية  ،و�أي مواد �أخرى الزمة .
ي � -أي �شروط �أو متطلبات خا�صة باملقرر .
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املــادة ( ) 42
يتم تقييم الطالب وتقدير �أدائه بناء على نظــام معــدل نقــاط التقديــر  ،ويكــون التقديــر
النهائي لأي مقرر درا�سي مبنيا على نتائج عنا�صر التقييم لكل طالب  ،وفقا لأهداف ذلك
املقرر  ،واملعايري املحددة له .
املــادة ( ) 43
ي�شرتط لنجاح الطالب فـي �أي مقرر درا�سي �أن يح�صل على ن�سبة مئوية ال تقل عن ()%70
�سبعني باملائة من التقدير الكلي للمقرر .
املــادة ( ) 44
يجب �أن ي�سهم عن�صران على الأقل من عنا�صر التقييم فـي حتديد التقدير النهائي لأي
مقرر درا�سي  ،وال يجوز لعن�صر واحد من هذه العنا�صر �أن ي�سهم ب�أكرث من (� )% 60ستني
باملائة من التقدير النهائي  ،و�إذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب �أن ترتاوح ن�سبة ذلك
االمتحان بني (� )%60 - %40أربعني باملائة �إلى �ستني باملائة من التقدير الكلي للمقرر فـيما
عدا املقررات الدرا�سية التي تتطلب خططها غري ذلك .
املــادة ( ) 45
يتم قيا�س تقدير �أي مقرر درا�سي بقيمة عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�صلي/الرتاكمي ،
وذلك وفقا جلدول قيا�س خا�ص  ،على النحو الآتي :
القيمة
التقدير
العددية

القيمــة
التقدير
العدديـــــة

الن�سبـــة
املئويـــــــــة

الن�سبـــة
املئويـــــــــة

�أ

4.00

100 - 90

ب-

2.75

� - 75أقل من 78

�أ -

3.75

� - 85أقل من 90

ج

2.25

� - 70أقل من 75

ب+

3.25

� - 81أقل من 85

هـ

�صفر

�أقل من 70

ب

3.00

� - 78أقل من 81
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املــادة ( ) 46
ت�شكل م�صطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي املعهـد  ،ولكنهـا
ال حتمل قيمة عددية :
أ�  -غري مكتمل (ك) :
يثبت تقدير (غري مكتمل) فـي حالة الظروف القاهرة التي حتول دون �إكمال
الطالب جميع متطلبات املقرر الدرا�سي فـي الوقت املحدد مثل املر�ض  ،احلوادث ،
الظروف العائلية الطارئة وغريها من احلاالت املماثلة .
ب  -من�سحب (�س) :
يثب ــت تقديـ ــر (�س) للطالــب الذي ين�سحب من �أحد املقررات الدرا�سية � ،أو يلغى
قيده .
ج  -ال�ساعات املحولة (ت) :
يثبت تقدير (ت) للطالب الذي اكت�سب �ساعات معتمدة مــن �أي م�ؤ�س�س ــة من
م�ؤ�س�سات التعلي ــم العالــي الأخــرى  ،وحت�س ـ ــب ه ــذه ال�ساع ــات �ضم ــن جممـوع
ال�ساعات املعتمدة من املعهد واملطلوبة للتخرج فـي برنامج �أكادميي معني  ،ولكنها
ال حتت�سب �ضمن معدل نقاط التقدير .
د  -ناجح  /غري ناجح (ن  /غ ن) :
يثبت تقدير (ناجح) (ن) �أو تقدير (غري ناجح) (غ ن) للمقـ ــرر الدرا�س ــي ال ــذي
ال يخ�ضع لنظام التقييم  ،ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج .
هـ  -م�ستمر (ر) :
يثبت تقدير (ر) ملقرر درا�سي عملي �أو ملقرر متعدد الف�صول الدرا�سية  ،يكون
الطالب م�سجال به  ،لكن املقرر ال يزال م�ستمرا وقت ر�صد التقديرات �أو �إ�صدار
ك�شوف العالمات .
و  -م�ؤجل ر�سميا (م ر) :
يثبت تقدير (م ر) للمقررات الدرا�سية التي يكون الطالب م�سجال فـيها بعد
ح�صوله على املوافقة على الت�أجيل ر�سميا لذلك الف�صل الدرا�سي .
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ز  -را�سب (هـ) :
يثبت تقدير (هـ) للطالب الذي ير�سب فـي �أحد املقررات الدرا�سية .
ح  -را�سب ب�سبب الغياب (هـ �س) :
يثبت تقدير (هـ �س) للطالب الذي ير�سب فـي �أحد املقررات الدرا�سية ب�سبب
الغياب .
املــادة ( ) 47
يح�سب معدل نقاط التقدير الف�صلي على �أ�سا�س املقررات الدرا�سية التي ي�سجل فـيها
الطالب خالل الف�صل  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -ت�ضرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر درا�سي فـي عدد ال�ساعات
املعتمدة لذلك املقرر  ،وت�سمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك
املقرر .
ب  -يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك الف�صل على جمموع ال�ساعات
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�صل .
وتخ�ضع لهذه العمليات احل�سابية املقررات الدرا�سية التي تكون تقديراتها ذات قيمة
عددية فقط  ،ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي .
املــادة ( ) 48
يح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب
ف ــي جميـ ــع الف�ص ــول الدرا�سيــة وذلك فــي نهاي ــة ك ــل ف�صــل  ،على �أن يك ــون ح�ساب ــا فردي ــا
للمجموع  ،ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�صول  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  -ت�ضـرب القيم ــة العددية للتقدي ــر املكت�ســب فـ ــي ع ــدد ال�ساع ــات املعتمــدة للمقــرر
والنتيجة ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة .
ب  -يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�ســبة الكليــة على العــدد الكلــي لل�ساعات املعتمدة
املحت�سبة .
وفـي جميــع الأح ــوال يح�سب مع ــدل نق ـ ــاط التقديـ ــر بتقريب ــه �إلــى رقمي ــن ع�شريي ــن
با�ستخدام قواعد التقريب املعروفة .
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املــادة ( ) 49
تعد جميع التقديرات نهائية مبجرد اعتمادها من العميد ما عدا تقدير (ك) .
ويجوز تعديل التقديرات النهائية �إذا كان هناك خط أ� فـي احل�ساب �أو �إدخال القيم �أو بناء
على التظلــم املق ــدم من الطالـب  ،وال يجوز تعديل �أي تقدير نهائي ب�أداء امتحان �إ�ضافـي
�أو تقدمي �أعمال �إ�ضافـية بعد نهاية الف�صل .
املــادة ( ) 50
تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحو الآتي :
أ�  -العبء الدرا�سي :
بالن�سبة للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط التقدير الرتاكمي
( )2.75بالإ�ضافة �إلى حتقيق احلد الأدنى املطلوب لأي تقدير فـي مقرر درا�سي
معني  ،وميكنه موا�صلة درا�سة الربنامج الأكادميي للح�صول على الدرجة العلمية
للربنامج امللتحق به .
ب  -املالحظة الأكادميية :
بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط التقدير الرتاكمي �أقل من (، )2٫75
ف�إنه يو�ضع فـي الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية .
ويجــب �أن يق ــوم الطال ــب مبراجع ــة مر�ش ــده الأكادميــي قب ــل الت�سجي ــل للف�ص ــل
الدرا�سـ ـ ــي التال ـ ــي  ،ويت ــم ت�سجي ــل �أي �إج ــراءات ت�صحيحيــة فـي حين ــه  ،وميك ــن
�أن ت�شتمل هذه الإجراءات على الآتي :
 - 1تخفـيف العبء الدرا�سي .
 - 2ت�أجيل بع�ض املقررات الدرا�سية �إلى ف�صل الحق .
 - 3و�ضع خطة عالجية لرفع معدل الطالب  ،وتعطى الأولوية للمقررات
الدرا�سية التي ر�سب فـيها  ،وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات .
املــادة ( ) 51
يج ــب عل ــى الطالـ ــب الواقـ ــع حتـ ــت املالحظ ـ ـ ــة الأكادميي ــة �أن يرف ــع معدلـ ــه الرتاكم ـ ــي
�إلى ( )2٫75ف�أكرث فـي الف�صل الدرا�سي الذي يليه  ،و�إذا مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي ،
يلغى قيده من املعهد .
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املــادة ( ) 52
مينح الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية  ،ومل يخرج منها فـي الف�صل الأخري من
الربنامج الأكادميي فر�صة �أخرى لرفع معدله الرتاكمي مبا ال يتعار�ض مع احلد الأق�صى
ملدة الدرا�سة فـي الربنامج  ،وفـي هذه احلالة للطالب حرية اختيار املقررات الدرا�سية التي
�سوف ي�سجلها  ،وذلك بالتن�سيق مع مر�شده الأكادميي � ،شريطــة موافق ــة اجلهـة املوفدة ،
�إن وجدت .
املــادة ( ) 53
يجب على الطالب فـي حالــة ح�صوله على تقدي ــر را�ســب (هـ) فـي املقــرر الدرا�ســي �أن يعيد
املقرر ذاته ب�أكمله  ،مع مراعاة و�ضعه الأكادميي واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
املــادة ( ) 54
يجوز للطالب �إعادة �أي مقرر درا�سي جنح فـيه وكان تقديره �أقل من (ب  ، )-وذلك لأغرا�ض
رفع معدله الرتاكمي وفق ال�شواغر املتاحة للمقرر  ،وت�سجل نتيجة املقرر املعاد مع حذف
نتيجة املقرر ال�سابق  ،وحت�سب فـي معدل نقاط التقدير  ،مع مراعاة الو�ضع الأكادميي
للطالب واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
املــادة ( ) 55
تكون فر�ص �إعادة املقرر الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
�أ  -فر�صة واحدة فـي حالة الر�سوب فـي املقرر الدرا�سي الواحد .
ب  -فر�صة واحدة فـي حالة النجاح فـي املقرر الدرا�سي  ،على �أن يكون املقرر املراد
�إعادته قد در�سه فـي الف�صول الدرا�سية ال�سابقة .
املــادة ( ) 56
يجب ت�سجيل جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات الدرا�سية
�سواء التي ر�سب فـيها �أو املعادة فـي �سجله الأكادميي .
املــادة ( ) 57
يكون التقييم النهائي للمقرر الدرا�سي حتريريا  ،معمليا  ،عمليا  ،وحتدد خطة املقرر نوع
وطبيعة االمتحان  ،ون�سبته من جمموع درجات املقرر الدرا�سي .
وفـي جميع الأحوال  ،حتدد مدة االمتحان النهائي التحريري وفقا لتو�صيف املقرر .
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املــادة ( ) 58
يكون �إجراء االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي وفق ال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن ي�شمل مادة املقرر الدرا�سي ب�أكملها � ،أو جزءا واحدا �أو �أكرث من مادة املقرر
ح�سب تو�صيف املقرر .
ب � -أن تكون ن�سبة االمتحان النهائي من جمموع العالمــات طبقــا لتو�صي ــف املق ــرر
مبا ال يتعار�ض مع نظام التقييم للطالب .
ج  -يقوم مدر�س املقرر ب�إعداد االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي .
د  -تتم مراجعة االمتحان النهائي من قبل فريق متخ�ص�ص  ،وميكن اال�ستعانة
مبراجع خارجي ف ــي التخ�صــ�ص نف�سـ ــه  ،وتكـ ــون م�س�ؤوليـ ــة الفريـ ــق �أو املراجــع
اخلارجي مطابقة حمتوى االمتحان ملخرجات التعليم  ،وو�ضوح املعنى  ،وخلوه
من الأخطاء ومنا�سبة مدة االمتحان  ،ومطابقته للمقايي�س املعتمدة .
هـ  -تر�سل ك�شوف العالمات النهائية لكل مقرر درا�سي بتف�صيالتها �إلى الق�سم املخت�ص
لدرا�ستها وتدقيقها .
و  -تر�س ــل ك�ش ــوف التقدي ــرات النهائي ـ ــة �إل ــى ق�س ــم القب ــول والت�سجيــل ف ــي املعهـ ــد
لتدقيقها  ،وح�ساب معدالت نقاط التقدير الف�صلية والرتاكمية  ،وتعر�ض النتائج
على العميد لإقرارها  ،متهيدا لرفعها �إلى املجل�س الأكادميي العتمادها .
ز  -يح�صل كل طالب على ك�شف يت�ضمن نتيجته الف�صلية مبينا فـيه تقديره فـي
كل مقرر درا�سي در�سه فـي ذلك الف�صل وعدد ال�ساعات التي در�سها وجنح فـيها
ومعدل نقاط التقدير الف�صلي والرتاكمي .
ح  -حتف ــظ متعلق ــات االمتحـ ــان والأوراق والإجاب ــات النهائي ــة للطلبــة ف ــي الق�س ـ ــم
املخت�ص حلني انتهاء فرتة التظلمات قبل ت�سليمها �إلى ق�سم التقييم واالمتحانات
فـي املعهد .
املــادة ( ) 59
يكون عقد االمتحان النهائي التحريري للمقرر الدرا�سي وفق ال�ضوابط الآتية :
أ�  -جدولة جميع االمتحانات �ضمن الفرتة املخ�ص�صة لها .
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ب  -ال ي�سمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بعد مرور ( )30ثالثني دقيقة من بداية
االمتحان .
ج  -يلتزم الطالب الذي ي�صل مت�أخرا  ،ولكن قبل انق�ضاء فرتة ( )30ثالثـني دقيق ــة
�أن ينجز االمتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .
د  -ال ي�سمح للطالب بطرح �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات خالل وقت االمتحان  ،وفـي حالة
وجود �أي خط أ� تتم معاجلته بعد االنتهاء من �إجراء االمتحان .
هـ  -ال ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان قبل مرور ن�صف الزمن املحدد لالمتحان .
و  -ال ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة االمتحان بالعودة �إلى قاعة االمتحان .
ز � -إذا غ ــاب الطال ــب عن االمتحـ ــان تطبق عليــه �أحكام احل�ضور والغياب املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 60
دون الإخالل بحكم املادة ( )59من هذه الالئحة � ،إذا تبني للطالب عند الإعالن املبدئي
جلداول االمتحانات وجود تعار�ض بني مواعيد انعقاد االمتحان مع امتحان �آخر فـي ذات
الوقت �أو وجود �أكرث من ( )2امتحانني لديه فـي يوم واحد  ،فعليه �إخطار الق�سم املخت�ص
ب�ضرورة جدولة االمتحانات للنظر فـي �إمكانية �إيجاد البدائل املنا�سبة لأداء االمتحان ،
مع مراعاة �أن تكون الأولوية لالمتحان الذي يت�ضمن عددا �أكرب من الطلبة .
املــادة ( ) 61
يجب �إعادة االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي جلميع ال�شعــب الدرا�سيـ ــة للمقـ ــرر ذات ــه
عند ثبوت ت�سريب االمتحان النهائي للمقرر �إذا كان مركزيا .
املــادة ( ) 62
يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغ�ش �أو ال�شروع فـيه من موا�صلة االمتحان النهائي ،
ويعد را�سبا فـي املقرر الدرا�سي الذي �ضبط الغ�ش فـيه .
املــادة ( ) 63
يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي �أي مقرر درا�سي  ،وله �أن
يتقدم بتظلم من التقدير النهائي �إلى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد على النموذج
املعد لذلك وفق الآلية املتبعة خالل مدة �أق�صاها ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إعالن
النتيجة النهائية لذلك املقرر .
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املــادة ( ) 64
يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد �إحالة التظلم �إلى مدر�س املقرر لدرا�سته والبت
فـيه فـي مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام عمل  ،وفـي حال عدم ر�ضا الطالب من قرار مدر�س
املقرر  ،يرفع تظلمه �إلى م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمي  ،الذي يتولى
ت�شكيل جلنة حمايدة تتكون من ( )3ثالثة �أع�ضاء من هيئة التدري�س لدرا�سة التظلم
والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ رفع التظلم �إليها .
املــادة ( ) 65
تقوم اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )64من هذه الالئحة برفع تو�صياتها �إلى م�ساعد
العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحــث العلمــي لالعتم ــاد  ،وفـي ح ــال قام العميد باعتماد
تو�صيات اللجنة يكون قرارها نهائيا  ،ويتم تزويد ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد
بنتائج املراجعة فـي مدة �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ انتهاء املراجعة ليتولى
�إخطار الطالب بنتيجة التظلم .
املــادة ( ) 66
يو�ضع ا�سم الطالب الذي يح�صل على معدل تراكمي ( )3٫75ف�أكرث فـي نهاية الربنامج
الأكادميي من كل عام �أكادميي على لوحة ال�شرف فـي املعهد  ،مع منحه كتاب �شكر من
العميد  ،ب�شرط �أال يكون قد عوقب ب�إحدى العقوبات الت�أديبية .
الف�صـــل اخلامـــ�س
متطلبــــات التخــــرج
املــادة ( ) 67
يتم حتديد املتطلبات الدرا�سية ملنح درجة دبلوم الدرا�سات العليا فـي املعهد على �أ�سا�س
نظام ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات املعهد والربامج الأكادميية .
املــادة ( ) 68
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي :
أ�  -متطلبات املعهد :
وت�شمل مدة الدرا�سة بالربنامج الأكادميي وفقا ملا حتدده موا�صفات الربنامج ،
ويكون احلد الأق�صى للدرا�سة �ضعف املدة املحددة  ،و�أال يقل عدد ال�ساعات املعتمدة
عـ ــن ( )30ثالثـ ــني �ساعـ ــة  ،والتزام الطالب باخلطة الدرا�سية مبا فـيها املقررات
الدرا�سية التي ر�سب فـيها .
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ب  -املقررات املخ�ص�صة لدرا�سة الربنامج الأكادميي :
وت�شمل مقررات �أ�سا�سية  ،ومقررات تخ�ص�صية  ،والتي يجب على جميع الطلبة
�إكمال درا�سة تلك املقررات كجزء من اخلطة الدرا�سية املعتمدة  ،والنجاح فـيها .
املــادة ( ) 69
يجب احت�ساب ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية ملتطلبات التخرج بالربنامج الأكادميي
دون احت�ساب �أي مقررات درا�سية خارجة عنها  ،ويح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي
عند التخرج على �أ�سا�س ال�ساعات املعتمدة .
املــادة ( ) 70
يعترب الطالب ناجحا �إذا اجتاز متطلبات التخرج مع احل�صول على معدل نقاط تقدير
تراكمي ال يقل عن (. )2٫75
املــادة ( ) 71
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات الدرا�سية املت�ضمنة فـي اخلطة الدرا�سية ح�سب الآتي :
الدرجــــة

نقــاط التقديــر الرتاكمـي

ممتاز

4.00 - 3.75

جيد جدا

3.74 - 3.25

جيد

3.24 - 3.00

مقبول

2.99 - 2.75
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قــرار وزاري
رقــم 2019/184
ب�شــ�أن حتديــد قيــم و�أثـمـان
تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء والأنظمة املرتبطة به
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
حتدد قيم و أ�ثـمـان تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء والأنظمة املرتبطة به وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــة
ال ت�شمل القيم والأثـمان الواردة باجلدول املرفق رخ�ص قواعد البيانات الالزمة لت�شغيل
نظام ال�شفاء .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1441/ 2 / 3 :هـ
املوافــــق 2019/ 10 / 2 :م

د �.أحمد بن محمد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ 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 ()1313
ال�صادرة فـي 2019/10/13م
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جدول قيم و�أثـمان تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء
�أوال  :تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء :
م

امل�ؤ�س�ســـــة

1

م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة (� )50 - 1سريرا

 2م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة (� )149 - 51سريرا
 3م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة (� )300 - 150سرير
 4م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة تزيد على ( � )300سرير
5

جمم ــع �صحـ ــي

 6مركز  /عيادة تخ�ص�صية (�أكرث مــن تخ�صــ�ص)
7

عي ــادة حكوميــة

8
9
10
11

عيادة عامة  /تخ�ص�صية (تخ�ص�ص واحد)
عي ــادة �أ�سن ــان
خمتبــر طب ــي
مركــز رنــني مغناطي�ســي

12

�صيدلي ــة

13

م�ؤ�س�ســة تعليمي ــة
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قيمة الرتكيب
(لكل فرع من
فروع امل�ؤ�س�سة)
بالريال العماين

قيمة ال�صيانة
(لكل فرع من
فروع امل�ؤ�س�سة)
بالريال العماين
�سنويا
12.000
اثنا ع�شر �ألفا
20.000
ع�شرون �ألفا
30.000
ثالثون �ألفا
40.000
�أربعون �ألفا
10.000
ع�شرة �آالف
4.000
�أربعة �آالف
2.000
�ألفان

5.000
خم�سة �آالف

1.000
�ألف

2.000
�ألفان
3.000
ثالثة �آالف

400
�أربعمائة

60.000
�ستون �ألفا
100.000
مائة �ألف
150.000
مائة وخم�سون �ألفا
200.000
مائتا �ألف
50.000
خم�سون �ألفا
20.000
ع�شرون �ألفا
10.000
ع�شرة �آالف

-

ثانيا  :تركيب و�صيانة الأنظمة املرتبطة بنظام ال�شفاء :

م

النظـــــام

1

الباك�س ()Mini PACS

2

فح�ص اللياقة الطبية

قيمة ال�صيانة
قيمة الرتكيب
لكل فرع
لكل فرع
بالريال العماين
بالريال العماين
�سنويا

التكامل مع الأنظمة ال�صحية الوطنية /
3
لكل نظام
4

الت�سجيل الوطني للوقائع ال�صحية

5

الرت�صـ ــد

6

العهـ ــدة

10.000
ع�شرة �آالف
3.000
ثالثة �آالف
1.000
�ألف
3.000
ثالثة �آالف
3.000
ثالثة �آالف
5.000
خم�سة �آالف

2.000
�ألفان
600
�ستمائة
200
مائتان
600
�ستمائة
600
�ستمائة
1.000
�ألف

ثالثا  :التعديالت والتغيريات للنماذج والتقارير :
يح�سب ثـمـن التكلفة لأي تعديل �أو تغييــر على ع ــدد الأي ــام املطلوب ــة للت�صمي ــم
م�ضروبة فـي ( )350ثالثـمائة وخم�سني رياال عمانيا لكل يوم عمل .
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قــرار وزاري
رقــم 2019/210
بتعديل القرار الوزاري رقم 2018/239
ب�ش�أن حتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتمـاد هيكلها
التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/239ب�ش�أن حتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
ت�ضــاف �إلــى جــدول ر�ســوم اخلدمــات التــي تقدمهــا وزارة ال�صحــة املرفــق بالقــرار الــوزاري
رقم  2018/239امل�شار �إليه  ،الر�سوم املو�ضحة فـي اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1441/ 3 /15 :هـ
املوافــــق 2019/ 11 /12 :م

د �.أحمد بن محمد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ 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 ()1318
ال�صادرة فـي 2019/11/17م
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جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمــة

213

درا�سة طلب ترخي�ص �إن�شاء م�ست�شفى
درا�سة طلب ترخي�ص
�إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية دون م�ستوى م�ست�شفى
ر�سم ت�سجيل املراقبة ال�صحية (م�ؤقت)
لغري العمانيني كل ثالثة �أ�شهر
�إ�صدار وجتديد ترخي�ص
حمل نظارات داخل حمافظة م�سقط
�إ�صدار وجتديد ترخي�ص
حمل نظارات خارج حمافظة م�سقط
�إ�صدار وجتديد ترخي�ص
معمل �أ�سنان داخل حمافظة م�سقط
�إ�صدار وجتديد ترخي�ص
معمل �أ�سنان خارج حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص م�ست�شفى خا�ص فـي حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص م�ست�شفى خا�ص خارج حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص جممع �صحي فـي حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص جممع �صحي خارج حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص مركز �صحي فـي حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص مركز �صحي خارج حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص عيادة فـي حمافظة م�سقط

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
300
100
100
200
100
200
100
3000
1500
1000
500
500
300
300

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمــة

227

جتديد ترخي�ص عيادة خارج حمافظة م�سقط
جتديد الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ب�إجراء فحو�صات اللياقة الطبية
جتديد الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فـي عيادة فـي حمافظة م�سقط (لكل تخ�ص�ص)
جتديد الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فـي عيادة خارج حمافظة م�سقط (لكل تخ�ص�ص)
جتديد الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فرعي دقيق فـي حمافظة م�سقط
جتديد الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فرعي دقيق خارج حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص عيادة طبية للكليات اخلا�صة
�أو املدار�س اخلا�صة فـي حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص عيادة طبية للكليات اخلا�صة
�أو املدار�س اخلا�صة خارج حمافظة م�سقط
جتديد ترخي�ص عيادة الطب البديل
جتديد ترخي�ص عيادة خا�صة بال�شركة
جتديد ترخي�ص مزاولة ن�شاط التح�صني
جتديد الرتخي�ص بتوفري �سيارة �إ�سعاف
جتديد ترخي�ص وحدة غ�سيل الكلى
�أو وحدة الرعاية اليومية فـي حمافظة م�سقط

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
200
1500
100
75
200
100
250
150
500
500
150
150
1000

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

240

جتديد ترخي�ص وحدة غ�سيل الكلى
�أو وحدة الرعاية اليومية خارج حمافظة م�سقط

500

241

جتديد الت�صريح حلفظ الأدوية فـي العيادات اخلا�صة

50

242

جتديد الرتخي�ص مبزاولة اخلتان

200

243

جتديد الرتخي�ص مبزاولة ال�سونار

200

244

جتديد الرتخي�ص مبزاولة احلقن املف�صلية

400

245

جتديد الرتخي�ص بتخ�ص�ص �إ�ضافـي لتخ�ص�ص طبي
privilege

300

246

جتديد الرتخي�ص
مبزاولة مهنة الطب وطب الأ�سنان للعمانيني

50

247

جتديد الرتخي�ص
مبزاولة مهنة الطب وطب الأ�سنان لغري العمانيني

100

248

جتديد الرتخي�ص مبزاولة املهن الطبية امل�ساعدة
للعمانيني (ما عدا مهنة ال�صيدلة)

30

249

جتديد الرتخي�ص مبزاولة املهن الطبية امل�ساعدة
لغري العمانيني (ما عدا مهنة ال�صيدلة)

50

250

جتديد الرتخي�ص للطبيب من القطاع احلكومي
للعمل بامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بدوام جزئي

100

251

جتديد الرتخي�ص للم�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة
باال�ستعانة ب�أطباء من القطاع احلكومي بدوام جزئي

300
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وزارة القـــوى العامـلــــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/196
بتعديل بعــ�ض �أحكـــام الالئحــة
التنظيميـة للكليات املهنيـة والكليـات املهنية للعلـوم البحريـة
ا�ستن ــادا إ�لــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صــات وزارة القــوى العامل ــة
واعتمـاد هيكلهــا التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية ال�صادرة بالق ــرار
الوزاري رق ـ ــم ، 2015/244
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )15من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم
البحرية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" املــادة ( ) 15
يتولى املجل�س املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة ( )14من هذه الالئحة املهام وال�صالحيات الآتية :
1 -1اعتماد اخلطة الت�شغيلية ال�سنوية للكلية .
2 -2مناق�شة التقاري ــر الفرتي ــة وال�سنويــة عــن �سري العمــل بالكليــة واعتماد تو�صياتها
ورفعها �إلى املدير العام .
3 -3ر�صد احتياجات �سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
4 -4اقت ـ ـ ــراح تطويـ ــر وا�ستح ـ ـ ــداث و�إلغ ـ ـ ـ ــاء الربامـ ــج التدريبيـ ــة واملناهـ ــج املطروح ـ ــة
فـي الكليات املهنية ح�سب احتياجات �سوق العمل .
5 -5اقتـراح �آليـات لتفعيــل التدريــب امليدانــي للطلبـة واملتدربـني فـي م�ؤ�س�سـات القطــاع
اخلا�ص ورفعها �إلى املدير العام .
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6 -6اقتــراح منهجيــات فاعلـ ــة لتطبيق م�سار التلمذة املهنية بالتن�سيـ ــق م ــع م�ؤ�س�ســات
القطاع اخلا�ص .
7 -7التن�سيق مع القطاع اخلا�ص بهدف دعم ورعاية �أن�شطة وم�شاريع الكلية املختلفة .
8 -8التع ــاون مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتدريب املدربني وم�ساعديه ــم ف ــي مواق ــع
العمل التابعة لهذه امل�ؤ�س�سات .
9 -9و�ضــع خطــة تنظيم املع ــار�ض والور�ش والنـ ــدوات والأن�شط ــة املت�صلـ ــة بالكليـ ــة ،
ومتابعـة تنفـيذهــا .
�10 10أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املدير العام " .
املــادة الثانيـــة
ت�ضاف مادتان جديدتان �إلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم
البحرية امل�شار �إليها برقم ( 15مكررا ) و ( 15مكررا  )1ن�صاهما الآتي :
" املــادة (  ) 15مك ــررا
يكون لكل كليـة مهنيـة وكلية مهنية للعلوم البحريــة جملــ�س لل�شـ�ؤون الأكادمييـة ي�شكــل
بقرار من الوكيل برئا�سة املدير  ،وع�ضوية كل من :
 1 -1املديـ ــر امل�سـ ــاعــد للكليـ ــة .
2 -2رئي�س ق�سم �ش�ؤون الطلبة واملتدربني .
3 -3رئي�س ق�س ــم التوجي ـ ـ ــه والإر�ش ــاد امله ـ ــني والت ـ ــدريــب امليدان ــي .
 4 -4رئي�س ق�سم تقنيـ ـ ــات وو�سائل التعليـم وم�صادر التعلم واملكتبة .
5 -5رئي�س ق�سـم املهــارات الأ�سا�سيــة .
 6 -6رئي�س ق�سـم �ضمــان اجلـ ـ ــودة .
 7 -7رئي�س الق�سم الفني املخت�ص فـي الكلية .
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�ضور االجتماع  ،دون �أن يكون له �صوت معدود " .
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" املــادة (  ) 15مك ــررا ( ) 1
يتولى جمل�س ال�ش�ؤون الأكادميية املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15مكررا من هذه الالئحة
املهام وال�صالحيات الآتية :
�1 -1إعداد اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية للكلية املقدمة من قبل �أق�سام الكلية ا�ستنادا
�إلى اخلطة اخلم�سية للتعليم والتدريب املهني احلكومي ومتابعة تنفـيذها .
2 -2متابعة تنفـيذ اخلطط واملناهج التدريبية و�ضمان تطبيق معايري اجلودة .
3 -3اعتماد قوائم الطلبة اخلريجني وفقا ل�شروط منح امل�ؤهالت املهنية ورفعها �إلى
املدير العام .
4 -4اعتماد نتائج االمتحانات وقوائم الطلبة واملتدربني املف�صولني .
5 -5مناق�شة احتياجات الطلبة واملتدربني بالكلية واتخاذ التو�صيات والقرارات املنا�سبة
ب�ش�أنها .
6 -6متابعة تنفـيذ برنامج التدريب امليداين للطلبة واملتدربني .
7 -7اقرتاح نظام �ضمان اجلودة املطبق فـي الكلية وعر�ضه على املديـر العــام العتمـ ــاده .
8 -8و�ضع خطط البحث العملي ورفعها �إلى جمل�س الكلية العتمادها " .
املــادة الثالثـــة
ت�سري ف ــي �ش�أن اجتماعات جمل�س ال�ش�ؤون الأكادميية املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15مكررا
من هذه الالئحة �أحكام املادتني ( 16و  )17منها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هــذا القرار فــي اجلــريــدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التالــي لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مــن �شعبــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  24 :مــن ابريــــــــل 2019م

عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ــر الـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـع ـ ــامـل ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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قـــرار وزاري
رقــم 2019/221
بتنظيـم مـزاولة بعـ�ض املهــن
ا�ستن ــادا �إل ــى قان ــون العمل ال�صادر باملــر�سوم ال�سلطـانـي رقـ ــم ، 2003/35
و إ�لـى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة القـ ــوى العاملـ ـ ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صر مزاولة املهن الآتية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص على العمانيني :
 - 2مـ ــدي ـ ـ ـ ــر �إداري
 - 1م�ســاعد مــديــر عــام
 - 3مديـ ــر امل ــوارد الب�شريــة
 - 4مدير /م�س�ؤول �ش�ؤون املوظفـني
 - 6مـدي ـ ــر متـ ـ ــابعـ ــة
 - 5مـدي ــر تـدري ـ ـ ـ ــب
 - 7مدير عالقـات ع ــامــة
 - 8مدي ـ ــر م�ساع ـ ــد
 - 9جميـع املهـن الإداريـة والكتابيـة
املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقــدام القــوى العاملة غي ــر العمانيـ ــة  ،وتراخي ــ�ص مزاول ــة العم ــل
ال�صــادرة للمه ــن املحددة بامل ــادة الأولى م ــن ه ــذا الق ــرار حتــى تاري ــخ انتهائها  ،وال يجوز
جتديدها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  1 :مــن رم�ضــــــان 1440هـ
املـوافـــق  7 :مــن مايـــــــــــو 2019م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ــوى العــامـ ـل ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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قــرار وزاري
رقــم 2019/450
بتحديد ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص
املتعاقــــدة مــــع املن�شـــ�آت العاملـــة فـــي قطاعـــي الكهربـــاء وامليــاه
ا�ستنـادا �إلــى قان ــون العم ــل ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـ ـ ــم ، 2003/35
و�إلى املر�سـوم ال�سلطاين رقـم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القـوى العاملـة واعتمـاد
هيكلهـا التنظيـمي ،
و�إلى القــرار الوزاري رق ــم  2014/248بتحديــد ن�سبــة العاملــني العمانيني فـي قطــاعـ ـ ــي
الكه ــرب ـ ـ ـ ــاء وامليـ ـ ـ ــاه ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص املتعاقدة مع املن�ش�آت العاملة
فـي قطاعي الكهرباء واملياه على النحو املبني فـي اجلدولني رقمي ( )1و ( )2املرفقني .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القــرار فــي اجلــريـدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من حمــــــــــــــرم 1441هـ
املوافــــق  5 :من �سبتمبـــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1308
ال�صادرة فـي 2019/9/8م

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
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جـــدول رقـــم ( ) 1
ن�سب القوى العاملة الوطنية
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص املتعاقـدة مع املن�ش�آت العاملـة فــي قطاع الكهرباء

ال�سنة الثانية
%70
%60
%60
%40
%40
%70

ال�سنة الأولى
%60
%40
%40
%30
%30
%40

املــدي ــرون

املهنــد�سـ ــون

امل�شرف ـ ــون

مو�صل كابـالت

مو�صل خطوط كهرباء

الفنيـ ـ ــون

ن�سبة القوى العاملة الوطنيةالتي يجب حتقيقها خالل ال�سنوات التالية من بداية العقد
ال�سنة الثالثة
%80
%60
%60
%50
%50
%80

املهنــــــــة

ال�سنة الرابعة
%90
%70
%70
%50
%50
%80
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القطـــــاع

%100
%100
%100
%75
%99
%90

%100
%100
%100
%75
%90
%90
%90

%100
%100
%100
%75
%80
%90
%85

%50
%100
%80
%75
%50
%80
%75

%30
%100
%60
%50
%30
%70
%60

ن�سبة القوى العاملة الوطنية
التي يجب حتقيقها خالل ال�سنوات التالية من بداية العقد
ال�سنة الأولى ال�سنة الثانية ال�سنة الثالثة ال�سنة الرابعة ال�سنة اخلام�سة
%100
%100
%100
%60
%30

جـــدول رقـــم ( ) 2
ن�سب القوى العاملة الوطنية
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص املتعاقدة مع املن�ش�آت العاملة فـي قطاع املياه

املهنــــة

مـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر
رئي�س فريـ ـ ــق
العمل امليدانــي ل�شبكات املياه
الوظائف القيادية
م�شــرف نظــام
خدمات امل�شـرتك ــني
امل�ش ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ــون
املهنـ ــد�سـ ـ ــون
امل�شغل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
وظائــف
الفني ـ ـ ـ ـ ـ ــون
الدعــم الفن ــي
مراقــب لوح ــة
حتكــم تقنيـة امليـ ـ ـ ــاه
%90

وزارة النقــــل واالت�صــــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2019/54
ب�إ�صــدار الئحــة خطــوط حتميــل ال�سفــن
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
و�إلــى قان ــون تنظي ــم املالح ــة البحري ــة فــي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/36بان�ضمام ال�سلطنة �إلى بع�ض الربوتوكوالت املتعلقة
باملالحة البحرية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن خطوط حتميل ال�سفن  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فــي  9 :من �شعبــــــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  15 :من ابريــــــــــــــل 2019م

د � .أحمد بن محمد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1289
ال�صادرة فـي 2019/4/21م
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الئحــة خطــوط حتميــل ال�ســفن
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 :
 - 1ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2املنظمة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 3االتفاقية :
االتفاقيــة الدوليـة خلطـوط التحميـل لعــام 1966م  ،وبروتوكــول عــام 1988م املتعلــق
باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966م .
 - 4ال�سفـينة :
كل من�ش�أة عائمة �صاحلة للمالحة البحرية ذاتيــة الدفع تعمل � ،أو معــدة للعمــل
فـي البحار � ،أيا كان الهدف من هذه املالحــة  ،وتعترب ملحقات ال�سفـينــة الالزمــة
ال�ستغاللها جزءا منها .
� - 5سفـينة ال�صيد :
ال�سفـينة التي ت�ستخدم لأغرا�ض �صيد �أو ت�صنيع الرثوات املائية احلية مهما كانت
و�سيلة ت�سيريها �أو الغر�ض منها .
 - 6ال�شــهادة :
ال�شهادة الدولية خلطوط التحميل .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن العمانية  ،التي تقوم برحالت دولية  ،عدا الآتي :
 - 1ال�سفن الع�سكرية .
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 - 2ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 3ال�سفن التي تقل حمولتها عن ( )150مائة وخم�سني طنا .
� - 4سفن ال�صيد .
 - 5اليخوت التي تعمل فـي �أن�شطة غري جتارية .
املــادة ( ) 3
يجب �أن تكون عالمات خطوط حتميل ال�سفن من حلقة قطرها اخلارجي ( )300ملم ،
وات�ساعها ( )25ملم يقطعها خط �أفقي طوله ( )450ملم  ،وعر�ضه ( )25ملم  ،وحافته
العليا متر فـي مركز احللقة  ،ويجب �أن ير�سم مركز احللقة فـي مركز ال�سفـينة  ،وعلى
م�سافة م�ساوية حلد الطفو ال�صيفـي املعني  ،واملقي�س ر�أ�سيا �أ�سفل احلافة العليا خلط
ال�سطح  ،وتطلى احللقة واخلطوط والأحرف باللون الأبي�ض على خلفـية داكنة �أو بالأ�سود
على خلفـية فاحتة كما تثبت ب�شكل دائم على جوانب ال�سفـينة .
املــادة ( ) 4
مع مراعاة �أحكام االتفاقية  ،تتولى ال�سلطة البحرية � ،أو من تفو�ضه � ،إ�صدار ال�شهادة
ح�س ــب امل ــدة الت ــي حتدده ــا  ،ومب ــا ال تزي ــد عل ــى ( )5خم ــ�س �سنوات  ،كما تتولى �إيقافها
�أو �إلغاءها �أو الإعفاء منها  ،وفـي جميع الأحوال يجب عليها �إبالغ املنظمة بذلك .
املــادة ( ) 5
يلتــزم مــالك ال�سفـينــة بو�ضــع عالمــة خطـوط حتميـل لل�سفـينـة وفقا للنظم املعمول بها
لدى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 6
ال يجوز لأي �سفـينة القيام برحلــة دوليــة  ،مــا لــم حتــدد عليهــا عالمــة خــط التحميــل ،
وحتتفظ بال�شهادة .
ويجوز منح موافقة م�ؤقتة لل�سفـينة  ,للإبحار بغر�ض التجربة  ،قبل احل�صول على ال�شهادة ،
�شريطة قيام ال�سلطة البحرية ب�إبالغ املنظمة بذلك .
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املــادة ( ) 7
يجوز لل�سلطة البحرية منح الإعفاءات املن�صو�ص عليها مبوجب االتفاقية  ،على �أن يتم
�إبالغ املنظمة بتفا�صيل هذه الإعفاءات .
املــادة ( ) 8
يجب على مالك ال�سفـينة احل�صول على موافقة ال�سلطة البحرية قبل �إجــراء �أي تعدي ــل
�أو �إ�ضافة على ا�ستعمال ال�سفـينة  ،من �ش�أنه الت�أثري على خطوط التحميل .
املــادة ( ) 9
يجوز لل�سلطة البحرية املوافق ــة عل ــى تعدي ــل �أو �إ�ضاف ــة �أي تركيب ــات �أو م ــواد �أو مع ــدات
�أو �أجهزة �أخرى لل�سفـينة حتى و�إن كانت غري متطابقة مع ال�شروط التي تتطلبها االتفاقية ،
على �أن يتم جتربتها والت�أكد من �أن لها فعالية مماثلة ملا تتطلبه االتفاقية � ،شريطة موافاة
املنظمة بتلك التعديالت �أو الإ�ضافات  ،مرفقا بها تقرير مف�صل ب�أي جتارب �أجريت ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
تلتزم ال�سلطة البحرية � -أو من تفو�ضه  -مبعاينة وتفتي�ش وحتديد عالمات خطوط حتميل
ال�سفـينة  ،وفـي جميع الأحوال تكون ال�سلطة البحرية م�س�ؤولة عن �إمتام وكفاءة املعاينة
والتفتي�ش  ،وحتديد العالمات .
املــادة ( ) 11
يلتزم مالك ال�سفـينة �أو جمهزها بتزويد الربان مبعلومات كافـية عن الب�ضائع املراد �شحنها
فـي ال�سفـينة  ,لتمكينه من تنظيم �شحنها  ،و�إجراء عمليات االتــزان الالزم ــة لل�سفـين ــة ،
على �أن يتم �إر�سال ن�سخة من تلك املعلومات �إلى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 12
يجب على ال�سلطة البحرية قبول ال�شهادة ال�صادرة وفقا لأحكام االتفاقية من دولة طرف
فـيها  ،ومعاملتها بحجية ال�شهادة نف�سها ال�صادرة عنها .
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املــادة ( ) 13
تلتزم وزارة النقل واالت�صاالت بالتحقيق فـي حوادث ال�سفن املتعلقة بخطوط التحميل ،
و�إر�سال نتائج التحقيق �إلى املنظمة .
املــادة ( ) 14
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
تف ــر�ض عل ــى مالك ال�سفـين ــة ع ــند خمالف ــة �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة غرامــة �إداريــة على
النحو الآتي :
� )2000( - 1ألف ــا ريــال عماين عند خمالفة �أحكام �أي من املواد ( )8 ، 6 ، 5من هذه
الالئحة .
� )1000( - 2ألف ريال عماين عند خمالفة �أحكام املادة ( )11من هذه الالئحة .
ويجوز لل�سلطة البحرية منع ال�سفـينة من الإبحار حتى يتم ت�صحيح املخالفات .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2019/77
ب�ش�أن تعديل 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 ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من رم�ضــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  21 :من مايـــــــــــــــو 2019م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1295
ال�صادرة فـي 2019/6/2م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
املــادة ( ) 1
ت�ضاف فقرة جديدة �إلى نهاية املادة ( )37من الالئحة التنفـيذية لقانون النق ــل الب ــري
امل�شار �إليها  ,ن�صها الآتي :
" ويجوز ملدير عام الطرق والنقل الربي فـي الوزارة � ,أو من يفو�ضه  ,ا�ستثنــاء مقــدم
الطلب من ال�شروط الواردة فـي البنود ( 3بالن�سبة للمدة  )6 , 4 ,من هذه املادة " .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف فقرة جديدة �إلى نهاية املادة ( )41من الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
امل�شار �إليها  ,ن�صها الآتي :
" ويجوز ملدير عام الطرق والنقل الربي فـي الوزارة � ,أو من يفو�ضه  ,ا�ستثن ــاء مركبـ ــة
الأجرة من املوا�صفتني الواردتني فـي البندين ( 3بالن�سبة للأفراد  )7 ,من هذه املادة " .
املــادة ( ) 3
ت�ستبدل بعبارة " فتح من�ش�أة ملزاولة �أي ن�شاط " الواردة فـي البند رقــم ( )1م ــن امللح ــق
رقم (( )2قائمة املخالفات واجلزاءات الإدارية) املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل
الربي امل�شار �إليها  ,عبارة " مزاولة �أي ن�شاط " .
املــادة ( ) 4
ي�ستبدل بالبند رقم ( )35من امللحق رقم (( )2قائمة املخالفات واجلزاءات الإدارية) املرفق
بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�شار �إليها  ,البند الآتي :
م

نــوع املخالفــة

35

النقل مبركبات الأجرة
من الأماكن غري املرخ�ص بها
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اجلــزاءات الإداريــة
 غرامة مقدارها ( )50خم�ســون ريـاالعمانيا  ,فـي املرة الأولى
 غرام ــة مقدارهــا ( )100مائـ ــة ريـ ــالعماين  ,فـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهــا ( )200مائتـ ــا ري ــالعماين  ,فـي املرة الثالثة
� -إلغاء الرتخي�ص  ,فـي املرة الرابعة

قــــرار وزاري
رقــم 2019/101
ب�ش�أن �إ�صدار الئحة نقل الب�ضائع اخلطرة فـي املوانئ وال�سفن العمانية
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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19بتحديد اخت�صا�صات وزارة النقل واالت�صاالت  ,واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى مدونة الب�ضائع اخلطرة  IMDG CODEال�صادرة عن املنظمة البحرية الدولية مبوجب
القرار رقم ( A.718 (17وتعديالتها ،
و�إلى املدونة الدولية للنقل الآمن للمواد امل�شعة ال�صادرة عن املنظمة البحرية الدولية مبوجب
القرار رقم (, A.748 (18
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن نقل الب�ضائع اخلطرة فـي املوانئ وال�سفن العمانية  ،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  21 :مـن ذي القعدة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن يوليـــــــــــو 2019م

د � .أحمد بن محمد بن �سالم الفطي�سي
وزي ــر النق ـ ــل واالت�ص ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1304
ال�صادرة فـي 2019/8/4م
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الئحة نقل الب�ضائع اخلطرة فـي املوانئ وال�سفن العمانية
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
الوزيـــر :
وزير النقل واالت�صاالت .
ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة .
املنظمـــة :
املنظمة البحرية الدولية .
االتفاقية :
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام  , 1974وتعديالتها .
مدونة الب�ضائع اخلطرة :
اال�شرتاطات البحرية الدولية لت�صنيف الب�ضائع اخلطرة وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح فـي البحار لعام . 1974
املدونة الدولية للنقل الآمن للمواد امل�شعة وتعديالتها :
اال�شرتاطات الدولية للنقل الآمن للوقود النووي امل�شع والبلوتونيوم  ,والنفايات امل�شعة
عالي ــة اخلطـ ــورة والإ�شع ــاع عل ــى مت ــن ال�سفــن وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار لعام . 1974
هيئـة الإ�شـراف البحــري :
هيئة غري حكومية يتم تفوي�ضها من قبل ال�سلطة البحرية فـي دولة العلم ملعاينة و�إ�صدار
ال�شهادات القانونية لل�سفن العمانية .
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الب�ضائع اخلطرة :
�أي مادة �صلبة �أو �سائلة �أو غازية �أو م�شعة قد ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار على �صحة الإن�سان  ،والبيئة ،
واملمتلكات .
ال�سفـينـة :
كل من�ش�أة تعمل عادة �أو تكون معدة للعمل فـي املالحة البحرية  ,وت�شتمل على جميع امللحقات
والتفرعات ال�ضرورية ال�ستثمارها .
املينـــــاء :
كل ميناء جتاري � ,أو �صناعي  ,وما ي�شتمل عليه من مرافق  ,وي�ستخدم لنقل الب�ضائع اخلطرة .
�إدارة امليناء :
كل �شخ�ص اعتباري عام �أو خا�ص يتولى �إدارة جميع الأن�شطة فـي امليناء .
وثيقة االمتثال :
�شه ــادة تثب ــت ا�ستيفـ ــاء ال�سفـينـ ــة ملتطلبـ ــات نق ــل الب�ضائع اخلطرة �سارية املفعول �صادرة
م ــن ال�سلطـ ــة البحري ــة  ،وفقا ملتطلبات االتفاقية  ،وتعميم املنظمة البحرية الدولية
 MSC.1/Circ.1226اخلا�ص بنقل الب�ضائع اخلطرة على ال�سفن .
الربــــان :
ال�شخـ�ص الذي توفرت فـيه ال�شــروط القانونيـة  ،وعهدت �إليه قيـادة ال�سفـينة � ،أو تولى
قيادتها بالفعل لأ�سبـاب �شرعيـة � ،أو ب�صفـة م�ؤقتـة .
البحــارة :
كل �شخ�ص يرتبط بعقد عمل على ال�سفـينة .
ال�شركــة :
كل �شخ�ص اعتباري �سواء كان خا�صا �أو مملوكا للدولة ملكية خا�صة  ،يتولى مهمة ا�ستثمار
ال�سفـينة حل�سابه اخلا�ص �سواء كان مالكا � ،أو م�ست�أجرا .
امل�شغـــــل :
�شركة امليناء �أو امل�ؤ�س�سة التي رخ�ص لها من �إدارة امليناء مبمار�سة �أن�شطة امليناء .
ال�شاحــن :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري يربم عقد النقل مع الناقل .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الب�ضائع اخلطرة التي تنقل فـي املوانئ  ،وعلى ال�سفن
العمانية ب�أي �صورة كانت .
وت�ستثنى من ذلك املخازن املعدة ال�ستخدامات ال�سفـينة  ،واملعدات اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 3
يحظر نقل الب�ضائع اخلطرة على ال�سفن العمانية �إال وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يحظر �إبحار �أي �سفـينة فـي املياه الإقليمية العمانية �إال بعد احل�صول على وثيقة االمتثال .
املــادة ( ) 5
تتول ــى ال�سلطــة البحريــة متابعة تنفـي ــذ �أحكام ه ــذه الالئح ــة فـي املوانـ ــئ وعلى ال�سف ــن
العمانية وفقا لأحكام مدونة الب�ضائع اخلطرة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 6
تلتزم كل �سفـينة تقوم بنقل الب�ضائع اخلطرة بتزويد �إدارة امليناء بن�سخة من قائمة الب�ضائع
اخلطرة التي حتملها  ،بحيث تكون متوافقة ومتطلبات مدونة الب�ضائع اخلطرة .
املــادة ( ) 7
تلتزم ال�سفن العمانية التي تتعامل مع الب�ضائع اخلطرة بتوفـري الآتي :
أ�  -وثيقة االمتثال .
ب  -ن�سخة من مدونة الب�ضائع اخلطرة مع �آخر التعديالت التي طر�أت عليها .
ج � -إجراءات الطوارئ اخلا�صة بالتعامل مع الب�ضائع اخلطرة .
د  -دليل الإ�سعافات الأولية امل�ستخدم فـي حوادث الب�ضائع اخلطرة .
املــادة ( ) 8
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي
ت�صنيـف الب�ضائـع اخلطـرة
املــادة ( ) 9
تق�سم الب�ضائع اخلطرة �إلى الفئات الآتية :
 الفئة ( )1املتفجرات . الفئة ( )2الغازات  :امل�ضغوطة  ،امل�سالة � ،أو املذابة حتت ال�ضغط . الفئة ( )3ال�سوائل القابلة لال�شتعال . الفئة ( )4٫1املواد ال�صلبة القابلة لال�شتعال . الفئة ( )4٫2املواد القابلة لالحرتاق التلقائي . الفئة ( )4٫3املواد التي �إذا اختلطت باملاء انبعثت منها غازات قابلة لال�شتعال . الفئة ( )5٫1املواد امل�ؤك�سدة . الفئة ( )5٫2البريوك�سيد الع�ضوي . الفئة ( )6٫1املواد ال�سامة . الفئة ( )6٫2املواد املعدية . الفئة ( )7املواد امل�شعة . الفئة ( )8املواد امل�سببة للت�آكل . الفئة (� )9أي مواد �أخرى ت�شكل خطورة .الف�صــل الثالــث
�آلية التعامل مع الب�ضائع اخلطرة
املــادة ( ) 10
يجب عند التعامل مع الب�ضائع اخلطرة االلتزام بال�ضوابط الآتية :
أ�  -و�ضع عالمة مميزة على الب�ضائع اخلطرة وفقا خل�صائ�ص كل منها .
ب  -تعبئة الب�ضائع اخلطرة على النحو املحدد لكل فئة وفقا ملدونة الب�ضائع اخلطرة .
ج  -توثيق الب�ضائع اخلطرة على النحو املحدد لكل فئة وفقا ملدونة الب�ضائع اخلطرة .
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د  -اعتماد تخزين الب�ضائع اخلطرة فـي ال�سفـينة من قبل ال�سلطة البحرية � ،أو هيئة
الإ�شراف البحري التي يتم تفوي�ضها .
هـ  -ف�صل الب�ضائع اخلطرة عن بع�ضها بع�ضا  ،وذلك على النحو املحدد لكل فئة وفقا
ملدونة الب�ضائع اخلطرة .
املــادة ( ) 11
يجب على ال�شاحن عند تعبئة وتغليف الب�ضائع اخلطرة االلتزام بال�ضوابط الآتية :
أ�  -تعبئة وتغليف الب�ضائع اخلطرة بطريقة �آمنة  ،بحيث تكون قادرة على حتمل
خماطر عمليات املناولة فـي امليناء  ،وفـي �أثناء النقل فـي البحر .
ب  -ا�ستخدام مواد ما�صة لل�سوائل تكون قادرة على التقليل من املخاطر التي قد تنتج
عن هذه ال�سوائل  ،و�أن تكون قادرة على امت�صا�ص ال�سوائل فـي حالة ك�سر �أوعية
التخزين .
ج � -أال تكون عبوات تخزين ال�سوائل اخلطرة مملوءة بالكامل بعد التعبئة  ،وذلك
لت�سمح لها بالتمدد عند ارتفاع درجة احلرارة فـي �أثناء عمليات النقل .
د � -أن يتم ت�صنيع وفح�ص و�صيانة وتعبئة الأ�سطوانات �أو �أوعية تخزين الغازات حتت
ال�ضغط ح�سب املوا�صفات الدولي ــة  .وفـ ــي جمي ــع الأحــوال تتم معاملة العبوات
امل�ستعملة الفارغة للب�ضائع اخلطرة معاملة العبوات اململوءة .
املــادة ( ) 12
يجب على ال�شاحن الت�أكد من �أن توثيق الب�ضائع اخلطرة قد ا�ستوفى الآتي :
�أ  -تدوين اال�سم العلمي  ،والتجاري للعبوات  ،واحلاويات التي حتتوي على الب�ضائع اخلطرة .
ب  -و�سم العبوات  ،واحلاويات التي حتتــوي عل ــى الب�ضائ ــع اخلط ــرة بو�س ــم وا�ض ــح ،
�أو توفـري بطاقة بيانات ت�ضمن و�ضوح خ�صائ�ص الب�ضائع اخلطرة التي حتتويها
فـي حال تعر�ضها للغمر .
ج  -ت�سمية الب�ضائع اخلطرة باال�سم العلمي ال�صحيح فـي الوثائق املتعلقة بها فـي
املوانئ وال�سفن العمانية  ،و�أن حتتوي على و�صف دقيق لها .
د � -أن يرفق مع العبوات � ،أو احلاويات � ،أو غريها من الو�سائل التي تنقل الب�ضائع
اخلطرة �شهادة تثبت �أنه قد مت تعبئتها  ،وتغليفها  ،وو�سمها  ،بطريقة �صاحلة
للنقل فـي البحر .
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املــادة ( ) 13
يحظر نقل املتفجرات على منت �سفــن الركـاب �إال بالكميــات واحلــدود املن�صو�ص عليهـا
فـي مدونة الب�ضائع اخلطرة بحيث ال تعر�ض حياة الركاب للخطر � ,شريطة اتخاذ جميع
احتياطات ال�سالمة اخلا�صة  ،والالزمة لنقلها .
املــادة ( ) 14
مع مراعاة حكم املادة ( )13من هذه الالئحة  ،يجوز بعد موافقة ال�سلطة البحرية نقل
كميات �أو �أنواع من املتفجرات دون التقيد باحلدود  ،والكميات املن�صو�ص عليها فـي مدونة
الب�ضائع اخلطرة � ،شريطة اتخاذ �إجراءات �سالمة م�شددة فـي هذه احلالة وفق ما حتدده
ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 15
تلتزم ال�سفن العمانية التي تقوم بنقل املواد امل�شعة باحل�صول على �شهادة �صادرة من
ال�سلطة البحرية � ،أو من تفو�ضه تفـيد توافقها مع متطلبات املدونة الدولية للنقل الآمن
للمواد امل�شعة  ،وتعديالتها .
الف�صــل الرابــع
التزامــات ال�شركــة
املــادة ( ) 16
تلتزم ال�شركة بالت�أكد من تزويد ال�سفـينة قبل نقل الب�ضائع اخلطرة بدليل �إجراءات
اال�ستجابة للطوارئ على ال�سفن التي حتمل ب�ضائع خطرة  ،عمال بتعميم املنظمة ال�صادر
فـي هذا ال�ش�أن  ،كما تلتزم ال�شركة مبراعاة دليل الإ�سعافات الأولية الطبية لال�ستخدام
فـي احلوادث التي تنطوي على الب�ضائع اخلطرة (. )MFAG
الف�صل اخلام�س
التزامات الربان
املــادة ( ) 17
يجب على الربان عند نقل الب�ضائع اخلطرة التحقق من ا�ستيفاء الآتي :
أ�  -اتخاذ جميع الإجراءات  ،واالحتياطات الالزمة للتعامل مع الب�ضائع اخلطرة
املوجودة على ال�سفـينة .
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ب � -أن لدى طاقم ال�سفـينة املعرفة الالزمة للتعامل مع الب�ضائع اخلطرة .
ج  -وجود وثائق و�شهادات املركبات واحلاويات واملقطورات قبل �صعودها على ال�سفـينة
للت�أكد من وجود الب�ضائع اخلطرة  ،وتخزينها وفقا ملتطلبات مدونة الب�ضائع
اخلطرة .
د  -وجود البيانات والعالمات على عبوات الب�ضائع اخلطرة وفقا ملتطلبات مدونة
الب�ضائع اخلطرة .
هـ � -شهادة تثبت �سالمة تخزين وتثبيت الب�ضائع اخلطرة على الوحدات من �شاحنات
وحاويات ومقطورات وغريها .
و  -ما يفـيــد االلت ــزام الت ــام باملتطلبات الدولي ــة وتعمي ــم املنظمــة البحرية الدولية
رقم . MSC .1/Circ .1226 MSC .1/Circ .1328
ز  -املوافقات ال�ضرورية من اجلهات ذات العالقة فـي بلد املن�ش�أ قبل نقل الب�ضائع
اخلطرة  ،وخا�صة املتفجرات .
املــادة ( ) 18
يجب على الربان عند نقل الب�ضائع اخلطرة االلتزام بال�ضوابط الآتية :
�أ  -وج ــود خط ــة  ،و إ�جـ ــراءات للطــوارئ للتعامــل مع احلوادث الناجتة عن الب�ضائع
اخلطرة .
ب  -توفـري �إر�شادات  ،و�إجراءات الطوارئ  ،وطرق املناولة  ،واملل�صق ــات  ،وكيفـي ــة
التخزين الآمن مع مراعاة ف�صل الب�ضائع عن بع�ضها بع�ضا وفقا ملتطلبات مدونة
الب�ضائع اخلطرة .
ج  -عدم ال�سماح ب�صعود املركبات بدون وثائق تثبت تغليف الب�ضائع اخلطرة وفقا
ملتطلبات مدونة الب�ضائع اخلطرة .
د  -حتديد �أماكن تخزين الب�ضائع اخلطرة ح�سب ت�صنيف درجة خطورتها بحيث يتم
عزل الب�ضائع اخلطرة التي قد تتفاعل معا .
هـ  -تهوي ــة مناطــق تخزيــن الب�ضائع اخلطرة بنظام تهوية ق ــادر على �إخراج الغــازات
الناجتة ب�سرعة  ،وفعالية .
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و  -توفـري املالب�س الواقية من املواد الكيماوية  ،والأدوات اخلا�صة الأخرى .
ز  -اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لتجنب احلريق � ،أو االنفجــار عــلى ال�سفـين ــة
التي حتمل ال�سوائل � ،أو الغازات القابلة لال�شتعال .
ح  -اتخاذ جميع االحتياطات للحد من ن�شوب حريق على ال�سفـينة التي حتمل املواد
املعر�ضة لال�شتعال اللحظي .
ط  -احلف ــاظ على �سالمـ ــة  ،وخلو �صناديق احلري ــق  ،و�أماك ــن قيــا�س م�ستوى املي ــاه ،
والوقود على ال�سفـينة والأجهزة املماثلة من �أي معوقات .
ي  -اتخاذ جميع احتياطات ال�سالمة ومنع وقوع احلوادث فـي �أثناء التحميل والتفريغ
للب�ضائع اخلطرة فـي جميع الأوقات  ،والظروف .
ك � -أن يقدم خ ــالل �أج ــل معق ــول تقريرا يت�ضمــن تفا�صيــل احلادث فـي حــال وقوعــه
لكل من دولة العلم  ،وال�شركة  ،وهيئة الإ�شراف البحري اخلا�صة بال�سفـينة ،
و�إلى �أقرب دولة �ساحلية  ،وذلك عمال باملبادئ التوجيهية  ،واملبادئ العامة التي
اعتمدتها املنظمة  ،على �أن ينتقل هذا االلتزام �إلى مالك ال�سفـينة � ،أو امل�ست�أجر ،
�أو امل�شغل � ،أو وكالئهم فـي حال ترك الربان لل�سفـينة .
املــادة ( ) 19
يجب على الربان عند تخزين الب�ضائع اخلطرة االلتزام بالآتي :
أ� � -أن يتم حفظ  ،وربط  ،وتخزين الب�ضائع اخلطرة بطريقة تتنا�سب  ،وطبيعة كل منها .
ب � -أن يتم ف�صل الب�ضائع اخلطرة غري املتجان�سة عن بع�ضها بع�ضا .
ج � -أن يتم حفظ املتفجرات  -با�ستثناء الذخائر  -فـي مكان مغلق  ،و�آم ــن خ ــالل فتــرة
وجودها فـي ال�سفـينة .
د � -أن يتم تخزين عبوات الب�ضائع اخلطرة التي تنتج �أبخرة فـي مكان جيد التهوية
على �سطح ال�سفـينة  ،مع مراعاة عدم ت�أثري هذه الأبخــرة عل ــى مبن ــى الإعا�ش ــة
فـي ال�سفـينة .
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هـ  -الت�أكد من ا�ستخدام الإ�شارات املو�ضحـة فــي املدون ــة م ــن �أج ــل التعام ــل ال�سلي ــم
مع الب�ضائع اخلطرة فـي �أثناء التحميل  ،والتخزين  ،والتثبيت .
و � -أن يتم تخزين املواد امللوثة بطريقة ت�ضمن عدم ت�سريبها  ،و�أن يتم ربطها بطريقة
ت�ضمن �صالحيتها للنقل .
ز  -عــدم غ�ســل ه ــذه امل ــواد �أو �إنزالهــا �إلى البحــر �إال فـي احلــاالت التي تقتــ�ضي �إنقــاذ
الركاب  ،وال�سفـينة .
املــادة ( ) 20
يج ــب عل ــى الربــان عن ــد نق ــل الب�ضائ ــع اخلطــرة الت�أكد من اتخاذ االحتياطات اخلا�صة
باحلرائق  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  -توفـري نقاط مياه �إ�ضافـية على خط احلرائق الرئي�سي  ،وتوفـري طريقة لت�شغيله
عن بعد .
ب  -توفـري نظام مكافحة حرائق فعال  ،وثابت فـي �أماكن تخزين الب�ضائع اخلطرة .
ج  -توفـري نظام اكت�شاف احلرائق فـي �أماكن تخزين الب�ضائع اخلطرة .
د  -توفـري طفايات متنقلة فـي �أماكن تخزين الب�ضائع اخلطرة ملكافحة حرائق املواد
الكيميائية .
هـ  -توف ــري نظــام �إطفــاء ثابت ملكافحــة احلرائـ ــق الناجتة عن الب�ضائ ــع اخلطــرة يكفل
ت�صريف فعال للمياه .
و  -توفـري نظام ت�صريف فعال للمياه للتقليل من ت�أثري ال�سطح احلر على اتزان
ال�سفـينة .
ز  -اتخاذ احتياطات �إ�ضافـية ملكافحة احلرائق الناجتة عن الب�ضائع اخلطرة .
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الف�صــل ال�ســاد�س
التزامــات �إدارة املينــاء
املــادة ( ) 21
يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
أ�  -القيام ب�إبالغ ال�سلطة البحرية عن احلوادث التي تقع فـي �أثناء نقل الب�ضائع
اخلطرة .
ب  -و�ض ــع الأنظم ــة  ،والإج ــراءات والتعليم ــات ال�ضروريـ ـ ــة لتنظي ـ ــم نق ــل  ،وتخزيـ ــن
الب�ضائع اخلطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز ال�سالمة البحرية فـي املوانئ ،
وتفادي احلوادث التي ت�صيب الأ�شخا�ص � ،أو املمتلك ــات � ،أو ت�ضر البيئة  ،وتفادي
الأ�ضرار التي تلحق بو�سائل النقل امل�ستخدمة � ،أو بالب�ضائع الأخرى .
ج  -اتخاذ التدابري الالزمة للتفتي�ش على احلاويات ووحدات نقل الب�ضائع اخلطرة
فـ ــي املين ــاء للت أ�ك ــد م ــن توافقهــا  ،ومتطلبات مدونة الب�ضائع اخلطرة وتزويد
ال�سلطة البحرية بهذه التدابري ب�شكل دوري من �أجل �إبالغ املنظمة .
د  -القيام ب�إحاطة املتعاملني مع هذه الب�ضائع بكافة املخاطر التي تنتج عن الب�ضائع
اخلطرة وفقا لأحكام مدونة الب�ضائع اخلطرة .
هـ  -اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،واالحتياطات للطوارئ حلمايـة الأ�شـخا�ص  ،واملمتلكات ،
والبيئ ــة فـي حال ــة احلـ ــوادث  ،كمــا يجـب تزوي ــد ال�سلطـ ــة البحري ـ ـ ـ ــة بالإجراءات
املتخذة فـي �ش�أن �إجراء التمارين  ،والتدريبات ح�سب خطة امليناء .
و  -و�ض ــع برنامـ ــج تدريب ــي للموظفـ ــني املعني ــني بالتعام ــل م ــع الب�ضائ ـ ــع اخلط ــرة
مع �ضرورة �إبالغ ال�سلطة البحرية بهذه الربامج .
ز  -تكلي ــف موظـف م ؤ�ه ــل  ،ملتابع ــة تنفـيــذ �أحك ــام هذه الالئح ــة  ،ومدون ــة الب�ضائـ ــع
اخلطرة .
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ح  -متكني املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من القيام ب�أعمال الرقابة
والتفتي ــ�ش املنوط ــة به ــم  ،وذلك بتمكينه ــم من الو�صول �إلى املواقع اخلا�صة
بالب�ضائ ــع اخلط ــرة م ــن �أجـ ــل معاينتـ ــها  ،بالإ�ضافـ ــة �إلـ ــى توفـيـ ــر ك ــل مــا يلــزم
من معلومات � ،أو م�ستندات تتعلق بها .
الف�صــل ال�سابــع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 22
أ�  -تفر�ض غرام ــة �إداري ــة ال تقل عن ( )500خم�سمائ ــة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيـد على
(� )1000ألف ريال عماين  ،على كل من يخالف �أحكام املواد ()19 ، 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 7
من هذه الالئحة .
ب  -تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين  ،على كل من يخالف �أحكام املادة ( )11من هذه الالئحة .
ج  -تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،على كل من يخالف �أحكام املواد (�/21 ، 20 ، 18أ) من هذه
الالئحة .
د  -تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على
(� )1000أل ــف ريـ ــال عمان ــي ع ــلى كــل من يخالف �أحكام املادة (/21ب  ،ج  ،هـ  ،ح)
من هذه الالئحة .
وت�ضاعف قيمة هذه الغرامات بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
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قــــرار وزاري
رقــــم 2019/108
ب�إ�صـدار الئحـة ال�سالمـة ومنـع التلـوث البحـري فـي املوانـئ العمانيـة
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إل ـ ــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  81/25باملوافقـ ــة علـ ــى ان�ضم ــام حكومـ ــة �سلطن ــة عمـ ــان
�إلى االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام ، 1973
و�إلـ ــى قانـ ــون تنظي ــم املالح ــة البحريـ ــة فـي املي ـ ــاه الإقليمي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقـ ــم ، 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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/93بالت�صديق على ان�ضمام ال�سلطنة لالتفاقية الدولية
لعام  1969ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن ال�ضرر الناجم عن التلويث النفطي  ،وبروتوكولها
لعام ، 1976
و�إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ال�سالمة ومنع التلوث البحري فـي املوانئ العمانية  ،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 .
�صدر فـي  5 :مـن ذي احلجة 1440هـ
املوافــــق  7 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1306
ال�صادرة فـي 2019/8/25م

د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ــاالت
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الئحـة ال�سالمـة ومنـع التلـوث البحـري فـي املوانـئ العمانيـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
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 :
 - 1الـــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الـــــوزير :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 3ال�سلطـــة البحريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية � ،أو �أي جهة يعهد �إليها القيام بواجباتها .
 - 4املنظمــــة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 5املينــــاء :
كل ميناء جتاري �أو �سياحي �أو �صناعي ي�ستقبل �سفنا تقوم برحالت دولية  ،وما ي�شتمل
عليه من مرافق مينائية .
� - 6إدارة املينـــاء :
اجلهة التي تعمل على �إدارة جميع الأن�شطة فـي امليناء .
 - 7امل�شغــــل :
ال�شركة املرخ�ص لها ملمار�سة �أعمال الإدارة  ،واملناولة  ،والأن�شطة املينائية الأخرى .
 - 8مديــر املرفــق املينائـــي :
ال�شخ ــ�ص املكلـ ــف م ــن قبـ ــل �إدارة امليناء ب�إدارة جمي ــع العملي ــات املينائي ــة والبحريـ ــة
فـي حدود امليناء .
 - 9التجريــــــف :
جميع الأعمال املتعلقة بتنظيف �أو تعميق املناطق البحرية التابعة للميناء .
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 - 10ال�سفـينـــة :
كل من�ش�أة تعمل عادة � ،أو تكون معدة للعمل فـي املالحة البحرية .
 - 11الناقلـــــة :
�سفـينة الب�ضائع امل�صممة � ،أو التي متت تهيئتها لغر�ض النقل ال�صب لب�ضائع �سائلة
ذات طبيعة قابلة لال�شتعال .
 - 12الربـــــان :
كل �شخـ�ص توف ــرت فـيه ال�شــروط القانونيـة  ،وعهدت �إليه قيـادة ال�سفـينــة �أو تولى
قيادتها بالفعل لأ�سبـاب �شرعيـة � ،أو ب�صفـة م�ؤقتـة .
 - 13البحــــارة :
كل �شخ�ص يرتبط بعقد عمل على ال�سفـينة .
 - 14الوكيــــل املالحـــي :
ال�شخ�ص االعتباري امل�سجل واملعتمد من ال�سلطة البحرية  ,للقيام بن�شاط و�أعمال
الوكالة البحرية .
 - 15ال�شاحــن :
ال�شخ�ص الذي يربم عقد نقل بحري مع الناقل .
 - 16م�ســ�ؤول ال�شحــن والتفريـــغ :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول ب�شكل مبا�شر عن الت�شغيل الآمن للر�صيف مــن حيـث عمليــات
التحميل والتفريغ  ،ومبا ي�ضمن املحافظة على ال�سالمة والبيئة البحرية .
 - 17وحــدة نــقل الب�ضائــع :
مركب ــة للنقـ ــل البـ ــري للب�ضائـ ــع � ،أو عربـ ــة قطـ ــار خم�ص�صـ ــة لل�شحـ ــن � ،أو حاويـ ــة
�أو �صهريج �أو خزان نقل .
 - 18الب�ضائــع اخلطــرة :
�أي مادة �صلبة �أو �سائلة �أو غازية �أو م�شعة قد ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار على �صحة الإن�سان
�أو البيئة �أو املمتلكات .
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 - 19مدونــة الب�ضائــع اخلطــرة :
اال�شرتاطات البحرية الدولية لت�صنيف الب�ضائع اخلطرة وفقا لالتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 20مدونــة املــواد الكيميائيــة ال�سائبــة :
اال�شرتاطات الدولية لتجهيزات ال�سفن التي حتمل مواد كيميائية خطرة تنقل
ب�صورة �سائبة وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 21مدونــة نقــل الغـاز امل�سـال ب�صـورة �سائبـة :
اال�شتـ ــراطات الدولي ــة لبنـ ــاء وجتهيزات ال�سفن التــي حتمل خام ــات م�سال ــة تنقـ ــل
فـي �صورة �سائبة وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 22مدونـة نقـل الوقـود النـووي امل�شـع :
اال�شتــراطات الدولية للنق ــل الآمــن للوقود النووي امل�شع والبلوتونيــوم والنفايــات
ذات امل�ستـ ــوى الإ�شعاع ــي املرتف ــع  ،وذلك فـي عب ــوات  ،و�صنادي ــق ر�صا�صيــة خا�ص ــة
على ظهر ال�سفـينة مبوجب االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 23املدونـة الدوليـة للب�ضائـع ال�سائبـة ال�صلبـة :
اال�شرتاطات الدولية لتنظيم وت�سهيل ونقل وتخزين الب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة .
 - 24التلـــــوث :
�إلقاء �أو ت�صريف �أو تفريغ �أو ت�سريب �أي مادة ت�ؤدي �إلى التلوث فـي حدود امليناء .
 - 25النفايــــات :
جميـ ــع النفاي ـ ــات  ،مبا فـي ذلك املجـ ــاري والف�ض ــالت  ،فـيما عــدا بقاي ــا الب�ضائ ــع ،
والتي تنتج فـي �أثناء قيام ال�سفـينة باخلدمة .
 - 26مرافــق اال�ستقبـــال :
املرافق الثابتة �أو العائمة �أو املتنقلة املخ�ص�صة ال�ستقبال النفايات  ،وبقايا الب�ضائع
الناجتة عن ال�سفـينة .
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 - 27نـادي احلمايــة والتعويـــ�ض :
اجلهة التي تقوم بتوفـري التغطية الت�أمينية ال�ضرورية حلماية مالك ال�سفـينة ،
وتعوي�ضه �ضد �أخطار امل�س�ؤولية التي قد تن� أش� عن ا�ستخدام وت�شغيل ال�سفـينة .
 - 28هيئــة الإ�شــراف البحــري :
هيئة غري حكومية يتم تفوي�ضها من قبل ال�سلطة البحرية فـي دولة العلم ملعاينة ،
و�إ�صدار ال�شهادات القانونية لل�سفن العمانية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الآتي :
�1 -1إدارات وم�شغل ــي املوانـ ــئ فـي ال�سلطنة  ،وجمي ــع الأعمال والأن�شطة التي تديرها ،
�أو ت�شغلها �إدارات املوانئ �أو امل�شغلون .
2 -2املناطق التابعة لإدارة امليناء  ،وجميع املن�ش�آت واملرافق املينائية  ،والب�ضائع ووحدات
نقل الب�ضائع وال�شركات والأفراد وامل�ؤ�س�سات التي تدخل �أو ت�ستخدم �أو ت�ستفـيد
من �أي ميناء فـي ال�سلطنة  ،وت�ستثنى من ذلك املوانئ الع�سكرية .
املــادة ( ) 3
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يجـ ــب عل ــى �إدارة املينـ ــاء �أو امل�شغـ ــل االلتـ ــزام بجميـ ــع الت�شريــعات الوطنيـ ــة واالتفاقيـ ــات
والربوتوكوالت الدولية ومالحقها وتعديالتها ال�صادرة عن املنظمة اخلا�صة بال�سالمة
ومنع التلوث النافذة فـي ال�سلطنة  ،وي�شمل ذلك �إجراء التمارين الدورية املتعلقة بال�سالمة
ومكافحـ ــة التلـ ــوث وتوفـيـ ــر التدريبـ ــات ال�ضروريـ ــة لت�أهيــل وتطويـ ــر مهـ ــارات العامل ـ ــني
فـي الأن�شطة املينائية والبحرية املختلفة .
املــادة ( ) 5
مع عدم الإخالل باالتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة  ،يج ــوز لإدارة املينــاء وامل�شغ ــل
�إ�صدار قواعد ونظم تلزم ال�سفن واملتعاقدين باتباعها .
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املــادة ( ) 6
1 -1يجب �أن تتــم عمليــات �شحن وتفريغ الب�ضائـ ــع فـي املينـ ــاء طبقــا للتعليم ــات املتعلقـ ــة
بال�سالمة والأمن وحماية البيئة ال�صادرة من ال�سلطة البحرية و�إدارة امليناء �أو امل�شغل .
2 -2يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل و�ضع التعليمات والإر�شادات اخلا�صة بالب�ضائع امل�صادرة
�أو التي مت احتجازها وفقا للت�شريعات الوطنية .
املــادة ( ) 7
يجب على مالك ال�سفـينة �أو ربانها �أو �إدارتها �أو وكيلها املالحي احل�صول على �إذن لدخول
�أي من املوانئ اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة  ،و�أن يلتزم ب�أحكام ومتطلبات االتفاقيات
واملدونات والربوتوكوالت الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها .
املــادة ( ) 8
يجــب علــى مــالك ال�سفـينــة �أو ربانها �أو وكيلهــا املالح ــي ومــالك الب�ضائــع �أو وحــدة نق ــل
الب�ضائع � ،أو من ينوب عنها االلتزام بالقواعد والنظم ال�صادرة عن �إدارة امليناء �أو امل�شغل .
املــادة ( ) 9
يجب على كل �سفـينة تطلب الدخول �إلى امليناء �أن حتتفظ على متنها بن�سخة من االتفاقيات
املتعلقة بال�سالمة والبيئة البحرية ال�صادرة من املنظمة .
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز �إزالـ ــة �أي الفتة �أو �سور �أو حاج ــز �أو �أي �أداة قامت بو�ضعها �أو �إن�شائها �إدارة امليناء
�أو امل�شغل � ،أو و�ضع عالمات عليها �أو طم�سها .
املــادة ( ) 11
يحظر دخول امليناء �إال مبوجب ت�صريح �صادر من �إدارة امليناء �أو امل�شغل  ،ويحق لإدارة
امليناء � ،أو امل�شغل �إلغاء الت�صريح وفقا لقواعد و�أنظمة امليناء .
املــادة ( ) 12
يلتزم العمال و�أ�صحاب الأعمال فـي امليناء ب�أحكام الت�شريعات الوطنية املنظمة لل�صحة
وال�سالمة املهنية فـي من�ش�آت امليناء .
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الف�صــل الثانــي
قواعـد وتعليمـات ال�سالمـة العامـة و�سالمـة املالحـة البحريـة فـي املينـاء
املــادة ( ) 13
1 -1يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل و�ضع النظم والقواعد والإجراءات املتعلقة بال�سالمة
والأمن والبيئة البحرية وفقا لالتفاقيات واملعاهدات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة ،
بالإ�ضافة �إلى الإر�شادات الدولية ذات ال�صلة .
2 -2يجب على القائمني ب�أعمال داخل امليناء �أو على ال�سفـينة �أو الناقلة و�سائق ــي وحـ ــدات
نقل الب�ضائع االلتزام بقواعد وتعليمات ال�سالمة العامة فـي امليناء .
3 -3يجــب على �إدارة املينـ ــاء الت�أكد من ت�أهي ــل العامل ــني لديه ــا ول ــدى م�شغل ــي اخلدمـ ــات
املينائيــة له ــا علمي ــا وفنيا للوظائف التي ي�شغلونها  ،وعليها التحقق من خ�ضوعهم
للت�أهيــل والتدريــب الــالزم لأداء واجباتهم الوظيفـية على نحـ ــو �صحيـ ــح  ،واالحتف ـ ــاظ
بال�سجالت امل�ؤيدة لذلك .
4 -4يجب على �إدارة املينـاء �أو امل�شغ ــل و�ضع اللوحات الإر�شاديـ ــة املنظم ــة حلركـ ــة الآليـ ــات
ووحدات نقل الب�ضائع والعمال داخل امليناء .
املــادة ( ) 14
 - 1يجب على �إدارة امليناء توفـري الآتي :
أ� �	-أنظمة مرور لل�سفن للم�ساعدة فـي عمليات القطر والإر�شاد البحري لها  ،وو�ضع
الإر�شادات ال�ضرورية لتنظيم ومراقبة حركة ال�سفن فـي امليناء وفقا ملتطلبات
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
ب  	-امل�ساعدات املالحية ال�ضرورية لعمل امليناء وفقا للمتطلبات الدولية والت�شريعات
الوطنية ذات ال�صلة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 2يجب على ال�سفن احل�صول على الت�صاريح الالزمة من اجلهات املعنية ذات ال�صلة قبل
�إجــراء تدريبـ ــات ال�سالم ــة  ،و�إنزال قوارب النجاة عن �سطح ال�سفـينة �س ــواء فـي املينــاء
�أو منطقة االنتظار وفقا للت�شريعات الوطنية  ،واملتطلبات الدولية .
 - 3يجب على ال�سفن التقيد التام ب�إج ــراءات التفتي�ش املتعلقة بال�سالمة ومنع التلوث
البحري املن�صو�ص عليها فـي قواعد و�أنظمة امليناء .
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املــادة ( ) 15
1 -1ال يجوز القيام ب�أعمال التجريف �إال فـي حالة ال�ضرورة � ،أو فـي حالة احلاجة �إلى ت�أهيل
بنية �أ�سا�سية جديدة �أو لتي�سري حركة املالحة فـي امليناء ب�إن�شاء قنوات مالحية �آمنة ،
واحلفـاظ عليها � ،أو حتقيقا لأ�سباب بيئية  ،وذلك بعد ا�ستيفاء الرتاخي�ص الالزمـة
من اجلهات املخت�صة .
2 -2تطبق املعايري والتعليمات الدولية فـي جمــال التجريف للحد من املخاط ــر التــي قــد
تن� أش� عن هذه العمليات  ،ومبا يتوافق مع متطلبات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
الف�صــل الثالـــث
التزامــات مديــر املرفق املينائــي وامل�شغــل
املــادة ( ) 16
يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل تعيني مدير للمرفق املينائي يعهد �إليه باملهام الآتية :
1 -1مراقبة وتنظيم املالحة البحرية  ،وحركة ال�سفن فـي حدود امليناء .
2 -2الت أ�كــد مـن �سالمــة البنى التحتية للميناء مبا فـي ذلك مناط ــق الر�س ــو و�أر�صفـ ــة
ال�شحن واملرافق واملعدات الأخرى ل�ضمان �سالمة املالحة البحرية .
3 -3من ــع دخـ ــول �أو مغادرة ال�سفن التي ت�شكل خطرا على ال�سالمة والبيئــة البحريــة
�أو ممتلكات امليناء  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
4 -4الت�أكد من ر�سو ال�سفن فـي املواقع الآمنة التي حتددها �إدارة امليناء �أو امل�شغل .
5 -5تنظيم عمليات �شحن وتفريغ الب�ضائع على ال�سفن فـي امليناء ومراقبة توازن
ال�سفـينة وتزويدها باملياه والوقود .
6 -6مراقبة عمليات ال�شحن والتفريغ و�صعود ونزول الأ�شخا�ص على ال�سفن والعبارات
للت�أكد من اتزانها قبل مغادرة امليناء .
املــادة ( ) 17
يجب �أن تتطابق �صالحيات امل�شغل فـيما يتعلق بالإدارة الفنية الآمنة للميناء  ،وحركة
ال�سفن مع املعايري والإجراءات الدولية والوطنية اخلا�صة بخدمات حركة مرور ال�سفن ،
وبالأخ�ص تلك ال�صادرة مبوجب اتفاقيات دولية  ،ويتولى امل�شغل القيام بالآتي :
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-1
-2
-3
-4
-5

-6

�1إ�صدار ت�صريح لل�سفـينة لدخــول املينــاء �أو املغادرة � ،أو �أي حتركات داخل حدود
امليناء .
2حتديد مناطق الإر�شاد الإلزامي �ضمن حدود امليناء  ،وو�ضع التعليمات والإر�شادات
املنظمة لعمليات القطر والإر�شاد البحري .
�3إ�صدار تعليمات ال�سالمة و�أي تعليمات �ضرورية تتعلق بحركة ال�سفـينة �إلى ربانها
�أو مر�شدها � ،أو وكيلها .
4حتديد الرتددات لالت�صاالت الال�سلكية لل�سفن .
�5إ�صدار التعليمات �إلى ال�سفن فـي وقت حمدد � ،أو عند مغادرة حو�ض � ،أو ر�صيف ،
�أو �أي من�ش ـ ـ�أة أ�خــرى فـ ــي املين ـ ــاء � ،أو إ�حـ ــدى املناطـ ــق � ،أو منعهـ ــا مـ ــن الدخـ ــول
�إلى مناطق حمددة .
� 6إ�صدار تعليمات لل�سفن التي توجد على مقربة من �سفـينة تواجه �صعوبات ظاهرة
�أو ت�شكل تهديدا بالتلوث �أو �أي خماطر �أخرى للأرواح �أو املمتلكات .
الف�صــل الرابـــع
التزامـــات �إدارة املينـــــاء وامل�شغـــل
وربـان ال�سفـينـة وال�شاحـن فـي جمال ال�صحة وال�سالمـة املهنيـة
املــادة ( ) 18

يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
	- 1تقييم و�إدارة املخاطر  ،و�إ�صدار التعليمات املتعلقة ب�سالمة الأفراد لتوفـري بيئة
عمل �صحية و�آمنة للعاملني  ،واملوجودين فـي امليناء وفقا للمتطلبات الدولية
والت�شريعات الوطنية املنظمة لذلك .
� - 2إن�شـ ــاء مركـ ــز متخ�ص�ص لل�صح ــة وال�سالم ــة املهني ــة جمه ــز بالأدوات واملع ــدات
والكوادر املتخ�ص�صة فـي هذا املجال لتلبية جميع املتطلبات الدولية والت�شريعات
الوطنية ب�ش�أن ا�شرتاطات ال�سالمة فـي املوانئ .
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	- 3الت�أكد من وزن احلاويات امل�صدرة قب ــل ال�شح ــن على ال�سفـين ــة �أو الناقلة وفقا
ملتطلبات االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م  ،والت�شريعات
والتعليمات ذات ال�صلة .
	- 4تزويد ربان ال�سفـينة �أو الناقلة بالوثائق واملعلومات املتعلقة باملواد ال�سائبة ال�صلبة
قبل �شحنها وفقا ملتطلبات املدونة الدولية للب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة .
املــادة ( ) 19
يجب على ربان ال�سفـينة �أو الناقلة التي تدخل امليناء االلتزام بالآتي :
 - 1االلتزام مبتطلبات ال�صحة وال�سالمة املهنية اخلا�صة بال�سفن التجارية وال�صادرة
من دولة علم ال�سفـينة  ،مع و�ضع ن�سخة من متطلبات ال�صحة وال�سالمة املهنية
على ال�سفـينة فـي مكان بارز ي�سهل الو�صول �إليه  ،وباللغات التي يفهمها �أفراد
الطاقم .
	- 2الت�أكد من وجود كافة ال�شهادات واملوافقات واملعلومات املتعلقة باملواد ال�سائبة
ال�صلبة قبل �شحنها وفقا ملتطلبات املدونة الدولية للب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة .
 	- 3عـ ــدم ال�سم ــاح بتحميــل احلاويات على ال�سفـينـ ــة �أو الناقل ــة فــي ح ــال عــدم �إرفـ ــاق
الوثائق التي تثبت وزن احلاويات .
املــادة ( ) 20
يجب على ال�شاحن االلتزام بالآتي :
	- 1تزويد ربان ال�سفـينة �أو من ميثله باملعلومات ال�ضرورية عن الب�ضاعة التي يتم
�شحنها على ال�سفـينة ب�شكل موثق  ،وذلك لأغرا�ض التحميل والتخزين والرتبيط
الآمن على ال�سفـينة .
	- 2تقدمي وثيقة امتثال بنقل احلبوب �صادرة من دولة علم ال�سفـينة وفقا ملتطلبات
املدونة الدولية لنقل احلبوب قبل عملية ال�شحن والتفريغ .
�	- 3إبــراز الوثائــق التــي تثب ــت وزن احلاوي ــات ال�صادرة قبـ ــل ال�شح ــن وفق ــا ملتطلبـ ــات
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
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الف�صــل اخلامـــ�س
�إدارة احلـاالت اخلطـرة والطـوارئ
وا�ستقبـال وجمـع خملفـات ال�سـفن والنفايـات واملـواد امللوثــة
املــادة ( ) 21
 - 1يج ــب علـ ــى �إدارة املينـ ــاء �أو امل�شغـ ـ ــل اتخـ ــاذ الإج ـ ــراءات والتدابي ـ ــر الالزمـ ــة للتعام ــل
مع احلاالت الطارئة فـي امليناء وتوفـري و�سائل مكافحة احلرائق وفقا ملعايري ال�سالمة
الدولية واملتطلبات الوطنية .
 - 2يجب �أن يلتزم كل من يوجد فـي امليناء �أو على منت ال�سفن الرا�سية  ،بالإجراءات
والتدابري املعتمدة من �إدارة امليناء �أو امل�شغل �أو اجلهة املخت�صة فـي مكافحة احلرائق .
 - 3يجب على من يت�سبب فـي حدوث حالة خطرة فـي امليناء االلتزام بالآتي :
�أ  	-و�ضع حواجز �أو و�سائل �أخرى ملنع احلوادث وحماية الأفراد وال�سفن واملمتلكات ،
�أو تكليــف �شخ�ص بالتواج ــد ف ــي موق ــع احلادث لتحذير الأف ــراد مـ ــن اخلطـ ــر ،
واتخاذ الإجراءات املنا�سبة .
ب �	-إخطـ ــار �إدارة املين ــاء �أو امل�شغ ـ ــل ف ـ ــورا بالواقع ــة  ،ومبــا تــم اتخ ــاذه مــن التدابيـ ــر
االحتياطية  ،مع تقدمي تقرير بذلك .
 - 4يجب على العاملــني فـي املين ــاء االلتزام ب�إخطار �إدارة امليناء �أو امل�شغل باحلادث فور
وقوعه م�شفوعا بتقرير مف�صل عنه  ،كما تلتزم �إدارة امليناء �أو امل�شغل ب�إبالغ ال�سلطة
البحرية فور �إخطارهم  ،وتقدمي تقرير بذلك .
املــادة ( ) 22
 - 1يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
أ�  	-توفـري املرافق الثابتة �أو املتنقلــة املنا�سبة من حيث الطاقة اال�ستيعابية والتنوع
ال�ستقبــال جميع خملف ــات ال�سفن وفقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملن ــع التل ــوث
من ال�سفن وملحقاتها  ،و�إعداد ال�سجالت  ،و�إ�شعارات الت�سلم اخلا�صة بذلك .
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ب �	-إ�ص ــدار التعليم ـ ــات والإر�شـ ــادات اخلا�صـ ــة ب�إدارة جم ــع النفايـ ــات وامل ـ ــواد امللوث ــة
من على ال�سفن  ،وحتديد الر�سوم اخلا�صة بذلك .
ج  -التخل�ص من النفايات واملواد امللوثة وفقا للت�شريعات الوطنية وال�ضوابط املحددة
من اجلهات املخت�صة  ،وعلى �إدارة امليناء وامل�شغل االحتفاظ بال�سجالت املثبتة
لذلك  ،للمدة املحددة فـي هذه الت�شريعات .
د  -إ�عـ ــداد خط ــة معتمـ ــدة من اجلهات املخت�صة ال�ستقبال النفايات والتعامل معها ،
مــع �ضم ــان مراجع ـ ــة اخلط ــة  ،و�إع ــادة تقييمه ــا وتطويره ـ ــا ب�شك ـ ــل دوري  ،عل ــى
�أن ت�شتمل اخلطة على جميع الن�شاطات التي متار�س داخل امليناء �أو الأحوا�ض
اجلافة مبا فـيها خملفات ال�سفن وطرق فرز النفايات  ،وت�صنيفها .
هـ  -التع ــاون م ــع ال�سلط ــة البحريـ ــة واجلهات املخت�صة  ،فـي جمـ ــال حمايـ ــة البيئ ـ ــة
البحرية ومنع التلوث  ،وتنفـيذ التزامات ال�سلطنة فـي هذا ال�ش�أن  ،وعليهم �إبالغ
ال�سلطة البحرية عن جميع مرافق اال�ستقبال من حيث النوع والعدد والطاقة
اال�ستيعابية فـي املناطق اخلا�ضعة لنطاق �إدارتهم .
 - 2يجوز لإدارة امليناء �أو امل�شغل بالتن�سيق مع ال�سلطة البحرية واجلهات املعنية �أن تعهد
ل�شركة متخ�ص�صة �إن�شاء و�إدارة مرافق ا�ستقبال خملفات ال�سفن .
 - 3يجب على ربان ال�سفـينة ت�سليم النفايات املوجودة على ال�سفـينة للميناء قبل املغادرة ،
ومينع االحتفاظ بها �إال �إذا ثبت لل�سلطة البحرية �أن ال�سفـينة لديها القدرة التخزينية
الآمنة لهذه النفايات حفاظا على �صحة الطاقم والبيئة البحرية .
 - 4يج ـ ــب على اجلهـ ــات املخت�صـ ــة مراقب ــة وتفتيـ ــ�ش مراف ـ ــق ا�ستقب ــال خملفـ ــات ال�سفـ ـ ــن
فـي امليناء  ،ل�ضمان توافقها مع االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن  ،ومالحقها .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
التزامــات ال�سفــن اخلا�ضعــة
ملتطلبــات االتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث مــن ال�سفــن لعــام 1973م
املــادة ( ) 23
 	- 1تلتزم كل �سفـينة خا�ضعة ملتطلبات االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام 1973م
ب�أن حتتفظ على متنها عند دخولها امليناء بالآتي :
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�أ  -ال�شهادات املن�صو�ص عليها فـي االتفاقية امل�شار �إليها .
ب 	-املعدات اخلا�صــة مبنــع التل ــوث وخط ــط اال�ستجابة للطوارئ معتم ــدة مــن هيئ ــة
الإ�شراف البحري .
ج  -ال�سجالت املثبتة جلمي ــع عمليـ ــات الت�صريـ ــف و�ضخ الزي ــت بالإ�ضاف ــة ملتطلب ــات
االتفاقية امل�شار �إليها .
د 	-االحتفاظ بخطة مف�صلة لعملية ال�صرف ال�صح ــي  ،و�إدارة النفاي ــات  ،وال�سجـ ــالت
اخلا�صة بها .
 - 2يجب على كل �سفـينة تنقل ب�ضائع خطرة عند دخولها امليناء االلتزام مبتطلبات مدونة
الب�ضائع اخلطرة .
املــادة ( ) 24
-1
-2
-3

-4

1يجب على ربان ال�سفـينة �أو وكيلها عند طلب التزود بالوقود فـي امليناء �أو املياه الإقليمية ،
اتخاذ كافة �إجراءات ال�سالمة ومنع التلوث البحري وفقا للت�شريعات الوطنية .
2يحظر على ال�سفـينة �إحداث �أي تلوث فـي �أثناء وجودها فـي امليناء �أو املياه الإقليمية .
3يجب على مالك �أو جمهز �أو ربان ال�سفـينة التي ت�سببت فـي �إحداث تلوث فـي امليناء
�أو املياه الإقليمية �أن يبادر ب�إبالغ الإدارة �أو امل�شغل بذلك  ،وعلى الإدارة �إبالغ اجلهات
املخت�صة .
4يجب على مالك �أو جمهز �أو ربان ال�سفـينة �أو الناقلة التي ت�سببت فـي �إحداث التلوث
النفطــي  ،وكــذلك على طاقمها  ،ووكيله ــا �أن يق ــدم م ــا يل ــزم من امل�ساع ــدة وامل�سان ــدة
لعمليات مكافحة التلوث وفقا لتوجيهات اجلهات املخت�صة و�إدارة امليناء �أو امل�شغل .
املــادة ( ) 25

يجب على مالك ال�سفـينة �أو الناقلة �أو من ينوب عنه �أن يتحمل تكاليف �إزالة ومكافحة
التلوث وفقا للت�شريعات النافذة فـي ال�سلطنة ذات ال�صلة  ،وفـي حالة الإخالل بهذا االلتزام
يك ــون لإدارة املين ــاء �أو امل�شغــل اتخاذ ما يلزم للقيام بعملية الإزالــة عل ــى م�س�ؤولي ــة  ،ونفقــة
من قام بالأعمال املذكورة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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الف�صـل ال�سابـــع
قواعـد وتعليمـات خا�صـة ب�شـ�أن ناقــالت النفـط
والت�ســـرب النفطــي مــن �سفــن غيــر ناقلـــة للنفـــط
املــادة ( ) 26
 - 1يجب على كل ناقلة نفط �إبالغ �إدارة امليناء �أو امل�شغل قبل دخولها امليناء .
 - 2يجب على كل ناقلة نفط تدخل امليناء �أو املياه الإقليمية �أن تكون م�شمولة بنظام ت�أمني
وفقا لالتفاقية الدولية ب�ش�أن حتديد امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث  ،للتعوي�ض
عن تكاليف الت�سرب النفطي الذي قد تت�سبب فـيه هذه الناقلة � ،أو �أي �أ�ضرار مبا�شرة ،
وغري مبا�شرة ناجتة عنها .
 - 3يجب على كل ناقلة نفط �أن حتتفظ على متنها ب�شهادة تثبت �سريان تلك التغطية
الت�أمينية  ،بالإ�ضافة �إلى وثيقة �سارية املفعول لع�ضوية نادي احلماية والتعوي�ض .
املــادة ( ) 27
1 -1يج ــب عل ــى م ــالك �أو م�شغـ ــل �أو ربان ال�سفـينة من غري ناقالت النفـ ــط  ،عنـ ــد دخولهـ ــا
امليناء �أو املياه الإقليمية �أن تكون لديه وثيقة ت�أمني عن امل�س�ؤولية احل�صرية لتغطية
تكالي ــف ح ــوادث ت�سـ ــرب وق ــود ال�سفـ ــن الذي ي�ستخدم فـي حمركات ال�سفـ ــن �أو غي ــره
من الزي ــوت  ،و�أن يحتفــظ على منت ال�سفـينـ ــة ب�ش ــهادة تثبت �سريـ ــان تـ ــلك التغطي ــة
الت�أمينية  ،بالإ�ضافة �إلى وثيقة �سارية املفعول لع�ضوية نادي احلماية والتعوي�ض .
2 -2يج ــب علـ ــى م ــالك �أو م�شغ ــل �أو ربـ ــان �أو الوكي ـ ــل املالحـ ــي لل�سفـينة االلت ــزام ب�أحكــام
�أي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفـيذ تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وتتعلق بامل�س�ؤولية
املدنية عن �أ�ضرار التلوث النفطي النا�شئ عن وقود ال�سفن .
3 -3يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل �إزالة ومكافحة التلوث فـي حالة تعذر حتديد م�صدره ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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الف�صـــل الثامـــن
التعامــل مــع الب�ضائــع اخلطــرة وخطـط الطــوارئ
املــادة ( ) 28
 -1تلتـ ــزم �إدارة املينـ ــاء �أو امل�شغ ــل �أو رب ــان ال�سفـينـ ــة �أو الناقلـ ـ ــة �أو مالكه ــا عن ـ ــد التعامـ ـ ــل
مع الب�ضائع اخلطرة بالآتي :
�أ  -توفـري من�ش�آت مهيئة لتخزين الب�ضائع اخلطرة والتعامل معها بعيدا عن ن�شاط
حركـ ـ ــة املــرور للحمايـ ــة مـ ــن احلـ ـ ـ ــوادث  ،وتوفـيـ ـ ــر مناط ـ ـ ــق م�ؤقتـ ـ ــة للتخزيـ ــن
يتم ت�صميمها مبا ي�سمح بتجميع الت�سربات واالن�سكابات مع تغطيتها  ،وتهويتها
ملواجهة حاالت الت�سرب فـي احلاالت اخلطرية .
ب  	-فح�ص معدات التزود بالوقود يوميا للت�أكد من وجود جميع املكونات فـي حالة
مقبولة .
ج  -يجب فح�ص معدات تعبئة الوقود بوا�سطة خراطيم حتتوي على نظام غلق �سريع
تعمل على �إيقاف التدفق فـي حاالت الطوارئ حال انف�صالها لأي �سبب .
د  -حتديد ال�ضوابط والإجراءات التي تتعلق ب�شحن وتفريغ املواد اخلطرة  ،و�إبالغ
ال�سلطة البحرية بها  ،مع التقيد التام بالت�شريعات الوطنية واالتفاقيات واملدونات
الدولية  ،وتعديالتها املتعلقة بالتعامل مع هذه املواد .
هـ  	-رف�ض دخول الب�ضائع اخلطرة �أو املواد امل�سببة للتلوث بق�صد املناولة �أو التخزين
�أو النقل من �سفـينة �إلى �أخرى داخل امليناء � ،إذا كان �سينتج عنه خطر على البيئة
�أو تهديد على الأرواح واملمتلكات فـي امليناء .
و �	-أن يتوافق امليناء الذي يعمل على �شحن �أو تفريغ الغاز امل�سال مع متطلبات مدونة
نقل الغاز امل�سال و�إ�صدار التعليمات ال�ضرورية ل�شحن ونقل الغاز امل�سال .
 - 2يلتزم مالك �أو م�شغل �أو ربان ال�سفـينة �أو الناقلة �أو وكيلها املالحي بالآتي :
�أ  	-حظـر جلب مواد خطرة �أو ملوثات بحري ـ ــة �إلى داخـ ــل امليناء م ــا ل ــم تك ــن مرتبـ ــة
ب�صورة منا�سبة على منت ال�سفـينة �أو الناقلة  ،ومف�صولة عن الب�ضائع الأخرى ،
وحتمل لوا�صق �أو عالمات مميزة  ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستكمال كافة التدابري الالزمة
فـي �أثناء النقل والتخزين واملناولة  ،وت�سجيل ذلك فـي وثائق خا�صة لنقل هذه
املواد ل�ضمان االلتزام ب�أحكام االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة .
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ب � -أن تكون الوثائق �أو الإ�شعارات املطلوب تقدميها ب�ش�أن حتميل الب�ضائع اخلطرة
�أو امللوثات البحرية �أو تفريغها �أو نقلها �إلى �سفـينة �أخرى �أو نقلها بالعبور ،
متوافقة مع متطلبات هذه الالئحة .
 - 3يجب على املتعاملني مع امليناء االلتزام بالآتي :
�إبالغ �إدارة امليناء �أو امل�شغل عند نقل الب�ضائع اخلطرة عن تفا�صيل هذه املواد  ،وتقدمي
جميع املعلومات اخلا�صة بالب�ضائع اخلطرة املوجودة على منت ال�سفـينة �أو الناقلة
�أو وحدة نقل الب�ضائع قبل �شحنها  ،وت�شمل هذه الب�ضائع املواد امل�صنفة فـي مدونة
الب�ضائع اخلطرة ال�صادرة عن املنظمة البحرية الدولية  ،ومدونة املواد الكيميائية
ال�سائبة  ،ومدونة نقل الغاز امل�سال ب�صورة �سائبة  ،ومدونة نقل الوقود النووي امل�شع .
املــادة ( ) 29
يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
1 -1حتديد املناطق املعر�ضة لوقوع حوادث تتعلق بال�سالمة �أو التلوث البحري داخل
املين ــاء  ،وو�ضع خطط الطوارئ الالزم ــة للتعام ــل مع احلــاالت الطارئ ــة وفق ــا
للمتطلبـ ــات الدولي ــة  ،ومتطلب ــات الت�شريع ــات الوطني ــة ذات ال�صلــة  ،وبالتع ــاون
مع اجلهات املخت�صة .
�2 -2إعداد برنامج تدريب موثق للعاملني فـي مكافحة التلوث البحري وفقا للمتطلبات
الدولية .
�3 -3إ�صدار تعليمات حتدد الإجراءات املتعلقة باال�ستجابة للحاالت الطارئة وحوادث
التلوث البحري .
4 -4توفـري املواد والإمكانات الالزمة ملكافحة التلوث البحري والت�صرف ب�شكل فوري
حال وقوع حادث نتج عنه تلوث  ،و�إبالغ اجلهة املعنية بالتحقيق فـيها مبا�شرة .
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الف�صــل التا�ســـع
اجلــــزاءات الإداريـــــة
املــادة ( ) 30
1 -1تف ــر�ض غرامـ ــة �إدارية قدره ـ ــا ( )500خم�سمائـ ــة ري ــال عمان ــي عن ــد خمالفــة �أحكـ ــام
املــادة ( )10مـن هــذه الالئح ــة .
2 -2تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين عند خمالفة �أحكام البند
( )1من املــادة ( ، )15والبندين ( )3 ، 2من املــادة ( )28من هذه الالئحة .
3 -3تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين عند خمالفة �أحكام املواد
( ، 4/22 ، 1/22 ، 3/21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 3/16 ، 3/14 ، 2/14 ، 4/13 ، 3/13 ، 1/13 ، 2/6
 ) 29 ، 1/28 ، 3/27 ، 25 ، 24 ، 23 ، 5/22من هذه الالئحة .
4 -4ي�ضاعـ ــف مقـ ــدار الغرامـ ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـي البن ــود ( )3 ، 2 ، 1مــن هــذه املـ ــادة
فـي حالة تكرار املخالفة .
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قــــرار وزاري
رقــــم 2019/122
بتحديـد ثمـن بيـع دليـل ت�صميـم الطـرق
واملوا�صفـات القيا�سيـة لإن�شـاء الطـرق واجل�سـور
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة النق ــل واالت�ص ــاالت ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2011/20بتحديد ثمن بيع دليل ت�صميم الطــرق واملوا�صفــات
القيا�سية لإن�شاء الطرق واجل�سور ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن بيع دليل ت�صميم الطــرق واملوا�صفــات القيا�سي ــة لإن�ش ــاء الط ــرق واجل�ســور
بواقع ( )500خم�سمائة ريال عماين للن�سخة الواحدة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى القرار الوزاري رقم  2011/20امل�شار �إليه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف ه ــذا الق ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  11 :مـن �صفـــــــــــر 1441هـ
املوافــــق  10 :مـن �أكتوبـــــــر 2019م

د� .أحمد بن محمد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م
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وزارة النقــــل
قـــرار وزاري
رقـــم 2019/156
باعتماد دليل ت�صنيف وترقيم الطرق فـي �سلطنة عمان
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19بتحديد اخت�صا�صات وزارة النقل واالت�صاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2017/225باعتماد دليل ت�صميم الطرق واملوا�صفات القيا�سية
لإن�شاء الطرق واجل�سور ال�صادر بتاريخ  24ربيع الأول 1439هـ املوافق  13دي�سمرب 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعتمد دليل ت�صنيف وترقيم الطرق فـي �سلطنة عمان املرفق .
املــادة الثانيـــة
على جميع اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة اتباع الدليل امل�شار �إليه فـي املادة الأولى
عند ت�صنيف وترقيم الطرق .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق  18 :من دي�سمبــــــــر 2019م
						

د� .أحمد بن محمد 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 ()1324
ال�صادرة فـي 2019/12/29م
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 ΔϣΪϘϣ˺

ϲϓϢϫΎδΗΔϳήμϋΔϜΒηϥϮϜΘϟϕήτϟΔϜΒηήϳϮτΗϰϠϋ ˱ ΎϤΩϞϘϨϟΓέίϭιήΤΗ
ωϭήθϣ ίΎΠϧΈΑ ΓέίϮϟ ΖϣΎϗ ˬέΎρϹ άϫ ϲϓϭ ˬΔϨτϠδϟ ϲϓ ΔϴϤϨΘϟ ΔϠΠϋ ϊϓΩ
ΕΎγέΎϤϤϟϭΔϴϤϠόϟβγϷΙΪΣϊϣϖϔΘϳΎϤΑ "ΔϨτϠδϟΎΑϕήτϟϢϴϗήΗϭϒϴϨμΗ"
ϝΎΠϤϟάϫϲϓΔόΒΘϤϟΔϴϟϭΪϟ





ΔϴΠϬϨϣ ϝϼΧϦϣΔϨτϠδϟΎΑΔϴΘϠϔγϷϕήτϟϢϴϗήΗϭϒϴϨμΗ ϰϟ·ωϭήθϤϟάϫϑΪϬϳ
ϯϮΘδϣ ϊϓέϭ ϕήτϟ ΔϜΒη ˯Ω ϯϮΘδϣ ήϳϮτΗϭ ϦϴδΤΗ ϲϓ ϢϬδϳ ΎϤϣ ΔϠϣΎϜΘϣ
ΔϟϮϬδΑ ΔϔϠΘΨϤϟ ϢϬΗΎϬΟϭϰϟ·ϝϮλϮϟϲϓϕήτϟ ϲϣΪΨΘδϣΩΎηέ·ϭ ΎϬϴϠϋΔϣϼδϟ
.ήδϳϭ

έΎρ· ϝϼΧϦϣ ΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟ ΔϴΘϠϔγϷϕήτϟϢϴϗήΗωϭήθϤϟάϫ ϦϤπΗ ΎϤϛ
ϭϖϳήτϟϒϴϨμΗϰϠϋϝΪϳϑήΣϰϠϋϪϠΧΪΑϱϮΘΤϳϕήτϟϦϣωϮϧϞϜϟΰϴϤϣ
.ϖϳήτϠϟϢϗέ





ΔΣήΘϘϤϟ ϢϴϗήΘϟ ΔϴΠϬϨϤϟ ˱ ΎϘΒρ ΔϴδϴήϟΕΎόρΎϘΘϟϰϠϋΝέΎΨϤϟϊϴϤΟϢϴϗήΗϢΗΎϤϛ
˱ ΎϘΒρϭϲΠϴϠΨϟϥϭΎόΘϟβϠΠϣϝϭΪϟϱέϭήϤϟϢϜΤΘϟΓΰϬΟϷΪΣϮϤϟϞϴϟΪϟϰϓ
ϊϗϮϣ αΎγϰϠϋΔϴδϴήϟϕήτϟϰϠϋΔόϳήδϟΝέΎΨϤϟϢϴϗήΗϢΗΪϘϓˬΔϘϳήτϟϩάϬϟ
ϕήτϟ ϰϠϋ ΕΎόρΎϘΘϟ ϢϴϗήΗ ϢΗ ΎϤϛ .ϖϳήτϟ ΔϳΪΑ Ϧϣ ˱ ˯ΪΑ ήΘϣϮϠϴϜϟΎΑ ΝήΨϤϟ
ϡΪΨΘδϤϟΓΪϴϔϣϢϴϗήΘϠϟΔΣήΘϘϤϟΔϘϳήτϟϩάϫήΒΘόΗϭΔϴΠϬϨϤϟβϔϧϖϴΒτΘΑΔϴδϴήϟ
ϪϨϣΝϭήΨϟϲϓΐϏήϳϱάϟϊρΎϘΘϟϭΝήΨϤϠϟΔΒδϨϟΎΑ ϪόϗϮϣΔϓήόϣ ϲϓϖϳήτϟ

ϢϴϤμΗϞϴϟΪ˰ϟ ˱ ΎϘΒρ ΔϨτϠδϟΎΑ ΔϴΘϠϔγϷϕήτϟΔϜΒηϒϴϨμΗˬωϭήθϤϟάϫ ϦϤπΗ
ΔϳϮϧΎΜϟϭ ΔϴϧΎϳήθϟϭ ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟ Ϧϣ ˱ϼϛ ϒϴϨμΘϟ ϦϤπΗϭ ϡ˻˹˺̀ ϕήτϟ
ϰϟ· ϱΩΆΗϲΘϟϕήτϟϰϠϋ έΎμΘϗϹϢΗΪϘϓΔϴϠΤϤϟϕήτϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϣˬΔϋίϮϤϟϭ
.ΔϨτϠδϟϲϓ ϲΣΎϴδϟΏάΠϟϖρΎϨϣ

CLASSIFICATION AND NUMBERING OF ROADS IN OMAN
ϝϮρϭ ϩΎΠΗ Ϟϛ ϲϓ έϭήϤϟ ΕέΎΣ ΩΪϋϭ ϖϳήρ Ϟϛ ΔϳΎϬϧϭ ΔϳΪΑ ΪϳΪΤΗ ϢΗ ΎϤϛ
ϊϣΎϬΘόΟήϣϭΔϳΰϴϠΠϧϹΔϐϠϟϭΔϴΑήόϟΔϐϠϟΎΑϕήτϟ˯ΎϤγϖϴϗΪΗϢΗΎϤϛ ˬϖϳήτϟ
ΔϨτϠδϟϲϓΔϧϮϨόϟϊΟήϣϭΔϴϨόϤϟΕΎϬΠϟ








ΕΎϧΎϴΒϟΓΪϋΎϗ ϖϴϗΪΘΑΓέίϮϟΖϣΎϗ ˬωϭήθϤϟάϫϦϣΓΩΎϔΘγϹϦϣΪϳΰϣϖϴϘΤΘϟϭ
ˬϖϳήρϞϜϟϯήΧϷΕΎϧΎϴΒϟϭϢϴϗήΘϟϭϒϴϨμΘϟΔϨϤπΘϣϕήτϟΔϜΒθΑΔλΎΨϟ
.ΔϴϓήϐΠϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ ϡΎψϨΑ ΕΎϧΎϴΒϟ ϩάϫ ςΑέ ˱ ΎϴϟΎΣ ϱέΎΟϭ
ξόΑΕΎϴϤδϤΑϖϠόΘϳΎϤϴϓΔϔϠΘΨϤϟΔϴϨόϤϟΕΎϬΠϟϊϣϖϴδϨΘϟΎΑΓέίϮϟΖϣΎϗΪϗϭ
ΔϨτϠδϟΎΑΔϣΎϬϟΔϴΣΎϴδϟ ΏάΠϟϖρΎϨϣϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϖϳήρϞϛΔϳΎϬϧϭΔϳΪΑϭϕήτϟ
.ΎϬϴϟ·ΔϳΩΆϤϟϕήτϟϭ
κϴΨϠΗ ΓέίϮϟ ϩάϫ Ε΄Ηέ ˬωϭήθϤϟ άϫ ΞΎΘϧ Ϧϣ ΓήψΘϨϤϟ ΓΩΎϔΘγϹ ϖϴϘΤΘϟϭ
ϰϠϋ ϪϤϴϤόΘϟ ΐϴΘϜϟ άϫ ϲϓ ΔτδΒϣ ΓέϮμΑ ΎϬοήϋϭ ωϭήθϤϟ άϫ ΕΎΟήΨϣ
.ΔϨτϠδϟϲϓϕήτϟάϴϔϨΗϭϢϴϤμΘΑΔϴϨόϤϟΕΎϬΠϟ
ΔϳΩΎηέϹΕΎΣϮϠϟξόΑϲϓϞϳΪόΘΑϖϠόΘΗΕΎϴλϮΘϟϦϣΩΪϋΐϴΘϜϟάϫϦϤπΗΪϗϭ
ΔϨτϠδϟϲϓΎδϟϞϴϟΩϭ ΔϴΣΎϴδϟΔϨτϠδϟςήΧϭ
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 ϕήτϟϒϴϨμΗήϴϳΎόϣ˺ϢϗέϝϭΪΟ
 ΔϴδϴήϟήϴϳΎόϤϟ
ΔϠϳϮρΕΎϓΎδϣΕΫϕήρ
ΔϴϟΎϋΕΎϋήγΕΫϕήρ
ΕέΎτϤϟϭΊϧϮϤϟϚϟΫϲϓΎϤΑ ΎϬπόΒΑ ϖρΎϨϤϟϢϫςΑήΗ
ΔϴΠϴΗήΘγϻϭ Δϴδϴήϟ ΔϴϟϭΪϟ ΔϳΩϭΪΤϟ ήΑΎόϤϟ ςΑήΗ
ΕΎψϓΎΤϤϟΎΑ
ϦϴΑ Ϧϣϵϭ ϊϳήδϟ ϞϘϨϟ ήϓϮΗ ΎϬΗάΑ ΔϤΎϗ ΔτΑήΘϣ ΔϜΒη
Δϴδϴήϟ ϖρΎϨϤϟ
ΔτγϮΘϣΕΎϓΎδϣΕΫ ϕήρ
ξόΒϟ ΎϬπόΒΑ Δϴδϴήϟ ϖρΎϨϤϟ ςΑήΗ
ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟΎΑ Δϴδϴήϟ ϖρΎϨϤϟ ςΑήΗ
ξόΒϟ ΎϬπόΒΑ ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟ ςΑήΗ
ΎϬΗάΑ ΔϤΎϗ ΔτΑήΘϣ ΔϜΒη ΔϴϨρϮϟϭ ΔϴϧΎϳήθϟ ϕήτϟ ϞϜθΗ
ΔϴϠΤϤϟϭ ΔϴϤϴϠϗϹ ϖρΎϨϤϟ ϰϟ· ϝϮλϮϟήϓϮΗ
ϥΪϤϟ ϦϴΑ ςΑήΗ
ΔϴϧΎϳήθϟ ϕήτϟϭ ϥΪϤϟ ϦϴΑ ςΑήΗ
ϥΎϴΣϻ ξόΑ ϲϓ ΔϴϠΤϤϟ ϖρΎϨϤϟ ϰϟ· ϞμΗ
ΔϴϟΎϋ έϭήϣ ϡΎΠΣ ΪϟϮΗ ϲΘϟ ϖρΎϨϤϟ ϦϴΑ ςΑήΗ ΔϳήπΣ ϕήρ
ΔπϔΨϨϣ ΕΎϋήγΕΫϕήρ
έϭήϣ ϡΎΠΣ ΪϟϮΗ ΓΩΪΤϣ ϖρΎϨϣ ϦϴΑ ςΑήΗ ΔϴϠΤϣϕήρ ΕΎϜΒη
ΔϳϮϧΎΜϟ ϕήτϟϭ Δϴδϴήϟ ϯήϘϟϭ ΔϳήπΤϟ ϖρΎϨϣ ϼΜϣ ΔϴϟΎϋ
.ΔϴϧΎϳήθϟϭ
˯˱ ΰΟ ήΒΘόΗ ˱ ΎϔϴϨμΗ ϰϠϋϷ ϕήτϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ ΔϣΪΨϟ ϕήρξόΑ
ΔϋίϮϤϟϕήτϟΔϜΒηϦϣ
ΔπϔΨϨϣ ΕΎϋήγΕΫϕήρ
ςϘϓ ϲΣΎϴδϟ ΏάΠϟ ϖρΎϨϣ ϰϟ· ϯΩΆΗ ϲΘϟ ΔϴϠΤϤϟ ϕήτϟ

 ϖϳήτϟϒϴϨμΗ
ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟ
National Routes

ΔϴϧΎϳήθϟ ϕήτϟ
Arterial Routes

ΔϳϮϧΎΜϟ ϕήτϟ
Secondary Routes
ΔϋίϮϤϟ ϕήτϟ
Distributor Routes

ΔϴϠΤϤϟ ϕήτϟ
Access \ Local Routes



ϕήτϟϢϴϗήΗϭϒϴϨμΗήϴϳΎόϣ -˻


ϕήτϟϒϴϨμΗήϴϳΎόϣ ˺-˻

ήϴϳΎόϤϠϟ κΨϠϣ ˺ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳϭ ˻˹˺̀ϕήτϟϢϴϤμΗϞϴϟΪϟ ˱ ΎϘΒρ ϕήτϟ ϒϴϨμΗ ϢΗ

ΪϤΘόϳϒϴϨμΘϟϥΈϓϝϭΪΠϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛϭ .ϒϴϨμΘϟάϫϲϓΎϬϘϴΒτΗϢΗϲΘϟΔϴδϴήϟ

ΎϬϨϴΑςΑήϳϲΘϟϖρΎϨϤϟΔϴϤϫϭΔϴϤϴϤμΘϟΔϋήδϟϭϖϳήτϟϝϮρϰϠϋ
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 ϕήτϟϢϴϗήΗήϴϳΎόϣ˻ϢϗέϝϭΪΟ

ϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋˬϦϴϤϗέϭϢϗήΑωϮΒΘϣ “A”ϑήΤΑΪΒΗ 
A1, A2, …….A99
ΔϴϤϫϷΐδΣ ϥϮϜϳ ϢϴϗήΘϟϞδϠδΗ 

ϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋˬϦϴϤϗέϭϢϗήΑωϮΒΘϣ “N”ϑήΤΑΪΒΗ 
N1, N2, …….N99
ΔϴϤϫϷΐδΣϥϮϜϳϢϴϗήΘϟϞδϠδΗ 

ΔϳϮϧΎΜϟ ϕήτϟ
Secondary Routes

ΔϴϧΎϳήθϟ ϕήτϟ
Arterial Routes

ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟ
National Routes

 ϖϳήτϟϒϴϨμΗ

ϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋˬϦϴϤϗήΑωϮΒΘϣ “S”ϑήΤΑΪΒΗ 
S10, S11, …….S99
ΔϴϤϫϷΐδΣ ϥϮϜϳ ϢϴϗήΘϟϞδϠδΗ 

 ΔϴδϴήϟήϴϳΎόϤϟ






ΔϋίϮϤϟ ϕήτϟ
Distributor Routes

ϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋˬϡΎϗέΔΛϼΜΑωϮΒΘϣ “D”ϑήΤΑΪΒΗ
D100, D101, …….D999
ϖϳήτϟϩΎΠΗΐδΣϡΎϗέϷκϴμΨΗϢΗ
ΔϴΟϭίϡΎϗέϪϟκμΨΗΏϮϨΠϟϰϟ·ϝΎϤθϟϦϣϖϳήτϟϩΎΠΗ
ΔϳΩήϓϡΎϗέϪϟκμΨΗΏήϐϟϰϟ·ϕήθϟϦϣϖϳήτϟϩΎΠΗ






ΔϴϠΤϤϟ ϕήτϟ
Access \ Local Routes

ϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋˬϡΎϗέΔΛϼΜΑωϮΒΘϣ “L”ϑήΤΑΪΒΗ
L100, L101, …….L999
ϖϳήτϟϩΎΠΗΐδΣϡΎϗέϷκϴμΨΗϢΗ
ΔϴΟϭίϡΎϗέϪϟκμΨΗΏϮϨΠϟϰϟ·ϝΎϤθϟϦϣϖϳήτϟϩΎΠΗ
ΔϳΩήϓϡΎϗέϪϟκμΨΗΏήϐϟϰϟ·ϕήθϟϦϣϖϳήτϟϩΎΠΗ

ϕήτϟϢϴϗήΗήϴϳΎόϣ ˻-˻



ϞϜϟΰϴϤϣέΎρ· ϦϤοϖϳήτϟϢϴϗήΗϦϤπΘϳΚϴΤΑ ΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟΔϴΘϠϔγϷϕήτϟϢϴϗήΗϢΗ

ΔϐϠϟΎΑ ϖϳήτϟ ϒϴϨμΗ ϰϤδϣ Ϧϣ ϝϭϷ ϑήΤϟ ϰϠϋ ϪϠΧΪΑ ϱϮΘΤϳ ϕήτϟ Ϧϣ ωϮϧ

ϒϴϨμΗΐδΣϡΎϗέΔόΑέ ϰϟ·ΪΣϭϢϗέϦϣϒϟ΄ΘϳϖϳήτϠϟϢϗέ ϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑ ΔϳΰϴϠΠϧϹ

.ϢϴϗήΘϟ ϲϓΎϬϋΎΒΗϢΗϲΘϟ ΔϴδϴήϟήϴϳΎόϤϟ ˻Ϣϗέ ϝϭΪΠϟοϮϳϭϖϳήτϟ

-507-

Ϣϗέ ϰϟ· (A) ϑήΤϟ ΔϓΎο· ϢΘϳ ϊρΎϘΘϟ βϔϧ ΪϨϋ ΝήΨϣ Ϧϣ ήΜϛ ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϲϓ ϦϴΒϣ

ϮϫΎϤϛϭΔϴδϴήϟϕήτϟΪΣϰϠϋΝέΎΨϤϟϢϴϗήΘϟϲΤϴοϮΗϝΎΜϣ ˺ϢϗέϞϜθϟοϮϳϭ

 Ώήϐϟ ϰϟϕήθϟ ϩΎΠΗ ϦϣϕήτϠϟΔϳΩήϔϟϡΎϗέϷϭΏϮϨΠϟ

ϰϟ ϝΎϤθϟϩΎΠΗ ϦϣϕήτϠϟΔϴΟϭΰϟϡΎϗέϷϥϮϜΗϥϕήτϟϩάϫϢϴϗήΗϲϓϥΎϜϣϹ

έΪϘΑϲϋϭέΪϗϭΔϴϠΤϤϟϕήτϟϭΔϋίϮϤϟϕήτϟϢϴϗήΗϞδϠδΗ ˼ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳΎϤϛ

 ΔϴϠΤϤϟϕήτϟϭΔϋίϮϤϟϕήτϟϢϴϗήΗϞδϠδΗ˼ϢϗέϝϭΪΟ

˱ΎϋΎΒΗ άϜϫϭ ϲϧΎΜϟ ΝήΨϤϟ Ϣϗέ ϰϟ· (B)ϑήΤϟϭϝϭϷΝήΨϤϟ
ϖϳήτϟϡΪΨΘδϣΓΪϋΎδϣ ϲϓϕήτϟϦϣΎϫήϴϏϦϣϞπϓΓέϮϛάϤϟϢϴϗήΘϟΔϘϳήρήΒΘόΗϭ

200-299

100 -199

ςϘδϣΔψϓΎΤϣ

ΔϨρΎΒϟΏϮϨΟΔψϓΎΤϣ

ΔϨρΎΒϟϝΎϤηΔψϓΎΤϣ

ΕΎψϓΎΤϤϟ

300-399

ΔϴϗήθϟΏϮϨΟϭϝΎϤηϲΘψϓΎΤϣ

(D)ΔϋίϮϤϟϕήτϟϢϴϗήΗ
(L)ΔϴϠΤϤϟϕήτϟϭ

400-499

ΔϴϠΧΪϟΔψϓΎΤϣ

ϪϨϣΝϭήΨϟϲϓΐϏήϳϱάϟϊρΎϘΘϟϭΝήΨϤϠϟΔΒδϨϟΎΑϪόϗϮϣΔϓήόϤϟ

500-599

ΓήϫΎψϟϭ ϲϤϳήΒϟϲΘψϓΎΤϣ

ΔϴΤτγΕΎόρΎϘΗϕΎϔϧέϮδΟ ΔϴδϴήϟΕΎόρΎϘΘϟϢϴϗήΗήϴϳΎόϣ ˽-˻

600-699

ϰτγϮϟΔψϓΎΤϣ



ϢΗ ήϴϳΎόϤϟ ϩάϬϟ ˱ ΎϘΒρϭ (ΔϴΤτγ ΕΎόρΎϘΗ  ϕΎϔϧ  έϮδΟ) Δϴδϴήϟ ΕΎόρΎϘΘϟϰϠϋ ˼-˻

700-799

έΎϔυΔψϓΎΤϣ

ϊρΎϘΗ

:ϲϟΎΘϟΎϛϊρΎϘΘϟϰϠϋΔΣϮϠϟϞϜηϥϮϜϳϭ

ˬάϜϫϭ ˺˻ϢϗέϊρΎϘΘϟϮϫήΒΘόϳ ˺˻ήΘϣϮϠϴϜϟΪϨϋϊϘϳϱάϟϊρΎϘΘϟϥΈϓ ˺ Ϣϗέ ϞϜθϠϟ ˱ ΎϘΒρϭ

ΪϨΑϲϓΓέϮϛάϤϟϭΔϴδϴήϟΕΎόρΎϘΘϟϰϠϋΝέΎΨϤϟϢϴϗήΗϲϓΔόΒΘϤϟήϴϳΎόϤϟβϔϧϖϴΒτΗϢΗ

ϖϳήτϟ ΔϳΪΑ Ϧϣ ˱ ˯ΪΑ ήΘϣϮϠϴϛΏήϗαΎγϰϠϋϲδϴήϟϊρΎϘΘϟϢϴϗήΗ

800-899

ϡΪϨδϣΔψϓΎΤϣ

12

ϖϳήτϟΔϳΪΑϦϣ ˱ ˯ΪΑ

ήΘϣϮϠϴϛΏήϗαΎγϰϠϋΝέΎΨϤϟϢϴϗήΗϢΗϞϴϟΪϟάϬϟ ˱ ΎϘΒρϭ ϲΠϴϠΨϟ ϥϭΎόΘϟ βϠΠϣ

ϝϭΪϟ ϱέϭήϤϟ ϢϜΤΘϟ ΓΰϬΟϷ ΪΣϮϤϟ ϞϴϟΪϠϟ ˱ ΎϘΒρΔϴδϴήϟΕΎόρΎϘΘϟϰϠϋΝέΎΨϤϟϢϴϗήΗϢΗ

 (ϕΎϔϧέϮδΟ) ΔϴδϴήϟΕΎόρΎϘΘϟϰϠϋΝέΎΨϤϟϢϴϗήΗήϴϳΎόϣ ˼-˻

900-999

IC

TYPICAL INTERCHANGE SIGN SIZE
FOR POSTED SPEED < 80KPH (1500mm X 600mm)
FOR POSTED SPEED > 80KPH (2000mm X 750mm)

-508-

ΔϴδϴήϟϕήτϟΪΣϰϠϋΝέΎΨϤϟϢϴϗήΘϟϲΤϴοϮΗϝΎΜϣ˺ϢϗέϞϜη

-509-

 ωϭήθϤϟάϫϲϓΎϬϟϭΎϨΗϢΗϲΘϟϕήτϟωϮϧϦϣωϮϧϞϜϟςήΨϟϭϢϮϘϟΎΑϥΎϴΑϲϠϳΎϤϴϓϭ



ωϭήθϤϟΕΎΟήΨϣ -˼

ωϭήθϤϟάϫ ϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟΔϴϨρϮϟϕήτϟΎΑϲϠϴμϔΗϥΎϴΑ ˽ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳ

ϲΣΎϴδϟΏάΠϟϖρΎϨϣ

ϰϟ· ςϘϓ ϱΩΆΗ ϲΘϟ ΔϴϠΤϤϟϭ ΔϋίϮϤϟϭ ΔϳϮϧΎΜϟϭ ΔϴϧΎϳήθϟϭ ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟ ϞϤθΗϭ ˬϢϛ

˺˻˺˾˻ϲϟΎϤΟ·ϝϮτΑϖϳήρ ˽˺˾ωϭήθϤϟάϫϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟϕήτϟΩΪϋ ϲϟΎϤΟ·ώϠΑ

ˬN10ϰϟ· N1Ϧϣ ϢϴϗήΘΑΪΒΗ Ϣϛ 2755) ϲϟΎϤΟ·ϝϮτΑϕήρ ˺˹ ΩΪϋΖϠϤηϲΘϟϭ

ΕΎϬΠϟΔϓήόϤΑΎϬόϣϞϣΎόΘϟϭΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϹϞϬδϳΓέϮλϲϓωϭήθϤϟΕΎΟήΨϣ ΩΪϋ· ϢΗ

ΔϴϨρϮϟϕήτϟ 

ϢϗέϞϜθϟοϮϳϭϩΎΠΗϞϛϲϓΕέΎΤϟΩΪϋϭϖϳήρϞϛΔϳΎϬϧϭΔϳΪΑΪϳΪΤΗϢΗΎϤϛ

ΕΎΟήΨϤϟϩάϬΑϥΎϴΑϲϠϳΎϤϴϓϭ .ςήΧϭϢϮϗΕΎΟήΨϤϟϩάϫϞϤθΗϭϕήτϟΔϜΒθΑΔϴϨόϤϟ

ϩΎΠΗϞϛϲϓΕέΎΤϟΩΪϋ 

ϖϳήτϟΔϳΎϬϧϭΔϳΪΑ 

ϖϳήτϟϢγ· 

ϖϳήτϟϢϗήΗ 

:ϖϳήρϞϜϟΔϴϟΎΘϟ ΕΎϧΎϴΒϟϰϠϋ ϱϮΘΤΗϕήτϟωϮϧϦϣωϮϧϞϜϟΔϤΎϗΩΪϋ·ϢΗ

ϕήτϟϢϮϗ ˺-˼

.ήϤΣϷϥϮϠϟΎΑϩΰϴϴϤΗ ϢΗϭϖϳήρϞϛϢϴϗήΗϭ ϕήτϟϩάϫΕέΎδϣοϮΗΔρέΎΧ ˻
ΔϴϧΎϳήθϟϕήτϟΏ
ωϭήθϤϟάϫ ϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟ ΔϴϧΎϳήθϟϕήτϟΎΑϲϠϴμϔΗϥΎϴΑ ˾ ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳ
ˬA13ϰϟ· A1Ϧϣ ϢϴϗήΘΑΪΒΗ Ϣϛ 2883) ϲϟΎϤΟ·ϝϮτΑϖϳήρ ˺˼ΩΪϋΖϠϤηϲΘϟϭ
Ϣϗέ ϞϜθϟοϮϳϭϩΎΠΗϞϛϲϓΕέΎΤϟΩΪϋϭϖϳήρϞϛΔϳΎϬϧϭΔϳΪΑΪϳΪΤΗϢΗΎϤϛ
.ϕέίϷϥϮϠϟΎΑϩΰϴϴϤΗ ϢΗϭϖϳήρϞϛϢϴϗήΗϭϕήτϟϩάϫΕέΎδϣοϮΗΔρέΎΧ ˼

ˬS46 ϰϟ· S10ϦϣϢϴϗήΘΑΪΒΗ Ϣϛ 1924) ϲϟΎϤΟ·ϝϮτΑ ϖϳήρ 3̀ ΩΪϋΖϠϤηϲΘϟϭ

ωϭήθϤϟάϫ ϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟΔϳϮϧΎΜϟϕήτϟΎΑϲϠϴμϔΗϥΎϴΑ ˿ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳ

ΔόϤΠϣ ΔρέΎΧ ΩΪϋ·ϢΗϚϟάϛϭˬςήΨϟϩάϫϲϓϒϠΘΨϣϥϮϠΑ ϕήτϟωϮϧϦϣωϮϧ Ϟϛ

ΰϴϴϤΗϢΗΎϤϛˬΔϤΎϗϞϛϲϓΓΩϮΟϮϤϟϕήτϟϢϴϗήΗϭέΎδϣοϮΗΔϠμϔϨϣΔρέΎΧ ΩΪϋ·ϢΗ

ϕήτϟςήΧ ˻-˼

ϖϳήτϟϝϮρ 

ϢϗέϞϜθϟοϮϳϭϩΎΠΗϞϛϲϓΕέΎΤϟΩΪϋϭϖϳήρϞϛΔϳΎϬϧϭΔϳΪΑΪϳΪΤΗϢΗΎϤϛ

ϕήτϟωϮϧϊϴϤΟ ϰϠϋϱϮΘΤΗ

ΔϳϮϧΎΜϟϕήτϟΝ

.ήπΧϷϥϮϠϟΎΑϩΰϴϴϤΗ ϢΗϭϖϳήρϞϛϢϴϗήΗϭϕήτϟϩάϫΕέΎδϣοϮΗΔρέΎΧ4

-510-

ϕήτϟϢϮϗκΨϠϣ ˼-˼

ΔϋίϮϤϟϕήτϟΩ

ωϭήθϤϟάϫ ϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟΔϋίϮϤϟϕήτϟΎΑϲϠϴμϔΗϥΎϴΑ ̀ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳ

ϰϟ· D100ϦϣϢϴϗήΘΑΪΒΗ (Ϣϛ 407˹) ϲϟΎϤΟ·ϝϮτΑϖϳήρ 223ΩΪϋΖϠϤηϲΘϟϭ

ωϭήθϤϟ άϫϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟϕήτϟϊϴϤΟϢϮϘϟκΨϠϣ ̂ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳ
ϝϭΪΠϟϦϴΒϳϭˬ(Ϣϛ ˺˻˺˾˻) ϲϟΎϤΟ·ϝϮτΑ ϖϳήρ 415 ϕήτϟϲϟΎϤΟ·ΩΪϋώϠΑΚϴΣ

ϞϜϟ ΔόΑΎΘϟ ΔϋίϮϤϟ ϕήτϟ ϦϤπΘΘϟ ΔψϓΎΤϣ ϞϜϟ ϕήτϟ ϢϴδϘΗ ϢΗ ΚϴΣ ˬD999

ΩΪϋϭϖϳήρ ϞϛΔϳΎϬϧϭΔϳΪΑΪϳΪΤΗϢΗΎϤϛ .˱ ΎϘΑΎγΓέϮϛάϤϟήϴϳΎόϤϟΎΑΎϬϤϴϗήΗϭΔψϓΎΤϣ

ΕέΎδϣϊϴϤΟΔρέΎΧ ̀ϢϗέϞϜθϟοϮϳΎϤϛϕήτϟωϮϧϦϣωϮϧϞϛΰϣέϭ ϡΎϗέ
.˱ ΎϘΑΎγ ήϛΫ ΎϤϛ ωϮϧϞϜϟϪμϴμΨΗϢΗϱάϟϥϮϠϟβϔϨΑΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟϕήτϟ

ϕήτϟϩάϫΕέΎδϣοϮΗΔρέΎΧ ˾ϢϗέϞϜθϟοϮϳϭϩΎΠΗϞϛϲϓΕέΎΤϟ

ϲΠδϔϨΒϟϥϮϠϟΎΑϩΰϴϴϤΗ ϢΗϭϖϳήρϞϛϢϴϗήΗϭ

ςϘϓϲΣΎϴδϟΏάΠϟϖρΎϨϣϰϟ·ϱΩΆΗϲΘϟΔϴϠΤϤϟϕήτϟ˰ϫ

ΏάΠϟϖρΎϨϣϰϟ·ϱΩΆΗϲΘϟΔϴϠΤϤϟϕήτϟΎΑϲϠϴμϔΗϥΎϴΑ ́ϢϗέϝϭΪΠϟοϮϳ

ϞϜΑςΒΗήϤϟϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·ϚϟάϛϭωϭήθϤϟάϫ ϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟϭϲΣΎϴδϟ

ΪΒΗ (Ϣϛ 520) ϲϟΎϤΟ· ϝϮτΑ ϖϳήρ 132 ΔϴϠΤϤϟ ϕήτϟΩΪϋ ΖϠϤη ΚϴΣ ϖϳήρ

ϕήτϟ ϦϤπΘΘϟ ΔψϓΎΤϣ ϞϜϟ ϕήτϟ ϢϴδϘΗ ϢΗ ΚϴΣ L999 ϰϟ· L100 Ϧϣ ϢϴϗήΘΑ

˿ ϢϗέϞϜθϟοϮϳϭ˱ ΎϘΑΎγΓέϮϛάϤϟήϴϳΎόϤϟΎΑΎϬϤϴϗήΗϭΔψϓΎΤϣϞϜϟΔόΑΎΘϟ ΔϴϠΤϤϟ

ϢϠόϤϟϰϟ·ϱΩΆϳϱάϟϲϠΤϤϟϖϳήτϟέΎδϣϭϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟΔϘτϨϣοϮΗΔρέΎΧ

.ϲϟΎϘΗήΒϟϥϮϠϟΎΑϩΰϴϴϤΗ ϢΗϭ ϲΣΎϴδϟ

-511-

 (National Routes)ΔϴϨρϮϟϕήτϟ
ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

ϖϳήτϟϢϗέ

1

ϞδϠδϣ

(National Routes List)ΔϴϨρϮϟϕήτϟΔϤΎϗ :˽ϢϗέϝϭΪΟ
ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

N1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϊϳήδϟΔϨρΎΒϟ -ςϘδϣ

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ
ϡήϘϟ ϊρΎϘΗ

3/4

ΔΣϼϣΔϤτΧ - N5

324

6

2

N6

N2

ϲϤϳήΒϟ - έΎΤλ

7

ΖϴϔΣ -ϱήΒϋ -ϯϭΰϧ -ΓϮΤμϟΝήΑέϭΩ

ΕέΎϣϹ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ϱϮϠόϟϞΎΒϘϟΞϠϓ ϊρΎϘΗ

N7

ΓϮΤμϟΝήΑέϭΩ

2

ΖϴϔΣ

383

ϱϮϠόϟϯϭΰϧ ϊρΎϘΗ
(134 ΝήΨϣ - N2)

ϲϤϳήΒϟάϔϨϣ

(241ΝήΨϣ - N5)

Δοϭήϟ -ΔΟΎΟϮϟ -ήϘόϟ

8

3

ΔϟϼμΑϲϓΎϔΘϟϹϖϳήτϟέϭΩ

ΕέΎϣϹ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ήϘόϟ

N8

N3

1/2

Δοϭήϟ

(290έϭΩ - N5 )

ΔϧϮϳΰϤϟ -ΖϳήϤΛ

Δϟϼλ -ΖϳήϤΛ -ϯϭΰϧ

855

ΕέΎϣϹ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ΖϳήϤΛ

9

4

ΔϧϮϳΰϤϟ

(790έϭΩ - N3)

N9

N4

ϦϤϴϟ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ΕϮϜϠο - Δϟϼλ

ϊϳήδϟΔϴϗήθϟ

ϱϮϠόϟΪΑΪΑ ϊρΎϘΗ
(35 ΝήΨϣ - N2)

ΕϮϜϠο

ϖϳήτϟ έϭΩ - N3) Δϟϼλ
( 855 ϲϓΎϔΘϟϹ

10

5

ϦϤϴϟ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ϱήΒϋ

N10

N5

ϲϟΎΨϟϊΑήϟάϔϨϣ

(260 έϭΩ – N2)

ϱΪϋϱΩϭϊρΎϘΗ

ΔϳΩϮόδϟ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ϲϟΎΨϟϊΑήϟ -ϱήΒϋ

ΔϨρΎΒϟ -ςϘδϣ

έϮλΩϼΑϊρΎϘΗ

2

3

80
2

243

45
1

ΔΣϼϣΔϤτΧ
ΕέΎϣϹ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

194

1/2

2/3

169

1/2

306

156
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 (Arterial Routes) ΔϴϧΎϳήθϟϕήτϟ

189

246

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1/2

2/3

2

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

(380 έϭΩ - N2 ΖϴϔΣ

(31έϭΩ - N6 Δοϭήϟ

έϮλΩϼΑϊρΎϘΗ

(308ΝήΨϣ N5)ΔΣϼϣΔϤτΧ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

ϰϔθΘδϤϟέϭΩ ϲϤϳήΒϟ

ϰϔθΘδϤϟέϭΩ ϲϤϳήΒϟ

ϱΪϋϱΩϭϊρΎϘΗ

(53 ΝήΨϣ N1 ϥΎΒϠΣ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΖϴϔΣ -ϲϤϳήΒϟ

Δοϭήϟ - ΔπΤϣ - ϲϤϳήΒϟ

έϮλ -ΕΎϳήϗ -ςϘδϣ

ϲϠΣΎδϟΔϨρΎΒϟ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

A4

A3

A2

A1

4

3

2

1

 (Arterial Routes List)ΔϴϧΎϳήθϟϕήτϟΔϤΎϗ :˾ϢϗέϝϭΪΟ

80
1

5



ϖϳήτϟϢϗέ ϞδϠδϣ

66

A5

7

ϱήΒϋ -ϞϘϨϳ -έΎΤλ

A7

8

(225 ΝήΨϣ -A1 έΎΤλϊρΎϘΗ

ϕΎΘγήϟ - ˯ΎϛήΑ

A8

9

(139 έϭΩ - A6 ΰϳέΪϟ

(79 ΝήΨϣ - N5 ˯ΎϛήΑϊρΎϘΗ

ϢϗΪϟ-ϭΎϨγ–ϲϛί·

A9

10

1/2/3

( 40 ϊρΎϘΗ - A6 ϕΎΘγήϟϊρΎϘΗ

(110 ΝήΨϣ - N2 ϲϛίϊρΎϘΗ

ϠϤϟΓέΎϗ -ϢόϨΗ

A10

11

141

1/2

ϢϗΪϟέϭΩ

(6έϭΩ - N9 ) ϢόϨΗ

ϢϗΪϟ -˯ΎϤϴϫ

A11

12

6

86
1

(143ΝήΨϣ - N3 )

(373 ϊρΎϘΗ - N3 ˯ΎϤϴϫ

Δϟϼλ -ϚγΎΣ -ϢϗΪϟ

A12

13

A6

444
1

ϢϗΪϟέϭΩ

(157 έΎτϤϟέϭΩ - A10 ϢϗΪϟ

ΖϳήϤΛ -ϝϮϣήϣ -˯ΎϤϴϫ

A13

ϱήΒϋ -ϦϜδϣ -ϕΎΘγήϟ -ΔόϨμϤϟ

206
1/2

ΰϳέΎϫΪϟ Δϟϼλ

(393 ϊρΎϘΗ - N3 ˯ΎϤϴϫ

ΕΎΒϴΗ -ΐμΧ

(113 έϭΩ - A1 ΔϠϴΒόϤϟ

162

1/2

(790 έϭΩ - N3 ΖϳήϤΛ

ΐμΧ

( 123 ϊρΎϘΗ - N2 ϱήΒϋ

637

1

ΕέΎϣϻ - ϥΎϤ˵ϋ) ΔϳΩϭΪΣΔτϘϧΕΎΒϴΗ

1/2

414

1

163

49
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 (Secondary Routes) ΔϳϮϧΎΜϟϕήτϟ

17

19

28

7

16

11

25

42

32

80

98

35

54

3

3

27

12

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

2

2/3

2

1/2

2/3

2

2

1/2

1

1

1

1

1/2

1

2/3

2

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϱΪϋϱΩϭϊρΎϘΗ

ϥΎΘδΒϟέϭΩ

(12ΝήΨϣ A2)ΕήϣΎόϟ

(18 ΝήΨϣ N2 ΕήϳήϤϟ

ϲϟϭΪϟςϘδϣέΎτϣ

ΝϮϤϟέϭΩ

(39ΝήΨϣ N1) νϮΨϟ

(32ΝήΨϣ N1) Ϟϴγήϟ

(33 ϞλϮϟ έϭΩ - A6)

ϦϴϗϮΤϟ

(112έϭΩ - A6 ϦϜδϣ

(129 έϭΩ - A6) ΕΎϣήϴΠϫ

ήϬϳϮψϟ

(306έϭΩ N2)ϚϨο

ΕέΎϣϻ - ϥΎϤ˵ϋ)ΔϳΩϭΪΣΔτϘϧ

(1έϭΩ S14) ϲϤϳήΒϟ

(21έϭΩ A3)ΔπΤϣ

ΕέΎϣϻ - ϥΎϤ˵ϋ)ΔϳΩϭΪΣΔτϘϧ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

ΖϴγέΩϊρΎϘΗ

(11 ΝήΨϣ N5)ϡήϘϟ

(1ϊρΎϘΗ S23)ΓήΒϐϟ

(3ϊρΎϘΗ S23)ΓήΒϐϟ

(18 ΝήΨϣ N5)

(18 ΝήΨϣ N5)ΓήΒϐϟ

(45ΝήΨϣ N5)

(59ϊρΎϘΗ N5)

ϒϳήτϟ N5)

ϖϳϮδϟ N5)

(168 έϭΩ - N5 ΓέϮΑΎΨϟ

(182 έϭΩ - N5 ϱέΎΠϬϟ

( ϢΤλ N5 )

(119 έϭΩ A5 ϞϘϨϳ

ΕέΎϣϻ - ϥΎϤ˵ϋ) ΔϳϭΪΣΔτϘϧ

ϲϤϳήΒϟϰϔθΘδϣέϭΩ

(64έϭΩ - N5 ΔπϴϤΣ

(297έϭΩ - N5 ΓήϘΑ ϮΑ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ϱϭέωέΎη

ϥΎΘδΒϟ -ϡήϘϟ

ΕήϣΎόϟ -ΓήΒϐϟ

ΐμϧϷωέΎη

ϲϟϭΪϟςϘδϣέΎτϣϖϳήρ

ήΒϤϓϮϧ ˺́ωέΎη

νϮΨϟωέΎη

ΔϠϴΒόϤϟ -Ϟϴγήϟ

˯ΎϤΟ - ΓήθϟΞϠϓ

ϦϴϗϮΤϟ - ϖϳϮδϟ

ϱήΒϋ - ΓέϮΑΎΨϟ

ΕΎϣήϴΠϫ - ϱέΎΠϬϟ

ήϬϳϮψϟϖϳήρ

ϚϨο -ϞϘϨϳ

Δϔϳήϐϟϖϳήρ

ϲϤϳήΒϟϖϳήρ

ΔπΤϣ - ΔπϴϤΣ

ΩϮγ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

S27

S26

S25

S24

S23

S22

S21

S20

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12

S11

S10

ϖϳήτϟϢϗέ

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ϞδϠδϣ

 (Secondary Routes List)ΔϳϮϧΎΜϟϕήτϟΔϤΎϗ :˿ϢϗέϝϭΪΟ
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69

66

132

408

31

97

64

7

56

88

103

25

68

28

21

87

26

8

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

2

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1/2

2

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

(25˯ΎϨϴϤϟέϭΩ - N8)Δϟϼλ

(834ϊρΎϘΗ - N3)

( 611έϭΩ - A11)ΔϗΎρ

ΓήϴμϣΔϨϳΪϣ

(230ΝήΨϣ - N3) ϢΎϣΰϟ

ΓήΨηϷ

(1έϭΩ - S40)ΔϠϴλ

(71έϭΩ - A8) ϭΎϨγ

(54ΝήΨϣ - N3)ϡΩ

(78έϭΩ - A8) ϭΎϨγ

(58έϭΩ - S34 ΡϼΤϣ

(83ϲϠϔγϖϳήρ - N4)

(39ΝήΨϣ - N4)

(50ΝήΨϣ - N3) ϡΩ

(15έϭΩ - N3) ΰϋ

(47έϭΩ - S31) ϯϭΰϧ

(171 ΝήΨϣ – N2 ˯ϼϬΑ

(N1)νϮΨϟ

(3ϊρΎϘΗ - S25)

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

(855 έϭΩ Δϟϼλ

(16 ϊρΎϘΗ S42 Δϟϼλ

(832 ϊρΎϘΗ N3 ΏϭήϏΩ

(66ϊρΎϘΗ S41)

ΔΠϴόϟέϭΩ έϮλ

(˿˼ΝήΨϣ - N4 Δοϭήϟ

(50ΝήΨϣ - N3)ϡΩ

(5 ϊρΎϘΗ - S39 ϡΩ

(104 ΝήΨϣ - N4 ˯ήΑ

(50 ΝήΨϣ - N4 ˯ΩήΠϟ

(18ΝήΨϣ - N4)

(83 ϊρΎϘΗ - S31 ϦϳήΒΟ

(A8) Ζϴϛί

( 126 ΝήΨϣ N2 ΙήΘϟϲΣϊρΎϘΗ

(100 ΝήΨϣ N2 ϲϛί

(S25) ΔΒϳάόϟ

(4 ΝήΨϣ N1 αϮΑΎϗϥΎτϠγΔϨϳΪϣ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ρΎΑήϟ -ΓΩΎόδϟωέΎη

ϲΗήϴΣϥϭήϴϗ -ϡΎτϴρ -Δϟϼλ

ΔϗΎρ -ϲΗήϴΣϥϭήϴϗ

ΓήΨηϷ -ΔϠϴλ

ΔϠϴλ -ΪΤϟ αέ -έϮλ

ϭΎϨγ - ϲΒϴπϤϟ –ϥ΄θϟΪϤγ

ϡΩϖϳήρ

ϭΎϨγ - ϡΩ

ΔϴϋΎϤγ· - ΄ΒϨϟ

ΡϼΤϣ -˯ΩήΠϟ

ϖόϟϱΩϭ

ϡΩ - ϲΒΤϟ - ˯ΎϴδΑ - ϦϳήΒΟ

Ϩϣ - Ζϴϛί

ϯϭΰϧΓήΒϏ -ΙήΘϟϲΣ

˯ϼϬΑ -ϯϭΰϧ - ϲϛί·

ΔόϣΎΠϟ -ήΒϛϷϊϣΎΠϟωέΎη

ϮϴϟϮϳ ˻˼ωέΎη

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

S46

S45

S44

S43

S42

S41

S40

S39

S38

S37

S36

S35

S34

S33

S32

S31

S30

S29

S28

ϖϳήτϟϢϗέ

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

ϞδϠδϣ

ΓήϴμϣΔϨϳΪϣ

-ΕϮΤϣ -ΓήΨηϷ -ϲϓϮϟϭϞϣΎϜϟ
(201ΝήΨϣ N4 ϲϓϮϟϭϞϣΎϜϟ
ϢΎϣΰϟ
Ύϴγέ -ΓήϴμϣέϮλ - κϴλή
˶ ϣϡ
ϖϤϋ -

26
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 (Distributer Routes) ΔϋίϮϤϟϕήτϟ
(Distributor Routes List) ΔϋίϮϤϟϕήτϟΔϤΎϗ :̀ϢϗέϝϭΪΟ

ϖϳήτϟϢϗέ

ϞδϠδϣ

7

4

6

9

21

8

2

11

13

7

15

1

2

1/2

1

1

1

1

1/2

1

1

1

1/2

βϴΠϣ

(S16)ϝΎϗΩ

ΔϴϋΎϨμϟϥΎΠϣΔϘτϨϣ

ϝϮϣήΣ

N5 ΦϴθϟΓέΎΣ

(264ΝήΨϣ N1) ϊϳήδϟΔϨρΎΒϟϖϳήρ

Δγήϟ

ιΎϨη N5ΪόγϲϨΑέήγ

ΔϫΰϨϟωέΎη

N5ΩΎϤΣϲϨΑέϮγ

έΪμϤϟ

ϠϤϟΔγέ

ΔϠϋήϟ

N5ϒϳήτϟ

N5ϞΎΒϘϟΞϠϓέϭΩ

A5 Δϔϴψϐϟ

244έϭΩ - N5

N5ϯϮϟέϭΩ

N5ϯϮϟέϭΩ

N5 έΎΤλ˯ΎϨϴϣέϭΩ

N5 ϯϮϟέϭΩ

N5ϯϮϟέϭΩ

ϥϼλέϭΩ

N5 ιΎϨϴηέϭΩ

N5 ΓήϣΎΨϤϟ

N5 ΓέΎϓήϔϟ

A1 ιΎϨη

ΔϫΰϨϟωέΎη

ϠϳϮϣωέΎη

ϦϣΎπΘϟωέΎη

ϝΎϗΩ -Δϔϴψϐϟϖϳήρ

ΔϴϋΎϨμϟϥΎΠϣϖϳήρ

ϝϮϣήΣϖϳήρ

ΦϴθϟΓέΎΣϖϳήρ

έΎΤλ˯ΎϨϴϣϖϳήρ

Δγήϟ - ϯϮϟϖϳήρ

ήΒϧϖϳήρ

αϮΑΎϗϥΎτϠδϟϖϳήρ

ΩΎϤΣϲϨΑέϮγϖϳήρ

˯ΎϤΟέ ϱΩϭϖϳήρ

ϠϤϟΔγέϖϳήρ

ΔϠϋήϟ - ιΎϨηϖϳήρ

D115

D114

D113

D112

D111

D110

D109

D108

D107

D106

D105

D104

D103

D102

D101

D100

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

80

1

ϊΒϨϳ

έΎΤλΔϨϳΪϣ

έΎΤλωέΎη

D116

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

5

1/2

βϴΠϣ

N5έΎΤλϊρΎϘΗ

ϱΩϮϤΤϤϟωέΎη

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

14

1

έΎΤλΔϨϳΪϣ

N5ϒϳήτϟ

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

15

2/3

(D128) ίϼΑϥϭήϛϕΪϨϓ

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

3

1

ΔϨρΎΒϟϝΎϤηΔψϓΎΤϣ

3
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4

5

2

8

28

9

2

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1/2

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϱέΎΠϬϟ

(N5) ϲΑΎϴδϟέϮΧ

ΓέΎΒμϟΔϠΣ

(A1) ϲΑΎϴδϟέϮΧ

έΎΤλΔϨϳΪϣ

ϲΘϠΤϟ

έΎΒϤϬϟ

(D138)ΦϴθϟΔϠΣ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

ϢΤλΕΎόϔΗήϣ

(N5)ΕΎϨϳϮόϟ

(D138)ΊρΎθϟϖϳήρ

(N5) ϲΑΎϴδϟέϮΧ

(N5) ΓήΤϳϮμϟέϭΩ

(A5) ΓέϭήΟ

D129ϒϳήτϟ

N5ΔΠϬΒϟ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΕΎΒϴτϟϴγ

ΕΎϨϳϮόϟωέΎη

ϲϧΎτϠδϟΰΎΠϟ

ϲϓΎμϟωέΎη

ϲρΎθϟϖϳήρ

ϲΘϠΤϟϱΩϭϖϳήρ

ϒϳήτϟωέΎη

ΔΠϬΒϟωέΎη

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D124

D123

D122

D121

D120

D119

D118

D117

ϖϳήτϟϢϗέ

25

24

23

22

21

20

19

18

ϞδϠδϣ

28

26

D127

29

D125

ϢΤλϖϳήρ

D128

30

ϲΒϴΣϱΩϭ - ΞϴϠϔϟϖϳήρ
(N5)ϢΤλέϭΩ

ϒϳέΎόΠϟϡϖϳήρ

D129

31

ΞϴϠϔϟ

ϢΤλΔϨϳΪϣ

(N5)ΓΩήϟ

ΕΎϧΎϨδϟήΠΣϱΪϳήΒϟϖϳήρ

D130

32

(A5)ϱΪϳϮδϟ

1/2

ϒϳέΎόΠϟϡ

(N5)ϚϳήΒϟ

ΔόϴΑέϲϨΑΞϠϓϖϳήρ

D131

33

1

5
1

ΕΎϧΎϨδϟήΠΣ

(N5) ΔϳΪΒϟ

ΔϴΒμϘϟϖϳήρ

D132

34

29

3
1

ΔόϴΑέϲϨΑΞϠϓ

(N5)ΔϴΒμϘϟ

ΔϴΒμϘϟϖϳήρ

D133

35

27

19
1

ΔϴΒμϘϟ

(N5) ΔϴΒμϘϟ

ΓέϮΑΎΨϟϖϳήρ

D134

36

D126

14

1

(A1)ϲϠΣΎδϟΔϨρΎΒϟϖϳήρ

(N5)ΓέϮΑΎΨϟέϭΩ

ϖϳΎθϣϖϳήρ

D135

ΝήΒϟΔϠΣ - αϭήπϟϮΑϖϳήρ

1

1

ΓέϮΑΎΨϟΔϨϳΪϣ

(N5) ϖϳΎθϤϟ

ϦϴϠϴΤϟϖϳήρ

(N5)αϭήπϟϮΑ

2

1

ΔΤϴϤϟ

(N5)ΕΎϤΣήϟϴγ

ΓέϮΑΎΨϟ

2

1

ϦϴϠϴΤϟϱΩϭ

1

30

1

40

40
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4

3

3

3

42

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϖϳϮδϟ˯ΎϨϴϣ

(D250) -ζϘϟϱΪΑ

(D250)ϞΣΎδϟϡΩϭϖϳήρ -ΪϳϮόϟ

(A1)ϲϠΣΎδϟΔϨρΎΒϟϖϳήρ

ϲϠϤϴΤϟϱΩϭ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

(N5)ϖϳϮδϟέϭΩ

(N5)ζϘϟϱΪΑ

(N5)ϞϓϮϨϟ ΔΒΧ

(N5)ΔϳΪΒϟ

(N5)ήρΎθϟ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ϖϳϮδϟϖϳήρ

Ϊϴόγϝ˯ήπΧϖϳήρ

ϴγϡϖϳήρ

ΔϳΪΒϟϖϳήρ

ΔϓΎϐϟϞϴΣϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D140

D139

D138

D137

D136

ϖϳήτϟϢϗέ

41

40

39

38

37

ϞδϠδϣ

5
1

2
(A1)ϲϟΎΒϋϮΑ

(A1)ΪϳϮόϟ

(N5)ΓέΎΤϣ

(N5) ΓΪϠϤϟέϭΩ

ΓέΎΤϣϖϳήρ

ΪϳϮόϟϖϳήρ

D202

D201

D200

44

43

42

ΔϨρΎΒϟΏϮϨΟΔψϓΎΤϣ

5

ϞΣΎδϟϲϟΎΒϋϮΑϖϳήρ

46

(N5)ήδϐϤϟ

D204

47

(A1)ϲϟΎΒϋϮΑ

ϑΎϐϟϡΩϭϖϳήρ

D205

48

1

(N5)Ϟϴϐϟ

ϞΣΎδϟϡΩϭ -ΪϳϮόϟϖϳήρ

D206

49

5

ϞΣΎδϟϡΩϭ

ϖϳϮδϟ

ΔόϨμϤϟ -ϒϳήτϟϖϳήρ

D207

50

45

1

ΔόϨμϤϟ

ϒϳήτϟ

ϞΣΎδϟϡΩϭϖϳήρ

D208

51

D203

4
1

ΔόϨμϤϟ

(N5) ΪϣήΛέϭΩ

ΔόϨμϤϟϖϳήρ

D209

52

ϖϳϮδϟ -ϞΣΎδϟϖϳήρ

24
1

(A1) ΪϣήΛΔϨϳΪϣ

(N5)ΔόϨμϤϟέϭΩ

ΓήϏΎϔϟ

D210

ϞΣΎδϟ

5
2

ΔόϨμϤϟΔϨϳΪϣ

ΓήϏΎϔϟ

˯ΎϛήΑϖϳήρ

53

ϖϳϮδϟ

5

1

ϥΎΒϠΣ

(N5)˯ΎϛήΑϊρΎϘΗ

D211

1

5

1

˯ΎϛήΑΔϨϳΪϣ

ϲμϳήϤϟϖϳήρ

24

28

1/2

ΔϛήΒϟΖϴΑ

5

ϥΎϤ˵όϨϟ

1

54

4

D212

(A1) ΕΎϐϳήϤϟ

ΕΎϐϳήϤϟϖϳήρ

2

(N5) ΕΎϐϳήϤϟ
3
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34

10

3

5

26

12

15

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1/2

1

1

1

1/2

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϢτΨϟ

(A7)ςγϮϟ

ΞϴϠϔϟ

ϢλΎϋϲΣ

(66ΝήΨϣ N1

ξϴΑϷϢτΨϟ

ϞΣΎδϟϱΩϮδϟ

ϲμϳήϤϟ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

˯ήΒΣ

(N5) ϥΎΒϠΣ

(N5) βϴϣήϟ

(N5) ΔΣϼγ

(N5) ϥΎΤϣϮμϟ

(N5) ΕΎϐϳήϤϟ

(N5)ΔϠΒϟ

ϢλΎϋϲΣ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ϙΎΒθϟϱΩϭϖϳήρ

ςγϮϟ - ϥΎΒϠΣϖϳήρ

ΞϴϠϔϟϖϳήρ

˯ΎϛήΑ - ΔΣϼδϟϖϳήρ

Δϋήϔϟϖϳήρ

ξϴΑϻϖϳήρ

ϞΣΎδϟϱΩϮδϟϖϳήρ

˯ΎϛήΑ - ΔΣϼδϟϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D220

D219

D218

D217

D216

D215

D214

D213

ϖϳήτϟϢϗέ

62

61

60

59

58

57

56

55

ϞδϠδϣ

65

63

D223

66

D221

˯ήΒΣϖϳήρ

D224

67

ΓϮΑϖϳήρ

˯ήΒΣ

ϲϓϖϳήρ

D225

68

ΔϤϟΎγϴγ

ϲϓ

ϲϓ

ϞΘδϣϱΩϭϖϳήρ

D226

69

ΎΠϨϓ

1

ΕΎϤϠδϣ

(A7)ΔϜϴΒθϟ

˯ΎϴϠόϟϖϳήρ

D227

70

1

6
1

ϥΎϛϭ

(A7) ϲΑϮόϟ

ϡΰΤϟ -ϦϴϗϮΤϟϖϳήρ

D228

71

21

7
1

˯ΎϴϠόϟ

(A7)ϡΰΤϟ

ΓΩέΎΒϟϖϳήρ

D229

72

64

29
1

Γϭήϐϟ

(A7) ϲΑϮόϟ

ϞΑϭϖϳήρ

D230

73

D222

27

1

˯ϼϬΑ

(A7)ϕΎΘγήϟ

ϕΎΘγήϟϖϳήρ

D231

ϙΪϬϟϱΩϭ - ϞΨϧϖϳήρ

31

1

(A7)ϕΎΘγήϟ

(A7)ϕΎΘγήϟ

ΚϳΪΤϟΞϠϓ - ϕΎΘγήϟϖϳήρ

(A7)ϞΨϧ

69

1

ϕΎΘγήϟΔϨϳΪϣ

ϕΎΘγήϟ

(A7)ϞΨϧ

4

2

(43ϙ A6

1

4

1

6

8
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Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ
1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ
ϖϤϋ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ
(A6)ϱΪϔΧ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΔϗΎΒτϟ -αΎϫΪϟϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D232

ϖϳήτϟϢϗέ

74

ϞδϠδϣ

8

4

8

6

8

1

1/2

1

1/2

1

1

ΐϴδϟ

ΔϴΑϮϨΠϟ ΔϠϴΒόϤϟ

ΔϫΰϨϟωέΎη

ΔϴΑϮϨΠϟΔϠϴΒόϤϟ

N1 (Exit 45)

N1 (Exit 53)

(N5) ΔϠϴΒόϤϟ

(N5) ΔϠϴΒόϤϟ

έΎϤϋϷωέΎη

ήϴΨϟέϭΩ

ΔϴΑϮϨΠϟΔϠϴΒόϤϟ

(N5)ΔϛήΒϟΖϴΑ

ΎϣΩωέΎη

ήϴΨϟωέΎη

ΔϫΰϨϟ -έΎϤϋϷ

έϮϨϟωέΎη

έΎϤϋϷωέΎη

ϥΎΒϠΣ -ΐϴδϟϖϳήρ

D305

D304

D303

D302

D301

D300

80

79

78

77

76

75

ςϘδϣΔψϓΎΤϣ

17

83

81

D308

84

D306

ΏΎΒόϟωέΎη

D309

85

ΔϫΰϨϟωέΎη

ΕΎϳΩΎόϟωέΎη

ϱΩήθϟωέΎη

D310

86

(S21) ΔϠϴΒόϤϟ

ΎϣΩωέΎη

(N1) ΔϠϴΒόϤϟ

ΕΎϓήόϟϰΣ

D311

87

N1 (Exit 42)

1

ΐϴδϟ

N1 (Exit-22)

κΎΤΒϟϱΩϭωέΎη

D312

88

1/2

1
1

(N5)ϢϳΪϘϟςϘδϣέΎτϣ

(A1)νϮΨϟϊρΎϘΗ

ΔϴγϭήϔϟωέΎη

D313

89

9

4
2/3

(N5)ΐϴδϟ

ΐϴδϟ

ΔοϭήϟωέΎη

D314

90

82

5
1/2

(S20)ΐϴδϟ

ΝϮϤϟέϭΩ

ήϴϤόΘϟωέΎη

D315

91

D307

8

1/2

(S20)ΐϴδϟ

ΔϴΑϮϨΠϟϟϮϤϟ

ϥϭΰϣωέΎη

D316

έϮϨϟ -ΐϴδϟ

2

1

ϞϴγήϟΔϘϳΪΣ

ΝϮϤϟέϭΩ

νέΎόϤϟωέΎη

ϥΎΒϠΣϖϳήρ –ΐϴδϟ

9

1

(S21)νϮΨϟ

ϢϳΪϘϟςϘδϣέΎτϣ

έϮϨϟωέΎη

3

2

ϼϏ

1

9

1/2

5

10
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7

8

8

18

9

3

8

1

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1/2

1/2

1

1/2

1/2

2

1/2

2

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ήϴΒϜϟϱΩϮϟ

ϡήϘϟ˯ϰρΎη

ΔμΠϟ

ϥΎΘδΒϟέϭΩ

(N1)αϮΑΎϗϥΎτϠδϟΔϨϳΪϣ

(N1)αϮΑΎϗϥΎτϠδϟΔϨϳΪϣ

ϡϼϋϹΔϨϳΪϣ

ΔϴΑϮϨΠϟήϳϮΨϟ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

CBDΔϘτϨϣϱϭέ

ϡήϘϟϊρΎϘΗ

ϥΎΘδΒϟ

ΖϴγέΩϊρΎϘΗ

(S27)ήϳϮΨϟ

ήϳϮΨϟϊρΎϘΗ

(N5)ΓήΒϐϟ

ΔϴϟΎϤθϟήϳϮΨϟ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ϊϣΎΠϟωέΎη

ϥΎγήϔϟωέΎη

ΊρΎθϟωέΎη

ΔμΠϟ - ΐΘϨϗϖϳήρ

ϥΎΘδΒϟ -ΖϴγέΩ

ΏΩϷΔΣϭΩωέΎη

αϮΑΎϗϥΎτϠδϟΔϨϳΪϣωέΎη

ΔϴΟέΎΨϟωέΎη

ΕέίϮϟήδΟωέΎη

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D325

D324

D323

D322

D321

D320

D319

D318

D317

ϖϳήτϟϢϗέ

100

99

98

97

96

95

94

93

92

ϞδϠδϣ

102

ϱϭέέϭΩ

D327

103

ϥϮΗήϴηϕΪϨϓ

ΘϔϟϥΪϴϣωέΎη

D328

104

2

ΔϴρϮϟϊρΎϘΗ

ϥΎδΣϻωέΎη

D329

105

1

ϞΤϔϟ˯ΎϨϴϣ

(S26)ΕήϣΎόϟ

ΩϮΠϟωέΎη

D330

106

101

2

ΕήϣΎόϟ

ΕήϣΎόϟϊρΎϘΗ

ΔπϬϨϟΔϨϳΪϣωέΎη

D331

107

D326

2
1

ΕήϣΎόϟ

ΕήϣΎόϟΔρήηΰϛήϣ

ήΟΎΤϟϖϳήρ

D332

ΝήΒϟωέΎη

6
1

ΕήϣΎόϟ

ςγϮϟ

ΕΎϳήϗ

ΔδϴϨϜϟέϭήϣΓέΎη· ϱϭέ

5
1

(A2) ϝϮϴΤϤϟ

(A2)ΕΎϳήϗϊρΎϘΗ

ϱϭέΎϤϨϴγ

16

1

(A2)ϪϠϣέ

2

14

1

1

12

22

1

1

(A9)˯ΎϣήΨϟ

ΔΒΣήϟ

˯ΩήΠϟ

˯ΩήΠϟ

ϡΪϨϋϯΩϭ

ΔΒΣήϟϖϳήρ

D401

D400

109

108

Δϴϗήθϟ ϝΎϤη ΔψϓΎΤϣ

38
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53

22

36

38

15

51

14

20
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Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ΪϟΎΧϲϨΑϱΩϭ

(N4)ΔϟΎϔγ

ϕΰϟ

(N4)ΔϳΪΑ

ήϫΎψϟ

ΪϴόγϮΑϝϞΑΎϗ

ϥήϗϡ

Γήϫΰϟ

ϲόϳϮθϟ

˯ΎϴϠόϟ

(A9)ϥΎϣίήΑ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

N4 (Exit 157)

(N4)˯ήΑ·ΔϴϠϛ

(N4)ϥϭήμϣ

(N4)ϞλϮϟ

(N4)ϞλϮϟ

(N4)ϞΑΎϘϟ

ΏήϴπϤϟ

ϕέΎθϟ

ϕΰϟ

(A8)˯ήπΨϟ

ϭΎϨγ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΪϟΎΧϲϨΑϱΩϭϖϳήρ

˯ήΑ·ϖϳήρ

ϥϭήμϣϖϳήρ

ΔϳΪΑϖϳήρ

ήϫΎψϟϖϳήρ

ϞΑΎϘϟ-˯ΎϤϠυϮΑϖϳήρ

ϲΟϼϐϟ - ϥήϗϡϖϳήρ

ΝϼϓϷϖϳήρ

ϲόϳϮθϟ - ϕΰϟϖϳήρ

ωΎϓΩϲϨΑ˯ήπΧ - ˯ΎϴϠόϟϖϳήρ

ϥΎϣίήΑ - ϭΎϨγϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D412

D411

D410

D409

D408

D407

D406

D405

D404

D403

D402

ϖϳήτϟϢϗέ

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

ϞδϠδϣ

ΔϴϗήθϟΏϮϨΟΔψϓΎΤϣ

24

(N4 Exit ϊϳήδϟΔϴϗήθϟϖϳήρ
191)

121

(N4 Exit 202)ϊϳήδϟΔϴϗήθϟϖϳήρ

D413

1

ΪΤϟαέ

ϲϓϮϟϭϞϣΎϜϟϖϳήρ

22

ϲΑϮΠϟ

-ϝΎγϱΩϭ -ΪΤϟαέϖϳήρ
ϲΑϮΠϟ
ϥϼόΟ - ϦδΣϮΑϲϨΑϥϼόΟϖϳήρ
ϲϠϋϮΑϲϨΑ

122

1

ϦδΣϮΑϲϨΑϥϼόΟ

D414

70

ϲϠϋϮΑϲϨΑϥϼόΟ

123

1

D415

11

ϲϠϋϮΑϲϨΑϥϼόΟ

124

(D431)ΓέΪϣϮΑ

D416
1

ΔϠϳϮϏϖϳήρ

52

κϴλήϣ

125

ϖϤϋ

D417
1

ΔϜϴΒθϟ

ϞϘΣ -ϖϤϋϖϳήρ

6

ΔϳΪϠΒϟέϭΩ

ΓήϳϮΑήΑϖϳήρ
-ήΑΎΟϲϨΑϱΩϭ -ΞϴϠϔϟϖϳήρ
ΔϜϴΒθϟ

126

1

ΞϴϠϔϟ

D418
8

ΔϜϴΒθϟ

127

1

D419
26

-525-

11

20

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1/2

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

A2

ΔΠϴόϟ˯ϰρΎη

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

A2 (RA-174)

έϮλΩϼΑέϭΩ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΔΧήθϟ - ΓήϳϮΑήΑϖϳήρ

ϲϓΎϔΘϟϹέϮλϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D421

D420

ϖϳήτϟϢϗέ

129

128

ϞδϠδϣ

40

65

60

41

1

1/2

1

1

1

˯ήϤΤϟ

ϭΎϨγϡΩϖϳήρ

(122ϙ A9

ϝϭήϟϴγ

(151ϙ A9

˯ήϤΤϟέϭΩ

ΰϋ

(N3)ϡΩ

(N3)ϢϠόϟϥήϗ

(98ΝήΨϣ N3

˯ήϤΤϟϖϳήρ

ήΎθΒϟϖϳήρ

ϞΒΠϟαέ - ϩΪϴϬϨϟϖϳήρ

ϝϭήϟϴγϖϳήρ

Δϴϫΰϟϖϳήρ

D504

D503

D502

D501

D500

134

133

132

131

130

ΔϴϠΧΪϟΔψϓΎΤϣ

11

137

135

D507

138

D505

ωϭέΪϟ˯ήϤΣ -έϮϤόϤϟϖϳήρ

D508

139

ρΎϫϱΩϭ -˯ήϤΤϟϖϳήρ

έϮϤόϤϟ

ΕΎϳήϗϱΩϭϖϳήρ

D509

140

˯ήϤΤϟ

(A9)ωϭέΪϟ˯ήϤΣ

(N3)ΕΎϓΎϐϟ

˯ήϤΤϟ -Δοϭήϟϖϳήρ

D510

141

ϢϴτΨϟ

1

(S32)ΕΎϳήϗϱΩϭ

(29)ωΎϘϟ

ΖϴγΩϼΑ - ˯ϼϬΑϖϳήρ

D511

142

1

85
1

˯ήϤΤϟ

έϮϤόϤϟέϭΩ

Θϔϟ - ˯ϼϬΑϖϳήρ

D512

143

42

21
1

ΖϴγΩϼΑ

N2 (Km 157)

˯ΎΠϨϓϖϳήρ

D513

144

136

19
1

ΘϔϟέϭΩ

(N2)˯ΎΠϨϓ

ΪΑΪΑϖϳήρ

D514

145

D506

15

1

ΔϠϏϮϟ

(N2)ΪΑΪΑ

βϴγήϟ -ϲϛί·ϖϳήρ

D515

ϑήόϟ -ΓέΪϴμϣϖϳήρ

10

1

(N4)ϥΪϴόϤϟϴγ

ϲϛί·

ϦϴΘϳήϘϟϖϳήρ

(N3)ϥΎΘϴϣ

7

1

βϴγήϟ

ϲϛί·

(A9)ϑήόϟ

5

1

ϡΪϨϋϱΩϭϖϳήρ

1

11

1

82

27

-526-

7

19

20

5

22

10

26

6

28

5

7

2

3

46

10

22

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1

1

1

2

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ΔϴϓΎόϟ

ϡΪϨϋϱΩϭϖϳήρ

ύΰϟ

(N2)ΩΎλϭ

Mahram

ΔϧΎϣΩήΟϖϳήρ

ΔϧΎϣΩήΟ

(N2)ΞϳήϳϮμϟ

(150ϙ N2

ϥήϘϟΝήΑϊρΎϘΗ

(18έϭΩ ςϴϤγϱΩϭ

(31ϊρΎϘΗ – S30 ϕήϓ

ίϮϤϟΔϛήΑ

ΐϴΒΣϲϨΑϱΩϭ

Ϩϣ

ωήΘΨϤϟ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

Ϧϴόϟ

(N4)ΔϴΣΪϟ

ΓέΪϤϟ

(N2 Exit-72)ήϫΎψϟϴγ

(N2)ήϫΎψϟϴγ

(N4 Exit-18)ϞΎϤγϊρΎϘΗ

(N4)ύΰϟ

(N2)ΏϮϬϟϊρΎϘΗ

(N3)Ύηήϛ

ϦϴόϟϲΣϊρΎϘΗ

αέΩΞϠϓϊρΎϘΗ

(N2 - Exit 134)ϱϭΰϧ

N2 (Exit-118)

ίϮϤϟΔϛήΑ

(N3)Ύηήϛ

ϞϗΎόϟ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΔϴϓΎόϟ -Ϧϴόϟϖϳήρ

ΓήϣϮλ -˯ΩήΠϟϖϳήρ

ύΰϟ -ΓέΪϤϟϖϳήρ

ΩΎλϭ -ήϫΎψϟϴγϖϳήρ

ΔϏήϤϟΞϠϓ - ΔϨϴϴόϟϖϳήρ

ΔϴϋΎϨμϟϞΎϤγΔϘτϨϣϖϳήρ

ΔϧΎϣΩήΟϖϳήρ

ΓέΪϤϟϖϳήρ

˯ΎδϤϴρ -Ύηήϛϖϳήρ

Ϧϴόϟϖϳήρ

ςϴϤγϱΩϭ -αέΩΞϠϓϖϳήρ

ϕήϓϖϳήρ

ίϮϤϟΔϛήΑϖϳήρ

ήπΧϷϞΒΠϟ -ίϮϤϟΔϛήΑϖϳήρ

Ϩϣ -Ύηήϛϖϳήρ

ωήΘΨϤϟ - ϞϗΎόϟ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D532

D531

D530

D529

D528

D527

D526

D525

D524

D523

D522

D521

D520

D519

D518

D517

D516

ϖϳήτϟϢϗέ

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

ϞδϠδϣ

D600

163

ϲϤϳήΒϟΔψϓΎΤϣ

ϡήΤϣϱΩϭϖϳήρ

ϞΤϛ -ΔπΤϣϖϳήρ

(N2)ΔϴϓΎόϟ
A3 (Exit 126)

ϡΪϨϋϱΩϭϖϳήρ
(S11)ΔπΤϣ

1

1

42

3

-527-

4

6

5

4

5

57

16

27

40

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1/2

2

2

2

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

D627

D633

(S13)ςϘδϣϢότϣ

ΕέΎϣϹ – ϥΎϤ˵ϋ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

(A3)ϲϤϳήΒϟΔϘϳΪΣ

(A4)ωΎλϱΩϭ

(S11) ΓέΪϴμϤϟ

ϲϔϟ

(A3) ϲϨϴϤδϟ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

ϲϤϳήΒϟΎϤϨϴγϲΘϴγ

ΔόϠϘϟέϭΩ

ϲϤϳήΒϟϰϔθΘδϣέϭΩ

(S13)ϡϼδϟϕΪϨϓ

(D631) ϲϤϳήΒϟ

(N6)ϱΩϭΪΤϟάϔϨϤϟ

(N6)ΓΪϴϘόϟ

ΔϴϤϫήόϟ

(S11)ΔπΤϣ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ϮΠϟνέϖϳήρ

ΔόϠϘϟϖϳήρ

ΔϨϳΪϤϟςγϭϖϳήρ

έϮδϟΔϠΣϖϳήρ

ϊϣΎΠϟϖϳήρ

ϲόϟΎτϟ - ϖϴϗΪϟ – ΔϨΘϛϖϳήρ

ΓέΪϴμϤϟ - ΓΪϴϘόϟϖϳήρ

ΔϬϳϮθϟ - ϒόδϟϖϳήρ

ϱΩΎΑϮΑ - ΔπΤϣϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D609

D608

D607

D606

D605

D604

D603

D602

D601

ϖϳήτϟϢϗέ

172

171

170

169

168

167

166

165

164

ϞδϠδϣ

92

11

10

9

15

82

19

37

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(A6)ϲϗήόϟ

(A6)ΰϳέΪϟ

αέϮϔϟήϫΎυ

(S17)ϦϜδϣ

ΕΎϣήϴΠϫ

ΔϳήϬϳϮψϟ

ωΎλϱΩϭ

ΔϣΎόϨϟ

Ϧϴόϟ

N2 (KM 248)

(A6) ΕΎϣήϴΠϫ

ϞϘϨϳ

(S16)ΕΎϨϬϛ

A5ϝΪΧ

A5 (RA 115)

ϞϘϨϳ

ϚϨο

ΔϤϴθϬϟ

ϯϭΰϧ -ϱήΒϋϱήΒϋ -ΰϳέΪϟϖϳήρ

ΕΎϴϨϘϣϖϳήρ

αέϮϔϟήϫΎυϖϳήρ

ΔϴϤϠϳϮϏ - ΕΎϨϬϛϖϳήρ

νέΎόϟ - ΕΎϣήϴΠϫϖϳήρ

ϞϘϨϳ-ϚϨοϖϳήρ

ωΎλϱΩϭ -ϞϘϨϳϖϳήρ

ϚϨο - ΕΎϔϳϮϐϟ – ΐϴΒΨϟϖϳήρ

ΔθΑΎϨΨϟϞϴΣϖϳήρ

D618

D617

D616

D615

D614

D613

D612

D611

D610

181

180

179

178

177

176

175

174

173

ΓήϫΎψϟΔψϓΎΤϣ

10

-528-

164

46

77

10

16

3

14

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ήϳϮΨϟ

ϝΎΒΟ

(KM 219)ΓέϮΑΎΨϟ

ϱήΒϋέΎτϣ

αέϮϔϟήϫΎυ

ϱήΒϋΔϨϳΪϣ

(A6) ΔΒϳήϟ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

A9 (KM 90)

ΩϮϬϓέΎτϣ

N2 (Exit 175)ΕΎϓΎϐϟ

ϱήΒϋΔϨϳΪϣ

A5 (RA 119)

N2 (RA 260)ϱήΒϋ

N2 (RA 266)

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΩϮϬϓ - ΔϴΘϧϖϳήρ

ϝΎΒΟ - ΩϮϬϓϖϳήρ

ΕΎϓΎϐϟϖϳήρ

Δϳήθϟϖϳήρ

ϝϮϴΤϤϟϖϳήρ

ϱήΒϋϖϳήρ

ΕήδϤϟϴγ - ϱήΒϋϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D625

D624

D623

D622

D621

D620

D619

ϖϳήτϟϢϗέ

188

187

186

185

184

183

182

ϞδϠδϣ

55

18

20

1

1

2/3

2

ΕήΒϛ

A11 (RA 161)

ϢϗΪϟέΎτϣ

(D721)Δρήθϟΰϛήϣ

N3˯ΎϤϴϫ

A12 (RA 121)ΎϤϳέ

A8ϖϳήρΔϳΎϬϧ

(A8) ϢϗΪϟΔϨϳΪϣ

ΔϤΤδϟ - ˯ΎϤϴϫϖϳήρ

ΐϴϬΒϫ -ΎϤϳέϖϳήρ

ϢϗΪϟ˯ΎϨϴϣϖϳήρ

ϢϗΪϟϖϳήρ

D703

D702

D701

D700

192

191

190

189

ϰτγϮϟΔψϓΎΤϣ

77

34

6

33

5

24

1

1

1/2

1

1

1

(S42) ϡΎΧΩ

A11 (Exit 607) ΕΎΑέΩϱΩϭ

A11 (KM 575)ρΎΑήϣ

ϥΎΤϤγϞΒΟ

N3 (RA 790) ΖϳήϤΛ

ϢϴϠη

ήϴΘϋϱϮρ

A11 (Exit 587)ήϴΘϋϱϮρ

A11 (RA 577)ρΎΑήϣ

ήϴΘϋϱϮρ

N3 (KM 787) ΖϳήϤΛ

(KM 226)Ϟϣ

ΩΪϴϛ - ϖΤϟΔϨϳΪϣϖϳήρ

ήϴΘϋϱϮρ

ρΎΑήϣ -Δϟϼλϖϳήρ

ϥΎΤϤγϞΒΟϖϳήρ

ΖϳήϤΛωέΎη

- ΓήϗϮλ – ϢϴϠη – ϝϮϣήϣϖϳήρ
ϪϛέΪϣ

D805

D804

D803

D802

D801

D800

198

197

196

195

194

193

έΎϔυΔψϓΎΤϣ

25

-529-

4

9

8

30

8

8

5

26

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

2

1

1

1

2

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

(S44) ΡΪγ

ΰΘόϤϟ

ΔϴΑϮϨΠϟΕϮϨΤλ

(S42) ΐϴϬϨη

ΔϴΑϮϨΠϟΕϮϨΤλ

A11 (RA 652)

A11 (RA 614)ΔϗΎρ

(S42) ϡΎΧΩ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

ΰϳέΎϫΪϟ

ΔϠϴμΤϟ

(S44)ΡΪγ

(A11)ΓέϮϤόϤϟέϭΩ

έΎϔυΔόϣΎΟέϭΩ

A11 (RA 620)

A11 (RA 611)ΔϗΎρ

A11 (RA 620)

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΓέϮμϨϤϟϖϳήρ

ϡϼδϟωέΎη

ϕϭέΎϔϟωέΎη

ΐϴϬϨη - Είέ

ΕϮϨΤλϖϳήρ

ϚγΎΣ-Δϟϼλϖϳήρ

ΔϗΎρωέΎη

- ϕΎϏΎτϧ – ϖΤϟΔϨϳΪϣϖϳήρ
ΕϭήϜϋ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D813

D812

D811

D810

D809

D808

D807

D806

ϖϳήτϟϢϗέ

206

205

204

203

202

201

200

199

ϞδϠδϣ

209

207

D816

210

D814

έΎτϤϟωέΎη

D817

211

ϩΰΘϨϤϟωέΎη

ΔπϬϨϟΝήΑέϭΩ

ϥΎϔϋϦΑϥΎϤΜϋωέΎη

D818

212

ρΎΑήϟ

ΔϓΎΤϟ

N9 (RA 18)

ϮϴϟϮϳ ˻˼ωέΎη

D819

213

ΰΘόϤϟ

1/2

S44 (RA 22)

(S44)ΔϠϴμΤϟ

έϮϤϴΗϥΎτϠδϟωέΎη

D820

214

1

3
1

ϲϔθΘδϤϟέϭΩ

ΰϳέΎϫΪϟ

ρΎΑήϟωέΎη

D821

215

9

4
2

(S44)ΡΪγ

(S44)ΡΪγ

ΔπϬϨϟωέΎη

D822

216

208

7
1

ϡϮϴϨϴϠϣϊΠΘϨϣ

(S44)Δρήηΰϛήϣ

Ϛϳί-ήϴηϖϳήρ

D823

217

D815

9

3

ϦμΤϟ

N3 (KM 852)

Δϟϼλ - ϥΎΗΎϬΟέϖϳήρ

D824

αϮΑΎϗϥΎτϠδϟϖϳήρ

3

2/3

Ϛϳί

N9 (RA 2)έΎϔυΔόϣΎΟ

˯ΎϤϨϟωέΎη

ΰϳέΎϫΪϟ

3

1

(S43)ϲΗήϴΣϥϭήϴϗ

(S44)ΕϮϠγϱΩϭ

N9 (RA 14)ΔϴϋΎϨμϟΔϘτϨϤϟ

22

1

ϲϔθΘδϤϟέϭΩ

1/2

27

3

19

1

-530-

23

26

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

N9 (KM 161) ΕϮϜϠο

(S43) ϡΎτϴρ

ΔϳΎϬϨϟΔτϘϧ

N9 (KM 148) ΕϮϜϠο

N9 (RA 22)Ζϓήϋ

ΔϳΪΒϟΔτϘϧ

ΕϮϜϠο - Δϟϼλϖϳήρ

ϲϟΎόϟϝΎϋ - Δϟϼλϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

D826

D825

ϖϳήτϟϢϗέ

219

218

ϞδϠδϣ

10

3

24

1

1

2

1

ΪϴϤΣϲϨΑήΠΣ

ΎΑΩ
ΕέΎϣϹ – ϥΎϤϋ˵ ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

ΔϴϋΎϨμϟΐμΧΔϘτϨϣ

ϰϠϋϞγ

˯ΎΣΪϣ

ΎΑΩ
ΕέΎϣϹ – ϥΎϤϋ˵ ) ΩϭΪΣζϴΘϔΗΔτϘϧ

(A13)ΐμΧ

(A13) ΐμΧ

˯ΎΣΪϣϖϳήρ

ΎΑΩϖϳήρ

ϲϋΎϨμϟϖϳήτϟ

ϰϠϋϞγϖϳήρ

D903

D902

D901

D900

223

222

221

220

ϡΪϨδϣΔψϓΎΤϣ

15
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(Access Routes)ϲΣΎϴδϟΏάΠϟϖρΎϨϣϰϟ·ϱΩΆΗϲΘϟ ΔϴϠΤϤϟϕήτϟ

 (Access Routes List) ϲΣΎϴδϟΏάΠϟϖρΎϨϣϰϟ·ϱΩΆΗϲΘϟ ΔϴϠΤϤϟϕήτϟΔϤΎϗ :́ϢϗέϝϭΪΟ

ϖϳήτϟϢϗέ

ϞδϠδϣ

1
ϯϮϟϦμΣ

ιΎϨηϦμΣ

ϱήΤΒϟϖϳήτϟ

ϯϮϟΔόϠϗϖϳήρ

ιΎϨηΔόϠϗϖϳήρ

L124

L122

L111

L109

5

4

3

2

1

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

0.13
1

έΎΤλζϴϧέϮϛ

ϕϮδϟωέΎη

L130

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

0.33
1

έΎΤλΔόϠϗϒΤΘϣ / έΎΤλΔόϠϗ

ΓέϮΑΎΨϟϦμΣϖϳήρ

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

7
1

ΓέϮΑΎΨϟϦμΣ

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1
1

 ΔϨρΎΒϟϝΎϤηΔψϓΎΤϣ

0.25

 ΔϨρΎΒϟΏϮϨΟΔψϓΎΤϣ

L262

10

9

7

ΞϴϠϔϟ - ˯ΎϛήΑϖϳήρ

L265

11

L256
ΞϴϠϔϟϥΪϴϣ

ϲϠΧΪϟϞΨϧϖϳήρ

L267

12

ΔόϨμϤϟ-ϒϳήτϟϖϳήρ

1

ϞΨϧΔόϠϗ

ϙΪϬϟϱΩϭ -ϞΨϧϖϳήρ

L236

13

ΔόϨμϤϟϦμΣ

2.4
1

ΓέϮΜϟϦϴϋ

ϲϠΧΪϟϕΎΘγήϟϖϳήρ

L223

14

1

0.3

1

ήδϴϤϟΞϠϓ

ϲϠΧΪϟϡΰΤϟϖϳήρ

L237

15

1.7

0.25

1

ϡΰΤϟϦμΣ

ϲϠΧΪϟϕΎΘγήϟϖϳήρ

L235

16

8

0.5

1

ϕΎΘγήϟΔόϠϗ

ΚϳΪΤϟΞϠϓϖϳήρ

L249

17

L215

0.25

1

ΔϔδϜϟϦϴϋ

ΖϴγΪϠΑϖϳήρ

L273

˯ΎϛήΑϕϮγϖϳήρ

0.45

1

ΖϴγΪϠΑΔϳήϗ

ϡΰΤϟ -ϦϴϗϮΤϟ

˯ΎϛήΑϦμΣ

0.8

1

ϦϴϗϮΤϟϱΩϭ

1

2.8

1

0.27

2
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3.3

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ
1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ
ξϴΑϷϱΩϭ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ξϴΑϷϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L263

ϖϳήτϟϢϗέ

18

ϞδϠδϣ

1

0.2

3.5

9

1

1

1

1

1

ϡΩΖϴΑϒΤΘϣ

ϡήϘϟΊρΎη

ΔΒϳάόϟΊρΎη

ϢΤϘϤϟΖϴΑ

ϱήΛϷήηϮΑϊϗϮϣ

νϮΨϟϱΩϭ

2333

ϩΰΘϨϤϟωέΎη

έΎϫΩίϹωέΎη

5914ωέΎη

˯ΎϔμϟωέΎη

νϮΨϟωέΎη

L308

L329

L321

L330

L327

L317

24

23

22

21

20

19

 ςϘδϣΔψϓΎΤϣ

1.3
1

27

0.4

L360

28

25

ΔϔϴδϟωέΎη

L358

29

L305

ϥήϴΨϟέΪϨΑΊρΎη / ΔϔϴδϟΊρΎη

ΔμΠϟϖϳήρ

L356

30

3709ΔϜγ

1

ΔμΠϟέΪϨΑΊρΎη

ΐΘϨϗϖϳήρ

L355

31

ήΒϛϷαϮΑΎϗ ϥΎτϠδϟϊϣΎΟ

24
1

ΐΘϨϗΊρΎη

ΖϔθϨΣωέΎη

L333

32

1

1.5

1

ϲΘϳΊρΎη

ϢϠόϟήμϗωέΎη

L345

33

2

2.6

1

ϲϧήϴϤϟΔόϠϗ

ϊϤΠϤϟωέΎη

L331

34

26

13

1

ΔΤϠδϤϟΕϮϘϟϒΤΘϣ

ΓΪϧήΒϟΖϴΑωέΎη

L332

35

L318

0.5

1

ΓΪϧήΒϟΖϴΑϒΤΘϣ

8628 Ϣϗέϖϳήρ

L334

ΔϴΒϘόϟ - ϡΎϤΤϟϖϳήρ

0.3

1

ήϴΑΰϟΖϴΑϒΤΘϣ

9310

ϡΎϤΤϟϦϴϋ

0.1

1

ϲδϧήϔϟϲϧΎϤόϟϒΤΘϤϟ

1

0.15

1

8

0.1
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1.7

20

0.5

2.4

29

6

1.26

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ΔϘϴοϱΩϭΪγ

ωέΰϤϟϱΩϭ

ϢΠϧΔϳϮϫϩΰΘϨϣ

ΓήϴμϟΝήΑ

ξϴΑϷ ΊρΎη -ήΑϼϜϤϟ / βϨϓϰρΎη
ϦϴϴΑήόϟϱΩϭ /

ΕΎϳήϗΔόϠϗ / ΕΎϳήϗΊρΎη

ϲϨρϮϟϒΤΘϤϟ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ΔϘϴο ϱΩϭΪγ ωέΎη

ωέΰϤϟωέΎη

ϢΠϧΔϳϮϫωέΎη

ΕΎϳήϗϩΰΘϨϣωέΎη

βϨϓ - ϪϤΑ - ΏΎΒοωέΎη

ϦμΤϟωέΎη

έϮϨϟωέΎη

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L366

L365

L379

L364

L350

L363

L346

ϖϳήτϟϢϗέ

42

41

40

39

38

37

36

ϞδϠδϣ

5

5

1

27

1

8

1

1

1

1

1

1

1

ϲϨΑϱΩϮΑΔϴΎϤϟϙήΒϟ /ϞϘϣϒϬϛ
ΪϟΎΧ

ΔϓΰϨϤϟΓέΎΣ

ΔϴϗήθϟϝΎϣέ / ΏήΘϨϤϟϦμΣ

ΔϓΎϘΜϟϭΙήΘϟΖϴΑ

˼/˻/˺ϱήΛϷΔϨηϊϗϮϣ

ΔοϭήϟϦμΣ

ΐϴΒΨϟΖϴΑϦμΣ /ϥ΄θϟΪϤγέΎΛ

ϞϘϣϖϳήρ

ϥϭήμϣ -˯ήΑϖϳήρ

ΔϳϮΤϟϖϳήρ

ΏήϴπϤϟϖϳήρ

ΔϨηϖϳήρ

ΔοϭήϟϦμΣϖϳήρ

ϥ΄θϟΪϤγϖϳήρ

L447

L429

L430

L433

L425

L411

L413

49

48

47

46

45

44

43

 ΔϴϗήθϟϝΎϤηΔψϓΎΤϣ

8

2.5

9

1

1

1

ϦδΣϮΑϲϨΑϥϼόΟϦμΣ

ΓΩϮϤΣϝΪΠδϣ / ΓΩϮϤΣϝΔόϠϗ

ΔϴόϴΒτϟϞϴϠδϟΔϴϤΤϣ

ϝϮϴΤϤϟϖϳήρ

ΔϴϋΎΑήϟϖϳήρ

ϦΘδϳ - ϲϓϮϟϭϞϣΎϜϟϖϳήρ

L451

L457

L450

52

51

50

 ΔϴϗήθϟΏϮϨΟΔψϓΎΤϣ

2
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6.5

1

5

8

0.5

0.25

6

10

3

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ΓήϴμϣΓήϳΰΟ

ΏΎηϱΩϭ

ϱϮϴρϱΩϭ

ϦϔδϟΔϋΎϨλϊϗϮϣϭτΒϟέϮΧ

έϮλΩϼΑϦμΣ

ΔϠδϴϨδϟϦμΣ

ΰϛήϤϟ /ΰϨΠϟαήΑϒΣϼδϟΔϴϤΤϣ
ΰϨΠϟαήΑϲϤϠόϟ

ΪΤϟαέϦμΣ / ΪΤϟαέΊρΎη

ΕΎϬϠϗΔϨϳΪϣ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ΕΎϴϓΩ - ϒϠΣϖϳήρ

ΏΎηϱΩϭϖϳήρ

ϱϮϴρϱΩϭϖϳήρ

έϮλΊρΎηϖϳήρ

έϮλΩϼΑϦμΣϖϳήρ

ΔϠδϴϨδϟϦμΣϖϳήρ

ΰϨΠϟαέϖϳήρ

ΪΤϟαέϖϳήρ

ϲϠΧΪϟΕΎϬϠϗϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L486

L427

L431

L428

L435

L437

L466

L464

L454

ϖϳήτϟϢϗέ

61

60

59

58

57

56

55

54

53

ϞδϠδϣ

0.25

0.35

2.63

5.6

0.5

2

12

0.8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

˯ϼϬΑϕϮγ

ήϘόϟΓέΎΣ / ˯ϼϬΑϪόϠϗ

ϦϳήΒΟϦμΣ

ΔϳήΛϻΕϮϠγΔϘτϨϣ

ϦϴϳήΒόϟΓΎϔδϣ

ϪΗϮϬϟϒϬϛ

˯ΎϔμϟΖϴΑ

ήΎθΒϟϥΪϴϣ

ΪϴόγϮΒϟϊϣΎΟΪΠδϣ

˯ϼϬΑϕϮγϖϳήρ

˯ϼϬΑϪόϠϗϖϳήρ

ϦϳήΒΟϦμΣϖϳήρ

ΕϮϠγϖϳήρ

ϦϴϳήΒόϟΓΎϔδϣϖϳήρ

ϪΗϮϬϟϒϬϛϖϳήρ

˯ΎϔμϟΖϴΑϖϳήρ

ϊϓΎη - ΔϴΑϮϨΠϟϒΎϨϤϟϖϳήρ

ΪϴόγϮΒϟϊϣΎΟϖϳήρ

L546

L548

L536

L542

L531

L523

L534

L545

L539

70

69

68

67

66

65

64

63

62

 ΔϴϠΧΪϟΔψϓΎΤϣ

0.2

-536-

6

0.45

0.7

0.5

1.5

1.25

1.3

0.26

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϞΎϤγϦμΣ

ϑϮϨΗϱΩϭ

ϲϧΎΒϴδϟΓέΎΣ

ϕϮγ / ΔϧΫϮθϟϊϣΎΟ / ϯϭΰϧΔόϠϗ
ϯϭΰϧ

αέΩΞϠϓ

ϦϴϤτΨϟΞϠϓ

ΩϼΒϟΓέΎΣ

ϦϴϘϴϔϟϦμΣ

ΪΑΪΑϦμΣ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ϞΎϤγ -έΎΑϮΨϟϖϳήρ

ϑϮϨΗϖϳήρ

ϲϧΎΒϴδϟΓέΎΣϖϳήρ

ϕήϓ - ϯϭΰϧϖϳήρ

αέΩΞϠϓϖϳήρ

ϦϳήΒΟϦμΣϖϳήρ

ΩϼΒϟΓέΎΣϖϳήρ

ϦϴϘϴϔϟϦμΣϖϳήρ

ΪΑΪΑϦμΣϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L512

L527

L520

L522

L525

L536

L541

L547

L510

ϖϳήτϟϢϗέ

79

78

77

76

75

74

73

72

71

ϞδϠδϣ

81

0.5

L513

82

80
ΝϭέΎμϟΖϴΑϖϳήρ

L537

83

L509
ΝϭέΎμϟΖϴΑ

ϦϤϴϟϖϳήρ

L538

˯ΎΒϬθϟΔόϠϗϖϳήρ

1

έΰϨϟΔϳήϗ / ϦϤϴϟΔϳήϗ

ϲϜϠϤϟΞϠϓϖϳήρ

˯ΎΒϬθϟΔόϠϗ

0.25
1

ϲϜϠϤϟΞϠϓ

1

1.7

1

2

1.1

0.5

1

1

ϡήηϱΩϭ

ΪϨϟΖϴΑϦμΣ

ϒϳϮΠϟ -ΔπΤϣϖϳήρ

ϝϮΒϋϖϳήρ

L610

L609

86

85

84

 ϲϤϳήΒϟΔψϓΎΤϣ

0.2

L617

L622

87

 ΓήϫΎψϟΔψϓΎΤϣ

Δϔϳήϐϟϖϳήρ

ϮϠόϟϖϳήρ

ϕΪϨΨϟϦμΣ / ΔϠΤϟϦμΣ

ΡήϤϟΖϴΑϦμΣ

1

1

0.6

0.2

-537-

1

1

0.5

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ϦϴϨϴόϟϦμΣ

ϲϗήόϟϦμΣ

ϒϴϠδϟϦμΣ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ϱήΒϋ-ΰϳέΪϟϖϳήρ

ϲϗήόϟΔόϳήηϖϳήρ

ϲϠΧΪϟϒϴϠδϟϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L629

L628

L636

ϖϳήτϟϢϗέ

90

89

88

ϞδϠδϣ

6

12

28

1

1

1

1

ΔϳΩέϮϟΕήϴΤΒϟ

ΓήϗϮλΊρΎη

ϑϮϠΧΊρΎη

ΔϛέΪϣαέΊρΎη

ϡΎΘϴϫ - ΏΎπϘϟ - ϞΤϜϟϖϳήρ

ΓήϗϮλϖϳήρ

ΔϳϮΤϟ - ήϴϋϮθϟϖϳήρ

ΔϛέΪϣαέϖϳήρ

L730

L734

L724

L726

94

93

92

91

 ϰτγϮϟΔψϓΎΤϣ

10

96

95

L780

97

L708
ΔϨη - ΞΣϖϳήρ

L712

ϢϠϓ - ΞΣϖϳήρ
ΓήϳΰΟ / ϥΎϤϜΤϟήΑ ϪϨηΊρΎη
ΕϮΤϣ

φΒΤϟϖϳήρ

ϢϠϓΊρΎη

1

ϑϮϠΨϟΔϳήϗ

1

13
1

20

26

1.6

0.7

1.8

1

16

1

1

1

1

1

1

ΡΪγΊρΎη

ϚγΎΣΊρΎη

ΔϛϭΩϱΩϭϥΎΒϠϟέΎΠηΔϴϤΤϣ

ΖϳήϤΜΑϦΠϬϟϕΎΒγϥΪϴϣ

ϲπϣϦϴϋ

ΕΎΒΛήηΊρΎη

ΡΪγωέΎη

ϚγΎΣΊρΎηϖϳήρ

ΔϛϭΩϱΩϭϖϳήρ

ϥΪϴϤϟωέΎη

ϲπϣ - ϡΪϴϋϖϳήρ

ΕΎΒΛήηϖϳήρ

L810

L808

L847

L846

L890

L804

103

102

101

100

99

98

 έΎϔυΔψϓΎΤϣ

2
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3.5

2.4

1.3

0.5

8.6

0.5

0.2

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ΔϗΎρϦμΣ

ΔϗΎρΊρΎη

ΔϳήΛϷϡήϬϤγΔϨϳΪϣϊϗϮϣ

ρΎΑήϣϦμΣ / ρΎΑήϣΊρΎη

ήϴΘϋϱϮρΓήϔΣ

ϖϴρϒϬϛ

ϥΎΤϤγϞΒΟ

ΡΪγϦμΣ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ϦμΤϟωέΎη

ϱήΤΒϟωέΎθϟ

ϡήϬϤγϖϳήρ

ΔϳϻϮϟΰϛήϣωέΎη

ήϴΘϋϖϳήρ

ϖϴρϒϬϛϖϳήρ

ϥΎΤϤγϞΒΟϖϳήρ

ΡΪγωέΎη

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L834

L835

L830

L817

L815

L819

L814

L811

ϖϳήτϟϢϗέ

111

110

109

108

107

106

105

104

ϞδϠδϣ

114

0.2

L832

115

112

ΕΎΑέΩϖϳήρ

L831

116

L837

ΕΎΑέΩϱΩϭ

ϝϼϴλϖϳήρ

L850

117

ϢϴθΧϱΩϭ

1

ΖπϴϏϱΩϭ

ϥϮϴϋωέΎη

L885

118

ϡϮΛϦϴϋ

6
1

ϟΎλϲΒϨϟΔϗΎϧΔϘΣΩϊϗϮϣ

ΚϴϧήϤϟϒϬϛϖϳήρ

L840

119

1

4

1

ΚϴϧήϤϟϒϬϛ

ΕίέϦϴϋϖϳήρ

L858

120

6.7

0.3

1

ΕίέϦϴϋ / ΕίέϦϴϋϒϬϛ

ϦμΤϟϕϮγωέΎη

L842

121

113

1

1

ϦμΤϟϕϮγ / ΔϓΎΤϟΊρΎη

ΰϳέΎϫΪϟωέΎη

L862

122

L836

2

1

ΰϳέΎϫΪϟέϮΧ / ΰϳήϫΪϟΊρΎη

ΕϮδϳέΊρΎηϖϳήρ

L865

ϕήΒρϦϴϋϒϳήρ

0.3

1

ΕϮδϳέΊρΎη

ΪϴόγϦΑΪϤΣϡΎϣϹωέΎη

ϕήΒρϦϴϋ

3.8

1

ΔϟϼλέϮΧ

1

3

1

2

3.6
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7

1.3

1

1.5

5

5

Ϣϛ ϖϳήτϟϝϮρ

1

1

1

1

1

1

ϩΎΠΗϞϜΑΕέΎΤϟΩΪϋ

ΰϴΤϧϱΩϭ

ΏϮϳϲΒϨϟϳήο

ϱΰϛήϤϟΔϟϼλϕϮγ

ϦϴϴϓήΤϟϕϮγ

ϥήϤΣϦϴϋ

ΰϳίήΟϱΩϭ / ΰϳίήΟϦϴϋ

ϲΣΎϴδϟϢϠόϤϟϢγ·

ΰϴΤϧϱΩϭϖϳήρ

ΔϳήϋέϮμϗϖϳήρ

ϕϮδϟωέΎη

ΔϴϤϨΘϟωέΎη

ϥήϤΣϦϴϋϖϳήρ

ΰϳίήΟϦϴϋ - Δϟϼλϖϳήρ

ϖϳήτϟϢ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ·

L845

L866

L853

L854

L838

L860

ϖϳήτϟϢϗέ

128

127

126

125

124

123

ϞδϠδϣ

0.5

3

0.5

1

1

1

1

ΎΑΩϦμΣ

ΔϳΪϟΎΨϟΓΰΘϨϣ

ϯΪϗ / ϯΪϗέϮΧ

ΐμΧϦμΣ

ΪϴόϟϰϠμϣϖϳήρ

ϰϠϋϞγϖϳήρ

ϯΪϗϖϳήρ

ϕέΎΒϤϟ - ΐμΧϖϳήρ

L921

L912

L908

L910

132

131

130

129

 ϡΪϨδϣΔψϓΎΤϣ

0.5
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 ϕήτϟϢϮϗκΨϠϣ

 ΰϣήϟ
1-10

 Ϣϗήϟ

Ϣϛ 2883

Ϣϛ 2755

 ϕήτϟϝϮρϲϟΎϤΟ·

13

10

 ϕήτϟΩΪϋ

ΔϴϟΎϤΟϹϕήτϟ ϢϮϗκΨϠϣ :̂ϢϗέϝϭΪΟ

N

1-13

 ϖϳήτϟϢϴϗήΗ

A

37

223

Ϣϛ 1924

Ϣϛ 4070

132

10-46

100-999

Ϣϛ 520

S

D

100-999

415

L

 Ϣϛ12152

 ϖϳήτϟωϮϧ

ΔϴϨρϮϟ ϕήτϟ

National Routes

ΔϴϧΎϳήθϟ ϕήτϟ

Arterial Routes

ΔϳϮϧΎΜϟ ϕήτϟ

Secondary Routes

ΔϋίϮϤϟ ϕήτϟ

Distributor Routes

ϲΣΎϴδϟ ΏάΠϟ ϖρΎϨϣ ϰϟ· ϱΩΆΗ ϲΘϟ ΔϴϠΤϤϟ ϕήτϟ

Access \ Local Routes

 ϲϟΎϤΟϹ

-542-

شكل رقم  :7خارطة مجمعة لجميع أنواع الطرق
40

وزارة النقل
المديرية العامة للطرق والنقل البري  -مسقط

-543-

ΔΑΎΘϜϟϥϮϜΗϭ˯ΎπϴΑΔϴϔϠΨΑΕΎΣϮϠϟϰϠϋϊοϮΗϕήτϟ ϢϴϗήΗΕέΎρ·ϊϴϤΟ R
ϕέίϷϥϮϠϟΎΑΎϬϴϠϋ
ϢϗέϞϜθϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛ NϑήΣϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΔϴϨρϮϟϕήτϟ ϢϴϗήΗ ΔΑΎΘϛϢΘϳ .˻
.˽˼ΔΤϔμϟΎΑ ́
ΓήΩϞϜηϰϠϋέΎρ·ϲϓ AϑήΣϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΔϴϧΎϳήθϟϕήτϟ ϢϴϗήΗ ΔΑΎΘϛϢΘϳ .˼
ϲΘϟϕήτϟϰϠϋ (750mm)ΓήΪϟήτϗϥϮϜϳΚϴΤΑ ˬ̂ϢϗέϞϜθϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛ
ϲΘϟϕήτϟϰϠϋ (900mm)ΓήΪϟήτϗϥϮϜϳϭϞϗϭΔϋΎγϢϛ 80ΎϬΘϋήγϥϮϜΗ
ΔϋΎγϢϛ 80ϦϣήΜϛΎϬΘϋήγϥϮϜΗ
ϊΑήϣϞϜηϰϠϋέΎρ· ϲϓ SϑήΣϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΔϳϮϧΎΜϟϕήτϟ ϢϴϗήΗΔΑΎΘϛϢΘϳ .˽
ϰϠϋ (750mm X 750mm)ΩΎόΑϷϥϮϜΗΚϴΤΑˬ˺˹ϢϗέϞϜθϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛ
ΩΎόΑϷϥϮϜΗϭϞϗϭΔϋΎγϢϛ 80ΎϬΘϋήγϥϮϜΗϲΘϟϕήτϟ
ΔϋΎγϢϛ 80ϦϣήΜϛΎϬΘϋήγϥϮϜΗϲΘϟϕήτϟϰϠϋ (900mm X 900mm)
ϞϜη ϰϠϋ έΎρ· ϲϓ D ϑήΣ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ ΔϋίϮϤϟ ϕήτϟ ϢϴϗήΗ ΔΑΎΘϛ ϢΘϳ .˾
ΩΎόΑϷϥϮϜΗΚϴΤΑˬ˺˺ϢϗέϞϜθϟΎΑ οϮϣϮϫΎϤϛ ϞϴτΘδϣ
ϥϮϜΗϭϞϗϭΔϋΎγϢϛ 80ΎϬΘϋήγϥϮϜΗϲΘϟϕήτϟϰϠϋ (600mm X 400mm)
ΔϋΎγϢϛ 80ϦϣήΜϛΎϬΘϋήγϥϮϜΗϲΘϟϕήτϟϰϠϋ (900mm X 600mm) ΩΎόΑϷ



ωϭήθϤϟΕΎΟήΨϣϖϴΒτΗιϮμΨΑ ΕΎϴλϮΗ -˽

ϭΕϼϳΪόΘϟξόΑ˯ήΟΈΑϞϘϨϟΓέίϭϲλϮΗ ωϭήθϤϟάϫϦϣ ΓϮΟήϤϟ ΓΩΎϔΘγϹϖϴϘΤΘϟϭ

ωϭήθϤϟΕΎΟήΨϣϖϴΒτΗϢΘϳϰΘΣΔϳΩΎηέϹέϭήϤϟΕΎΣϮϟϰϠϋΚϳΪΤΘϟϭΕΎϓΎοϹ

κΨϠϣ ϲϠϳ ΎϤϴϓϭ .ήδϳϭΔϟϮϬδΑΔϔϠΘΨϤϟϢϬΗΎϬΟϭϰϟ·ϕήτϟ ϲϣΪΨΘδϣϝϮλϭϥΎϤπϟ

:ΕΎϴλϮΘϟϩάϬϟ

:ϲϟΎΘϟϮΤϨϟϰϠϋϕήτϟωϮϧϦϣωϮϧϞϜΑιΎΨϟέΎρϹϲϓϢϴϗήΘϟ ϊοϭϢΘϳ .˺

(Gantry &Cantilever) ϰϠϋΔΘΒΜϤϟ ΕΎΣϮϠϟϰϠϋϕήτϟ ϢϴϗήΗΔΑΎΘϛϢΘϳ R

ϲϟΎΘϟΎϛ

ϰϠϋΔΘΒΜϤϟ ΕΎΣϮϠϟϰϠϋϪΑιΎΨϟέΎρϹϲϓϖϳήτϟ ϢϴϗήΗ ϊοϭϢΘϳ 

ϲϓ ϖϳήτϟ ΎϬϴϟ· ϱΩΆϳ ϲΘϟ ΕΎϬΟϮϟ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ(Gantry)

ϡΎϗέ ϱ ΔΑΎΘϛ ϥϭΩ ˬϦϜϣ ϥ· ΕΎϬΟϮϟ ˯ΎϤγ Ϟϔγ ΔΣϮϠϟ ϒμΘϨϣ

.˺˻ϢϗέϞϜθϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛ ΕΎϬΟϮϟϡΎϣΔΣϮϠϟϰϠϋϯήΧ

ΕΎΣϮϟ ϰϠϋ ϲδϴήϟ ϖϳήτϟ Ϧϣ ΔϋήϔΘϤϟ ϕήτϟ ϢϴϗήΗ ΔΑΎΘϛ ϢΘϳ 

Exit )ΝήΨϤϟϢϗέϰϠϋςϘϓϱϮΘΤΗϲΘϟ (Gantry &Cantilever)

.˺˾ϢϗέϞϜθϟϭ ˺˻ϢϗέϞϜθϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛ No.)
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ϰϠϋϱϮΘΤϳέΎρ·ϦϤπΘΘϟΔϳΩΎηέ·έϭήϣΔΣϮϟϞϳΪόΗ ˺˾ ϢϗέϞϜθϟοϮϳ R

ϢϴϗήΗ ϞϤΤϳ ϱάϟ έΎρϹ ϦϴϤπΘϟ ϕήτϟ ϰϠϋ ΔϳΩΎηέϹ έϭήϤϟ ΕΎΣϮϟ ϞϳΪόΗ .˿

ϢϗέϰϠϋϱϮΘΤϳέΎρ·ϦϤπΘΘϟΔϳΩΎηέ·ΔΣϮϟϞϳΪόΗ ˺˻ ϢϗέϞϜθϟοϮϳ R

:ΔϴϟΎΘϟϝΎϜηϷϲϓοϮϣϮϫΎϤϛϖϳήτϟ

.(Exit 115 A) ϲϧΎϳήθϟϖϳήτϟ

ΔΣϮϟϭ (A6)ϲϧΎϳήηϖϳήτϟϢϗέϰϠϋϱϮΘΤϳέΎρ·ϭ (N1)ϲϨρϭϖϳήτϟ

βϔϨϟ ΝήΨϤϟ Ϣϗέ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ΔϴϓΎο· ΔΣϮϟϭ (A6) ϲϧΎϳήη ϖϳήτϟ Ϣϗέ

.ΎϬϟΪΒΘγϦϜϤϳΔϳΩΎηέϹΔΣϮϠϟϞϳΪόΗέάόΗΔϟΎΣϲϓ .́

ϢϗέϰϠϋϱϮΘΤϳέΎρ·ϦϤπΘΘϟΔϳΩΎηέ·ΔΣϮϟϞϳΪόΗ ˺˼ ϢϗέϞϜθϟοϮϳ R

.ϲϧΎϳήηϖϳήρϰϟ·ϱΩΆϳ ϱάϟ (Exit 115)ΝήΨϤϟϢϗέϰϠϋϱϮΘΤΗΔϴϓΎο·
.˺˹

ΔΣϮϟϭ (S10)ϱϮϧΎΛϖϳήτϟϢϗέϰϠϋϱϮΘΤϳέΎρ·ϭ (N1)ϲϨρϭϖϳήτϟ

ωϭήθϤϟΕΎΟήΨϣϊϣϖϔΘΘϟϥΎϤϋ˵ ΔϨτϠδΑ ϕήτϟ ςήΧ ΚϳΪΤΗ .̂
.ωϭήθϤϟ ΕΎΟήΨϣ ϊϣ ϖϔΘΘϟ ϥΎϤϋ˵ ΔϨτϠδΑ ΔϴΣΎϴδϟ ςήΨϟ ΚϳΪΤΗ

.˺˺

(ϕΎϔϧ έϮδΟ  Δϴδϴήϟ ΕΎόρΎϘΘϟ ΝέΎΨϣ ϰϠϋ ΔϳΩΎηέϹ έϭήϤϟ ΕΎΣϮϟ ϞϳΪόΗ .̀

ϱϮϧΎΛϖϳήρϰϟ·ϱΩΆϳϱάϟ (Exit 53)ΝήΨϤϟϢϗέϰϠϋϱϮΘΤΗΔϴϓΎο·

ΔϳήϳΪϤϟ ϊϣ ΔϨτϠδϟΎΑ ϕήτϟ άϴϔϨΗϭ ϢϴϤμΘΑ ΔϴϨόϤϟ ΕΎϬΠϟ ϖϴδϨΗ Γέϭήο

άϫϢϮϗϲϓΔΟέΪϣήϴϏΓΪϳΪΟϕήρΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓϱήΒϟϞϘϨϟϭϕήτϠϟΔϣΎόϟ
ωϭήθϤϟάϫ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ ήϳΎόϤϠϟ ˱ ΎϘΒρ ϖϳήτϟϢϴϗήΗϭϒϴϨμΗϦϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ΐϴΘϜϟ
.ωϭήθϤϟάϫΕΎΟήΨϣςήΧϭϢϮϗΚϳΪΤΗϭϥΎϤοϭ

:ϦϴϴϟΎΘϟϦϴϟΎΜϤϟϲϓοϮϣϮϫΎϤϛΝήΨϤϟϢϴϗήΗϦϤπΘΘϟ

ϰϠϋϱϮΘΤϳέΎρ·ϦϤπΘΘϟΔϳΩΎηέ·έϭήϣΔΣϮϟϞϳΪόΗ ˺˽ ϢϗέϞϜθϟοϮϳ R

ϦϴΟήΨϤϟϲϤϗέϰϠϋϱϮΘΤΗϦϴΘϴϓΎο·ϦϴΘΣϮϟϭ (A6) ϲϧΎϳήηϖϳήτϟϢϗέ

ϭϝϭϷΝήΨϤϟϮϫϭ (Exit 115 A) ϲϧΎϳήθϟϖϳήτϟβϔϧϰϟ·ϥΎϳΩΆϤϟ

.ϲϧΎΜϟΝήΨϤϟϮϫϭ (Exit 115 B)
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S
10
ΔϳϮϧΎΜϟϕήτϟέΎρ·˺˹ϢϗέϞϜη
TYPICAL EMBLEM SIZE
FOR POSTED SPEED < 80KPH (750mm X 750mm)
FOR POSTED SPEED > 80KPH (900mm X 900mm)

D 101
ΔϋίϮϤϟϕήτϟέΎρ·˺˺ϢϗέϞϜη
TYPICAL EMBLEM SIZE
FOR POSTED SPEED < 80KPH (600mm X 400mm)
FOR POSTED SPEED > 80KPH (900mm X 600mm)

 &ŽƌĞǆĂĐƚĞŵďůĞŵƐŝǌĞ͕ůĞƚƚĞƌŝŶŐƐŝǌĞ͕ƐƚǇůĞĂŶĚƐƉĂĐŝŶŐΘƌƵůĞƐƚŽďĞ
ĨŽůůŽǁĞĚŵĞŶƚŝŽŶĞĚŝŶ'DĂŶƵĂůƐĞĐƚŝŽŶϮ͘Ϭϰ͕Ϯ͘ϬϱΘϮ͘Ϭϲ>







837 mm

900 mm







N
1



900 mm

 ΔϴϨρϮϟϕήτϟέΎρ·́ϢϗέϞϜη



TYPICAL EMBLEM SIZE FOR SPEED > 80KPH





A
1

ΔϴϧΎϳήθϟϕήτϟέΎρ·̂ϢϗέϞϜη

TYPICAL EMBLEM SIZE

FOR POSTED SPEED < 80KPH (750mm diameter)

FOR POSTED SPEED > 80KPH (900mm diameter)

837 mm
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شكل رقم  :15مثال توضيحي للوحة إرشادية متضمنة رقم المخرج ورقم الطريق المؤدي إلى المخرج

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قــــرار
رقــم 2019/35
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اإقامـة الأجانـب
ا�ستنادا اإلى قانون اإقامة الأجانب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـ ــي رق ــم , 95/16
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب ال�سادرة بالق ــرار رقـ ــم , 96/63
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .
�سـدر فـي  8 :من جمـادى الأولى 1440هـ
املوافـــــق  15 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م
الفريــق  /ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�سريقـــي
املفتـ ــ�ض العــام لل�سرطـ ــة واجلمــارك
ن�سـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1277
ال�سادرة فـي 2019/1/20م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص البند ( )10من املـادة ( )10من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 - 10ت�أ�شيــرة االلتحــاق :
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي الذي يرغب فـي دخول ال�سلطنة والإقامة
فيها  ،وي�شرتط دخول حاملها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها  ،ويتم
منح هذه الت�أ�شرية على النحو الآتي :
�أ  -لــزوج الأجنبــي العامــل فـي ال�سلطنــة ولأوالده الذيــن مل تتجاوز �أعمارهم
(� )21إحدى وع�شرين �سنة بناء على طلب كفيل حملي وحتت م�س�ؤوليته .
ب  -لــزوج الأجنبــي امل�ستثمــر ف ــي ال�سلطنــة ولأوالده بنــاء علــى طلبــه وحتــت
م�س�ؤوليتــه .
ج  -لزوج ــة العمان ــي الأجنبيــة بنــاء علــى طلبــه  ،وب�شهــادة �صــادرة مــن اجلهــة
املخت�صــة تثبــت هــذا الــزواج .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بنــ�ص البنــد ( )3مــن املــادة ()19من الالئحــة التنفيذيــة لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
�	- 3إقامة التحاق  :متنح على النحو الآتي :
أ�  -لزوج الأجنبي و�أوالده الذين مل تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنـة ،
ويعــود لل�سلطــة املخت�صــة التقدي ــر بالن�سب ــة لأولئ ــك الذيــن يتج ــاوزون
هــذا ال�ســن .
ب  -لزوج الأجنبي امل�ستثمر فـي ال�سلطنة ولأوالده .
ج  -لزوجة العماين الأجنبية لاللتحاق بالزوج .
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املــادة ( ) 3
ي�ستبـدل بنــ�ص الفقــرة الأخيــرة من املــادة ( )26مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" وف ــي جميــع الأحــوال تنتهي �إقامة �أي من الأوالد ببلوغه �سن ( )21احلادية والع�شرين ،
كما تنتهي �إقامة �أي من �إخوة الأجنبي ببلوغه �سن ( )18الثامنة ع�شرة  ،ما مل مينح �أي
من ه�ؤالء �إقامة خا�صة به  ،وللمدير العام التجاوز عن �شرط ال�سن لظروف �إن�سانية
يقدرها .
وي�ستثنى من �شرط ال�سن احلا�صلون على �إقامة التحاق مب�ستثمر  ،و�إقامة التحاق
مبالك  ،وتنتهي �إقامة الأجنبي الذي ميلك وحدة عقارية فـي املجمع ال�سياحي املتكامل
بت�صرفه فـي تلك الوحدة ب�أي من الت�صرفات القانونية الناقلة للملكية  ،وتنتهي تبعا
لذلك �إقامة زوجته و�أوالده و�أفراد �أ�سرته املرافقني له " .
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قــــرار
رقــــم 2019/128
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الأحــوال املدنيــة
ا�ستنادا �إلى قان ــون الأحـ ــوال املدنيـ ــة ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ـ ـ ـ ـ ــم ، 99/66
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون الأح ـ ــوال املدنيـ ـ ــة ال�صادرة بالقرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ، 2007/40
و�إلى موافقـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديــالت املرفقة على بع�ض �أحكام الالئحـ ــة التنفـيذي ــة لقان ــون الأح ــوال املدنيــة
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  7 :مـن رم�ضـــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  13 :مـن مايـــــــــــــــو 2019م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1293
ال�صادرة فـي 2019/5/19م
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تعديـالت على بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الأحـوال املدنيـة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املـ ــادة ( )23من الالئح ــة التنفـيذية لقانون الأحـ ــوال املدنيـة امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
"حتدد ر�سوم �إ�صدار وجتديد وا�ستبدال وخدمات البطاقات وال�شهادات على النحو املبني
فـي امللحق رقم ( )1املرفق".
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بعنوان امللحق رقم ( )1من الالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها ،
العنوان الآتي :
" ر�سوم �إ�صدار وجتديد وا�ستبدال وخدمات البطاقات وال�شهادات " .
املــادة ( ) 3
ي�ضاف �إلى امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها ،
بند جديد "ثالثا"  ،يكون ن�صه كالآتي :
ثالثا  :اال�ستفادة من بيانات البطاقة ال�شخ�صية وبطاقة الإقامة عرب النظام املعلوماتي :
القطــــــاع

الر�ســـــوم

احلكومي

( )30ثالثون رياال عمانيا �سنويا لكل جهاز حا�سب �آيل ،
وبحد �أق�صى (� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين

اخلا�ص

( )30ثالثون رياال عمانيا �سنويا لكل جهاز حا�سب �آيل
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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
قــرار
رقــم 2019/1
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطــانـي رقـم ، 98/80
و�إلى الالئحة التنفيذي ــة لقانـ ــون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إلى موافقـة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم (� )332إلى الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليها ،
يكون ن�صها الآتي :
" يقوم الرئي�س التنفيـذي فــي حالــة تخلــف اجلهــات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي امل ــادة ()331
من هذه الالئحة عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة للهيئة وفق املواعيد الزمنية املحددة ،
بفر�ض غرامة �إدارية بواقع ( )%10ع�شرة باملائة من مقدار الر�سم امل�ستحق عن كل
�شهر ت�أخري  ،حت�سب من ال�شهر التايل ال�ستحقاق الر�سم  ،وبحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر .
وفـي حــال عــدم االلتــزام ب�ســداد الر�ســم امل�ستحــق  ،والغرامة الإدارية خالل املدة امل�شار
�إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،يتم �إيقاف جميع اخلدمات املقدمة من الهيئة لتلك اجلهات ،
وذلــك بع ــد توجيــه �إن ــذار بوج ــوب الأداء خ ــالل مــدة �أق�صاهــا (� )14أربعــة ع�شــر يومــا
من تاريخ الإنذار .
وف ــي جميــع الأحــوال  ،ال يجــوز رفــع الإيقـاف �إال بعد �سداد كافة الر�سوم  ،وغرامات
الت�أخري  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  3 :من جمادى الأولى 1440هـ
املـوافـــــق  10 :من ينايــــــــــــــــــــر 2019م
يحيــى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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قــــرار
رقــم 2019/2
ب�إ�صــدار الئحــة اال�ستحــواذ وال�سيطــرة
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 موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن اال�ستحواذ وال�سيطرة على �أ�سهم ال�شركة امل�ساهمة العامة املدرجة فـي �سوق
م�سقط للأوراق املالية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدرفـي  3 :من رم�ضــان 1440هـ
املوافــــق  9 :من مايـــــــو 2019م

يحيـى بن �سعيـد بن عبـداللـه اجلابـــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1293
ال�صادرة فـي 2019/5/19م
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الئحة اال�ستحواذ وال�سيطرة
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحك ــام هذه الالئحــة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل
منها :
الهيئـــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�ســـــــوق :
�سوق م�سقط للأوراق املالية .
ال�شركــــة :
ال�شركة امل�ساهمة العامة املدرجة فـي ال�سوق .
ال�شركـــة ال�شقيقـــة :
املن�ش ـ�أة التي ت ؤ�ثــر عليهــا ال�شركــة فـيمــا يتعلــق بقراراتهــا املالية والت�شغيلية وفقا ملعايري
املحا�سبة الدولية لأغرا�ض تقدمي البيانات املالية .
ال�شركــــة التابعــــة :
املن�ش�أة التي ت�سيطر عليها ال�شركة فـيما يتعلق بقراراتها املالية والت�شغيلية  ،وفقا ملعايري
املحا�سبة الدولية لأغرا�ض تقدمي البيانات املالية .
اال�ستحـــواذ :
متلك �أ�سهم فـي ال�شركة .
ال�سيطــــرة :
عر�ض مقدم من �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين المتالك ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت لل�شركة  ،ويعد كل عر�ض الحق عليه عر�ضا مناف�سا له .
م�ستنــد العـــر�ض :
م�ستند يحتوي على جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بعر�ض ال�سيط ــرة  ،ويتم �إر�ساله
�إلى م�ساهمي املعرو�ض عليه من قبل مقدم العر�ض .
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ال�شخـــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري .
مقــدم العــر�ض :
�أي �شخ�ص يقدم عر�ض �سيطرة مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين .
املعــرو�ض عليــه :
مالكو �أ�سهم الت�صويت فـي ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  ،والذين يرتبط بهم
عر�ض ال�سيطرة فـيما عدا مقدم العر�ض .
اال�ستحواذ الإجباري :
ا�ستحـ ــواذ مقدم العر�ض على جميــع الأ�سه ــم املتبقــية لدى املعــرو�ض عليه بعد احل�ص ــول
على موافقة الهيئــة  ،وموافقــة حملــة الأ�سهــم بن�سب ــة ( )%90ت�سعني باملائــة من الأ�سهــم
امل�ستهدفة مع عدم احت�ساب الأ�سهم اململوكة ملقدم العر�ض � ،أو الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون
باالتفاق معه .
امل�ست�شـــار :
مدير الإ�صدار املرخ�ص له من قبل الهيئة  ،والذي يعني من قبل مقدم العر�ض .
امل�ست�شـــار امل�ستقـــل :
مدير الإ�صدار املرخ�ص له من قبل الهيئة  ،ويتم تعيينه من قبل املعرو�ض عليه  ،وقد يتم
تعيينه من قبل مقــدم العر�ض فـي حــال وجــود ت�ضــارب فـي امل�صالـ ــح مع املعرو�ض علي ــه ،
�أو فـي حالة ال�سيطرة العك�سية .
الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة :
الإعــالن للجمه ـ ــور فـي �صحيفتــني يوميتيــن على الأقــل  ،واح ــدة منهــما باللغـ ــة العربيــة
والأخرى باللغة الإجنليزية ليومني متتاليني .
ال�شخ�ص امل�شارك :
كل �شخ�ص له عالقـ ــة بعر�ض ال�سيط ــرة كمقـ ــدم الع ـ ــر�ض �أو املع ــرو�ض عليـ ــه �أو امل�ست�شـ ــار
�أو امل�ست�شار امل�ستقل �أو �أي �شخ�ص �آخر يبا�شر عمال من �ش�أنه الت�أثري فـي عر�ض ال�سيطرة
كمدقق احل�سابات �أو امل�ست�شار القانوين .
-559-

ال�سيطــرة العك�سيـــة :
احلالة التي يقوم فـيها مقدم العر�ض بتقدي ــم ع ــر�ض لل�سيطرة على �أ�سه ــم الت�صوي ـ ــت
فـي �شركة املعرو�ض عليه عن طريق تبادل الأ�سهم  ،وفـي حال قبول عر�ض ال�سيطرة يكون
مل�ساهمي املعرو�ض عليه �أ�سهم ت�صويت فـي �شركة مقدم العر�ض .
الأقــــارب :
الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية .
ت�ضـــارب امل�صالـــح :
الو�ض ــع الذي يك ــون فـيه ال�شخــ�ص فـي مرك ــز ي�سم ــح له باحل�صــول على م�صلحة ومنفعة
�شخ�صية �أو مهنية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من خالل اطالعه على املعلومات التي
ح�صل عليها نتيجة وجوده فـي ذلك املركز .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة فـي احلاالت الآتية :
�أ  -متلك �أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ن�سبة تقل عن ( )%25خم�سة
وع�شريــن باملائــة من �أ�سه ــم الت�صوي ــت فـي ال�شرك ــة  ،والرغبـ ــة فـي اال�ستحــواذ
على ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة �أو �أكرث من �أ�سهمها .
ب  -متلك �أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائــة من �أ�سه ــم الت�صوي ــت فـي ال�شرك ــة  ،ويرغــب فـي اال�ستح ــواذ على �أ�سهـ ــم
الت�صويت فيها مبا يزيــد علــى ( )%2اثن ــني باملائـة كــل (� )6ستة �أ�شهـر مـن تاريـخ
�أول عملية �شراء .
ج  -متلك �أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائ ـ ــة من �أ�سه ــم الت�صوي ــت فـي �أي �شرك ـ ــة لها �سيط ــرة على ال�شركـ ــة  ،ويرغ ــب
فـي اال�ستحواذ على �أ�سهم الت�صويت فـي ال�شركة مبا يزيد على ( )%2اثنني باملائة
كل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �أول عملية �شراء .
املــادة ( ) 3
ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كل من متلك ن�سب ــة ( )%75خم�سـ ــة و�سبعي ــن باملائ ــة
�أو �أكرث من �أ�سهم �أي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية �أو �أي
�شركة لها �سيطرة على ال�شركة قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 4
يجب على ال�شركة فـي حالة رغبتها فـي اال�ستمرار ك�شركة م�ساهمة عامة �أن تتيح ن�سبة
( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من �أ�سهمها للأ�شخا�ص  -عدا �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
امل�ساهمة العامة �أو ال�شركات التابعة لها والأطراف ذات العالقة بهم  -من عامة اجلمهور ،
بحيث ال جتاوز ح�صة امل�ساهم الواحد ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم ال�شركة .
وتدخ ــل الن�سبــة التي متتلكهــا �صنادي ــق اال�ستثم ــار املطروح ــة لالكتــتاب العــام و�صناديــق
التقاعد التي تقل عن ( )%15خم�سة ع�شر باملائة فـي ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من �أ�سهم ال�شركة التي يجب �إتاحتها للجمهور .
املــادة ( ) 5
يجب على ال�شخ�ص امل�شارك فـي عملية اال�ستحواذ وال�سيطرة  ،االلتزام بالآتي :
�أ  -مراعاة �أق�صى معايري النزاهة وال�شفافـية .
ب  -تقدمي معاملة عادلة لكافة امل�ساهمني .
ج  -التحقق من عدم تقدمي املعلومات للم�ساهمني على �أ�سا�س انتقائي خالل عر�ض
ال�سيطرة .
د � -ضمان عدم ت�ضليل املتعاملني فـي ال�سوق من خالل املعلومات املن�شورة بوجود
�سوق ن�شطة للأوراق املالية اخلا�صة باملعرو�ض عليه �أو مقدم العر�ض �أو �أي �شركة
�أخرى معنية بعر�ض ال�سيطرة بطريقة يكون فـيها ارتفاع �أو هبوط �أ�سعار الأوراق
املالية م�صطنعا .
املــادة ( ) 6
يعترب فـي حكم الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق  ،الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باتفاقية
�أو ترتيب �أو تفاهم  ،بهدف احل�صول  -جمتمعي ــن �أو منفردي ــن  -على �أ�سه ــم الت�صويــت
فـي ال�شركة لأغرا�ض ال�سيطرة عليها .
ويعترب الوارد ذكرهم فـي البنود الآتية يت�صرفون باالتفاق  ،ما مل يثبت خالف ذلك  ،وهم :
أ�  -ال�شركة و�شركاتها ال�شقيقة والتابعة .
ب  -ال�شركة  ،و�أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أقاربهم .
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ج  -ال�شركة  ،و�أي �صندوق ا�ستثمار �أو �صندوق تقاعد م�ؤ�س�س من قبلها .
د � -أي �شخ�ص �أو �أي �شركة ا�ستثمــار �أو �صـ ــندوق ا�ستثم ــاري يدي ــر ا�ستثماراته بن ــاء
على تعليماته .
هـ � -أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخري ــن ميتلك �أو ي�سيط ــر هو و�أقاربه -
جمتمعني �أو منفردين  -على ( )%20ع�شرين باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت
فـي �إحدى ال�شركات املحددة فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة .
املــادة ( ) 7
�إذا قدم مقدم العر�ض �أو املعرو�ض عليه �أو م�ست�شاروهــم �أو �أي �شخ ــ�ص �آخ ــر �أي معلومــات
�أو م�ستندات مطلوبة مبوجب هذه الالئحة تت�ضمن بيانا جوهريا غري �صحيح �أو م�ضلال
�أو يوجد به �إغفال جوهري � ،أو ال يحتوي على بيان يتعلق بتطور جوهري قبل �إغالق
العر�ض �أو انق�ضائه  ،فـيجب عليه القيام بالآتي :
�أ � -إخطار الهيئة فورا خطيا عن مثل هذه الت�صرفات �أو احلقائق .
ب  -الإف�صاح عن ذلك فورا لل�سوق .
املــادة ( ) 8
يجوز للهيئة �أن تطلب من ال�شخ�ص امل�شارك فـي عر�ض ال�سيطرة �أي بيانات �أو معلومات
تراها �ضرورية .
املــادة ( ) 9
يجوز للهيئة متديد الفرتات الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة كلما ر�أت ذلك
�ضروريا  ،وذلك لغر�ض حتقيق عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 10
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة � ،إذا �صادف نهاية �أي ميعاد من�صو�ص عليه � ،إجازة ر�سمية ،
ميتد �إلى �أول يوم للتداول بعد انتهائها .
املــادة ( ) 11
للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة  ،اتخاذ الإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها
فـي قانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفـيذية .
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الف�صــل الثانــي
�إجراءات اال�ستحواذ وال�سيطرة
املــادة ( ) 12
يجــب علــى مق ــدم الع ــر�ض �أن يق ــوم مبراقبــة حرك ــة التــداول على �أ�سهــم املعــرو�ض عليه
فـي ال�سوق  ،و�أن يقوم بالإف�صاح لل�سوق حول ما �إذا كانت لديه رغبة فـي ال�سيطرة  ،وذلك
قبل التوجه �إلى جمل�س �إدارة �شركة املعرو�ض عليه  ،فور حدوث �أي ن�شاط غري اعتيادي
على حركة الأ�سهم املرتبطة بالعر�ض .
املــادة ( ) 13
ال يجوز ملقدم العر�ض �أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه �أن يقوم ب�أي خطوات لل�سيطرة
على ال�شركة خالل عام واحد بعد الإعالن عن عدم رغبته فـي القيام بعر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 14
يجب على �أي �شخ�ص يبدي رغبة مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين فـي تقدمي عر�ض
ا�ستحواذ و�سيطرة � ،أن يعني م�ست�شارا للقيام بالآتي :
أ�  -تقديـم م�شــورة متكــن الأ�شخــا�ص امل�شاركيــن فـي عر�ض اال�ستحــواذ وال�سيطــرة من
اتخاذ قراراتهم عن علم  ،ودراية .
ب  -ت�سهيــل عمليــة الت�شــاور والدرا�سـ ــة املبك ــرة مــع الهيئ ــة � -إذا لـ ــزم الأمـ ـ ــر  -لتمكي ــن
الأ�شخا�ص امل�شاركني فـي عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة من اتخاذ �إجراءات فورية .
ج � -ضمان توافق �أي طلب يتعلق بعر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة مع �شكل وم�ضمون
الطلبات املحددة فـي النماذج التي ت�صدرها الهيئة .
د  -التحق ــق من ق ـ ــدرة مقــدم عــر�ض اال�ستح ــواذ وال�سيط ــرة على تنفـيــذه بالت أ�كــد
من مالءته املالية  ،وقدرته على الوفاء بااللتزامات املالية املرتتبة على العر�ض .
هـ  -تقدمي �إ�شعار عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة عندما ين� أش� االلتزام .
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املــادة ( ) 15
يجب على مقدم العر�ض الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة فورا  ،و�إذا كان مقدم العر�ض �شركة
مدرجة فـي ال�سوق  ،فـيجب عليها بالإ�ضافة �إلى الإعالن الإف�صـاح عن ع ــر�ض ال�سيط ــرة
فـي املوقع الإلكرتوين لل�سوق .
املــادة ( ) 16
يجب على مقدم العر�ض بـعد الإعــالن عن عر�ض ال�سيطرة املن�صــو�ص عليــه فـي امل ـ ــادة
ال�سابقة � ،إر�سال �إ�شعار خطي قبل جل�سة التداول فـي ال�سوق �إلى كل من :
أ�  -جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة .
ب  -الهيئة  ،وال�سوق .
املــادة ( ) 17
يجب �أن يحتوي كل من الإعالن املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من هذه الالئحة  ،والإ�شعار
اخلطي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )16منها على الآتي :
أ�  -هوية مقدم العر�ض وكافة الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه .
ب � -أ�س�س حتديد �سعر عر�ض ال�سيطرة .
ج  -مقابل الأ�سهم والأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم �إذا كان بطريقة �أخرى
غري النقد  ،وكيفـية احت�سابه  ،وتقييمه .
د  -نوع و�إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت التي ميتلكها �أو ي�سيطر عليها مقــدم الع ــر�ض
�أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه فـي املعرو�ض عليه .
هـ  -تفا�صيل �أي اتفاقيات �أو تدابري �أو تفاهمات قائمة �أو حمتملة تتعلق ب�أ�سهم الت�صويت
امل�شار �إليها فـي الفقرة (د) من هذه املادة بني مقدم العر�ض �أو �أي �شخ�ص يت�صرف
باالتفاق معه  ،وامل�ساهمني فـي املعرو�ض عليه .
و � -شروط عر�ض ال�سيطرة مبا فـي ذلك ال�شروط املتعلقة بالقبول والإدراج وزيادة
ر�أ�س املال .
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املــادة ( ) 18
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة بعد ت�سلم الإ�شعار اخلطي ،
القيام بالآتي :
أ�  -الإف�صاح فور ت�سلمه الإ�شعار اخلطي عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق والإعالن لعامة
اجلمهور فـي ال�صحف اليومية خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من اليوم الذي مت
فـيه ت�سلم الإ�شعار اخلطي  ،على �أن يت�ضمن الإعالن املن�شور من قبل جمل�س �إدارة
املعرو�ض عليه  ،الآتي :
 - 1كافــة املعلوم ــات التي مت ت�سلمهــا من خالل الإ�شعــار اخلطــي  ،الوارد من مقــدم
العر�ض .
 - 2بيان ــا عم ــا �إذا كــان ملجلــ�س الإدارة الرغبــة ف ــي الطل ــب من �شخ ــ�ص �آخر تقدمي
عر�ض �سيطرة مناف�س من عدمه .
ب � -إر�سال الإعالن املن�صو�ص عليه فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة �إلى كافة م�ساهمي
املعرو�ض عليه خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم الذي مت فـيه ت�سلم الإ�شعار اخلطي .
املــادة ( ) 19
يجــب على جملــ�س �إدارة ال�شرك ــة املقــدم �إليـها عــر�ض ال�سيطــرة فـي عــر�ض اال�ستح ــواذ
وال�سيطرة بالن�سبة ملالكي الأوراق املالية فـيها  ،القيام بالآتي :
�أ  -عدم حجب املعلومات التي متكن مالكي الأوراق املالية من فر�صة اتخاذ القرار املنا�سب
ب�ش�أن عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة .
ب  -عدم اتخاذ �أي �إجراء �أو �أي قرار من �ش�أنه �إحبـاط مقرتح عر�ض اال�ستحــواذ وال�سيطرة
�أو �أي عر�ض مناف�س � ،أو حرمان مالكي الأوراق املالية من اتخاذ قراراتهم ب�ش�أن عر�ض
اال�ستحواذ وال�سيطرة .
املــادة ( ) 20
يجوز للهيئة �أن تطلب من مقدم العر�ض �أو جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض
ال�سيطرة �أو كليهما القيام بن�شر الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة ب�أي طريقة �أخرى تراها
الهيئة منا�سبة .
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املــادة ( ) 21
يجب على مقدم العر�ض تقدمي م�ستند العر�ض �إلى الهيئة خالل (� )4أربعة �أيام من تاريخ
�إر�سال الإ�شعار اخلطي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )16من هذه الالئحة  ،وذلك للح�صول
على موافقتها بعد �سداد ر�سم قدره خم�سة فـي الألف من �إجمايل القيمة ال�سوقية للأ�سهم
املطلوب ال�سيطرة عليها .
املــادة ( ) 22
يجب على مقدم العر�ض �أن يدرج فـي م�ستند العر�ض بيانا يو�ضح فـيه موافقة الهيئة عليه ،
وال تعترب هذه املوافقة تو�صية للمعرو�ض عليه بقبول عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 23
يجب �إر�سال م�ستند العر�ض الذي وافقت عليه الهيئة �إلى جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها
عر�ض ال�سيطرة  ،وم�ساهميه خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من تاريخ �إر�سال الإ�شعار
اخلطي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )16من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 24
يجب على مقــدم العــر�ض �أن يق ــوم بت�ضميــن م�ستنــد العر�ض كاف ــة املعلوم ــات والبيانــات
املو�ضحة فـي النموذج الذي تعده الهيئة .
املــادة ( ) 25
يجب على جمل�س �إدارة مقدم العر�ض  -فـي حالة رغبته تقديـم عر�ض لل�سيطــرة العك�سيــة -
احل�صول على موافقة مالكي �أ�سهم الت�صويت لديه فـي جمعية عامة غري عادية  ،قبل
�إر�سال م�ستند العر�ض .
املــادة ( ) 26
يجب �أال يقوم مقدم العر�ض �أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه ببيع �أو حتويل �أ�سهم
الت�صويت لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة � ،أو �إبرام اتفاق �أو تدابري لتخفـي�ض
ملكية مقدم العر�ض �أو حقه فـي �أ�سهم الت�صويت لديها خالل فرتة العر�ض .
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املــادة ( ) 27
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة بعد �إبداء مالحظاته و�آرائه
على املعلومات املتعلقة بعر�ض ال�سيطرة � ،إر�سال النتائج على �شكل تقرير للمعرو�ض عليه
والهيئة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ت�سلمه م�ستند العر�ض  ،ويجب �أن ي�شتمل التقرير
على �سبيل املثال  ،ال احل�صر  ،الآتي :
أ� � -أهداف مقدم عر�ض ال�سيطرة و�أي تغيريات جذرية �سيتم القيام بها فـي الأعمال
التجارية مبا فـي ذلك النية فـي ا�ستمرارية العمل  ،و�أي خطط لت�صفـية ال�شركة
املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو بيع �أ�صولها � ،أو القيام ب�أي تغيريات جذرية �إ�ضافـية
خا�صة بهيكلتها .
ب  -خط ــة مقــدم العـر�ض املعلنة ب�ش ـ�أن عمال ال�شركــة املقــدم �إليها عر�ض ال�سيطرة
وال�شركات التابعة لها .
ج  -مدى مالءم ــة عر�ض ال�سيطـ ــرة  ،مبا فـي ذلك دقة و�صحــة �أي معلومات تتعلق
مبقدم العر�ض الواردة فـي م�ستند العر�ض .
د  -الأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت لل�شركة املقدم �إليها عر�ض
ال�سيطرة � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 28
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة الإف�صاح عن كافة املعلومات
التي يحتاجها املعرو�ض عليه  ،وم�ست�شاروهم  ،والتي يتوقعون وجودها فـي التقرير بغر�ض
اتخاذ القرار املنا�سب من حيث قبول عر�ض ال�سيطرة � ،أو رف�ضه .
املــادة ( ) 29
يجب على �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة الذين لديهم ت�ضارب
فـي امل�صال ــح �أو لأي من �أقاربه ــم  ،االمتنــاع عن تقديــم �أي تو�صيــة فـيــما يتعل ــق بعر�ض
ال�سيطرة .
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املــادة ( ) 30
يكون جمل�س �إدارة املعــرو�ض عليه م�س�ؤوال �أم ــام م�ساهم ــي ال�شركـ ــة املقدم �إليه ــا عر�ض
ال�سيط ـ ــرة عن كافـ ـ ــة املالحظ ـ ــات والآراء واملعلوم ــات الــواردة �أو التي مت الإف�ص ــاح عنهــا
فـي التقرير .
املــادة ( ) 31
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أن يقوم بتعيني م�ست�شار
م�ستقل تتوافر فـيه ال�شروط الآتية :
أ� � -أال يكون مالكا لـ ( )%10ع�شرة باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت فـي مقدم العر�ض
�أو ال�شركــة املقــدم �إليها عر�ض ال�سيطــرة فـي �أي وقــت خ ــالل ( )12االثنــي ع�ش ــر
�شهرا ال�سابقة على بداية فرتة العر�ض .
ب � -أال تكــون لــه عالق ــة عمــل مع مقدم العر�ض �أو املعرو�ض عليه فـي �أي وقــت خـالل
( )12االثني ع�شر �شهرا ال�سابقة على فرتة العر�ض حتقق له �إيرادات �أو �أرباحا
بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة �أو �أكرث .
ج � -أال يكون له ممثل فـي جمل�س �إدارة مقدم العر�ض �أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض
ال�سيطرة .
د � -أال يكون م�شرتكا فـي متويل عر�ض ال�سيطرة .
هـ � -أال يكون من دائني مقــدم العــر�ض �أو ال�شركة املقــدم �إليها عر�ض ال�سيطرة بن ــاء
على �آخر ح�سابات مدققة �أو �آخر ح�سابات للإدارة �إذا كانت �آخر ح�سابات مدققة
قد م�ضى عليها �أكرث من (� )6ستة �أ�شهر .
و � -أال تكون له م�صلحــة مالي ــة فـي نتائ ــج عر�ض ال�سيط ــرة غري املح ــددة فـي الفق ــرات
من (�أ) �إلى (هـ) من هذه املادة .
ز � -أال يكون ملقدم العر�ض �أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة ممثل فـي جمل�س
�إدارة امل�ست�شار امل�ستقل .
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املــادة ( ) 32
يجب على امل�ست�شار امل�ستقل القيام بالآتي :
أ�  -تقدمي تقرير يت�ضمن �إقرارا ب�أنه م�ستقل  ،وال يوجد لديه ت�ضارب فـي امل�صالح .
ب  -تقدمي املالحظات والآراء والتو�صيات حول عر�ض ال�سيطرة عرب تقدمي تقرير
م�شـ ــورة م�ستقــل ملجل�س �إدارة ال�شرك ـ ــة املقـ ــدم �إليهــا ع ــر�ض ال�سيط ــرة والهيئ ـ ــة ،
وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض للمعرو�ض عليه .
املــادة ( ) 33
يجب على جملــ�س �إدارة مقدم الع ــر�ض القيام بتعيني م�ست�شــار م�ستقــل فـي حال ــة عر�ض
ال�سيطرة العك�سي .
ويجــب علــى امل�ست�شـ ــار امل�ستقـ ــل فـي هذه احلال ــة �أن يقوم ب�إ�ص ــدار تقري ــر م�ش ــورة م�ستق ــل
ملالكي الأ�سهم �أو الأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت ملقدم العر�ض وللهيئة
مت�ضمنا �آراء وتو�صيات جمل�س �إدارة مقدم العر�ض حول عر�ض ال�سيطرة �أو حالة ت�ضارب
امل�صالح وفق النموذج الذي تعده الهيئة .
املــادة ( ) 34
يكون امل�ست�شار امل�ستقل لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو مقدم العر�ض م�س�ؤوال
عن كافة املالحظات والآراء واملعلومات املف�صح عنها فـي تقرير امل�شورة امل�ستقل  ،كما يتعني
عليه االلتزام بالآتي :
�أ  -الإف�صاح عن كافة املعلومات التي يطلبها كل من جمل�س �إدارة وم�ساهمي كل
من مقدم العر�ض  ،وال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة ومالكي الأوراق املالية
القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت وم�ست�شاريهم �أو �أي منهم فـي تقرير امل�شورة
امل�ستقل بق�صد اتخاذ قرار  -عن علم ودراية  -حول مزايا قبول عر�ض ال�سيطرة ،
�أو رف�ضه .
ب  -ت�ضمني كافة املعلومات والبيانات ذات العالقة وفق املتطلبات الواردة بالنموذج
الذي تعده الهيئة فـي تقرير امل�شورة امل�ستقل اخلا�ص مبجل�س �إدارة ال�شركة املقدم
�إليها عر�ض ال�سيطرة .
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الف�صــل الثالــث
�شروط عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة
املــادة ( ) 35
ال يجوز ملقدم عر�ض ال�سيطرة �أن ي�سحب عر�ضه عند ح�صوله على موافقات ينتج عنها
متلك مقدم العر�ض وكافة الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه �إجماال ن�سبة ()% 75
خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت فـي ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة .
وفـي حالة عدم ح�صول مقدم العر�ض على هذه الن�سبة عند انتهاء فرتة العر�ض  ،له
االختيار بني �سحب العر�ض �أو االكتفاء مبا و�صل �إليه .
املــادة ( ) 36
تنق�ضي مدة عر�ض ال�سيطرة فـي حالة عدم ا�ستيفاء الن�سبة املحددة فـي امل ــادة ال�سابقة
قبل ال�ساعة ( )2 : 00الثانية م�ساء فـي اليوم ( )60ال�ستني لإر�سال م�ستند العر�ض �إلى
املعرو�ض عليه فـي ال�شركة املقدم �إليها العر�ض .
املــادة ( ) 37
يجوز لل�شخ�ص الذي قبل عر�ض ال�سيطرة �أن ي�سحب قبوله خالل فرتة العر�ض طاملا مل
يعلن مقدم العر�ض �أن ن�سبة القبول قد و�صلت �إلى ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث
من �أ�سهم الت�صويت .
املــادة ( ) 38
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة �أن يقدم عر�ض �شراء ب�سعر ال يقل عن �أعلى �سعر لل�سهم
دفعه خالل فرتة ( )6الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة لبدء فرتة عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 39
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة �أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه �إذا �سبق له �شراء
�أو املوافقة على �شراء �أ�سهم لها حق الت�صويت لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة
خالل فرتة العر�ض مبقابل �أعلى من املقابل الوارد فـي م�ستند العر�ض  ،زيادة مقابل
عر�ض ال�سيطرة مبا ال يقل عن �سعر �أي �أ�سهم ت�صويت �سبق �شرا�ؤها قبل فرتة العر�ض .
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املــادة ( ) 40
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة � -إذا مت تقدمي �سعر لأ�سهم الت�صويت وفقا للمادة ال�سابقة -
�أن يعلن فورا فـي ال�صحف اليومية بالإ�ضافة �إلى الإف�صاح عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق
عن املعلومات الآتية :
أ� � -سعر العر�ض املعدل .
ب  -عدد �أ�سهم الت�صويت التي يتعلق بها عر�ض ال�سيطرة التي مت �شرا�ؤها �أو املوافقة
على �شرائها .
ج  -ال�سعر الذي مت دفعه � ،أو املوافقة على دفعه لل�شراء .
املــادة ( ) 41
يدفع مقدم عر�ض ال�سيطرة املقابل النقدي لقيمة الأ�سهم امل�شرتاة لكافة املعرو�ض عليه
الذين قبلوا عر�ض ال�سيطرة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إغالق عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 42
يجب على مقدم العر�ض � -إذا كان املقابل يت�ضمن �أوراقا مالية �أو مزيجا من النقد والأوراق
املالية � -أن يحول املقابل لكافة الأ�شخا�ص الذين قبلوا عر�ض ال�سيطرة فـي ح�ساباتهم
لدى �شركة م�سق ــط للمقا�صــة والإيــداع خالل (� )14أربعــة ع�شــر يومــا من تاريــخ �إغ ــالق
عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 43
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة �أن يقوم بدفع املقابل نقدا  ،وفـي حالة ت�ضمن عر�ض
ال�سيطرة تبادال لأوراق مالية  ،فـيجب �أن يكون اخليار النقدي متاحا للمعرو�ض عليه .
املــادة ( ) 44
يجب على مقدم العر�ض � -إذا عر�ض تبادل �أوراق مالية غري متداولة فـي ال�سوق كمقابل
لعر�ض ال�سيطرة � -أن يف�صح فـي م�ستند العر�ض عن القيمة العادلة للأوراق املالية غري
املتداولة بناء على تقييم من �شركة م�ستقلة معتمدة عامليا ملثل هذا النوع من الأوراق املالية .
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املــادة ( ) 45
يجب على مقدم العر�ض �إذا عر�ض تبادل �أوراق مالية متداولة فـي ال�سوق كمقابل لعر�ض
ال�سيطرة �أن تكون قيمة هذا املقابل على النحو الآتي :
�أ  -فـي حالة الأوراق املالية غري امل�صدرة  ،يكون ال�سعر ح�سبما هو معتمد فـي اجلمعية
العامة غري العادية مل�ساهمي مقدم العر�ض .
ب  -فـي حالـ ــة الأوراق املالي ــة امل�ص ــدرة  ،يتم ح�ساب ال�سعـ ــر مبتو�سـ ــط ال�سعـ ــر املرجــح
فـي ال�سوق فـي �آخر ( )5خم�سة �أيام تداول قبل تاريخ الإ�شعار اخلطي بتقدمي
عر�ض ال�سيطرة .
الف�صــل الرابــع
توقيت عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة
املــادة ( ) 46
يلتزم مقدم العر�ض ب�أن يجعل عر�ض ال�سيطرة مفتوحا للقبول لفرتة ال تقل عن ()21
واحد وع�شرين يوما  ،وال تزيد على (� )74أربعة و�سبعني يوما من تاريخ �إر�سال م�ستند
العر�ض مل�ساهمي املعرو�ض عليه  ،وفـي حالة وجود عر�ض �سيطرة مناف�س خالل هذه املدة ،
تبد�أ مدة العر�ض الأ�صلي من تاريخ �إر�سال وثيقة عر�ض ال�سيطرة املناف�س .
املــادة ( ) 47
يجب على مقدم العر�ض فـي حالة تعديل عر�ض ال�سيطرة  ،القيام بالآتي :
�أ  -الإعالن عن هذا التعديل والإف�صاح عنه عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق مبا�شرة
قبل بداية جل�سة التداول التي تلي التعديل مبا�شرة .
ب � -أن يقدم �إ�شعــارا خطيــا بعـر�ض ال�سيطــرة املعدل للهيئ ــة ولكاف ــة املعرو�ض علي ــه ،
مبا فـي ذلك الذين قبلوا عر�ض ال�سيطرة الأ�صلي .
ج � -أن يبقي على عر�ض ال�سيطرة املعدل مفتوحا للقبول مدة ال تقل عن (� )14أربعة
ع�شر يوما �أخرى من تاريخ تقدمي الإ�شعار اخلطي املن�صو�ص عليه فـي الفقرة
(ب) من هذه املادة  ،وال تزيد على (� )74أربعة و�سبعني يوما من تاريخ �إر�سال
م�ستند العر�ض الأ�صلي مع حتديد تاريخ الإغالق التايل لعر�ض ال�سيطرة املعدل .
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املــادة ( ) 48
ال يجوز ملقدم العر�ض تعديل عر�ض ال�سيطرة الأ�صلي بعد اليوم ( )46ال�ساد�س والأربعني
من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض للمعرو�ض عليه  ،وال يجوز تقدمي عر�ض �سيطرة مناف�س
بعد انق�ضاء هذه املدة .
املــادة ( ) 49
يعترب عر�ض ال�سيطرة قد �أغلق قبل تاريخ االنتهاء املحدد فـي م�ستند العر�ض �إذا �أعلن
مقدم العر�ض تلقيه قبوال لكل �أ�سهم الت�صويت التي يتعلق بها عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 50
يجوز ملقــدم العــر�ض فـي يــوم �إر�سال م�ستنــد العــر�ض � -إذا ح�صل على ن�سبة قبــول ()%75
خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت فـي املعرو�ض عليه � -أن يجعل مدة
العر�ض مفتوحة مبا ال يزيد على (� )60ستني يوما من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض .
املــادة ( ) 51
يجب على مقدم العــر�ض � -إذا ح�صل على قبـ ــول بن�سبة ( )% 75خم�سـ ــة و�سبعي ــن باملائ ــة
�أو �أكرث خالل (� )46ستة و�أربعني يوما من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض � -أن يبقي العر�ض
مفتوحا ملدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما  ،وال تزيد على (� )60ستني يوما .
املــادة ( ) 52
يجب على مقدم العر�ض � -إذا ح�صل على ن�سبة قبول ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث
من �أ�سهم الت�صويت بعد اليوم ( )46ال�ساد�س والأربعني من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض -
�أن يبقي العر�ض مفتوحا ملدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما  ،وال تزيد على (� )74أربعة
و�سبعني يوما .
املــادة ( ) 53
يجب على مقدم العر�ض �أن يعلن قبل نهاية عر�ض ال�سيطرة مبدة ال تقل عن (� )14أربعة
ع�شر يوما للمعرو�ض عليه � ،أن عر�ض ال�سيطرة ال يزال مفتوحا من خالل الآتي :
أ�  -الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة لعامة اجلمهور .
ب  -الإف�صاح عن عر�ض ال�سيطرة عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق .
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املــادة ( ) 54
يجب على مقدم العر�ض � -إذا كانت الأوراق املالية ملقدم العر�ض �أو املعرو�ض عليه متداولة
فـي ال�سوق � -إخطار الهيئة والإف�صاح عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق قبل جل�سة التداول
من �صباح يوم التداول التايل لليوم الذي مت فـيه �إغالق العر�ض � ،أو مت الإع ــالن عن �أنــه
قد ا�ستوفى ال�شروط � ،أو مت تعديله .
املــادة ( ) 55
يجــب �أن يت�ضمــن الإخط ــار والإف�ص ــاح امل�ش ــار �إليهما فـي املـ ــادة ( )54من ه ــذه الالئح ــة ،
البيانات الآتية :
أ� � -إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت التي مت تلقي قبول ب�ش�أنها .
ب � -إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت اململوكة من قبل مقدم العر�ض وكافة الأ�شخا�ص
الذين يت�صرفون باالتفاق معه .
ج � -إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت التي مت متلكها بعد تقدمي عر�ض ال�سيطرة وكافة
الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه .
املــادة ( ) 56
يجب على مقدم العر�ض � -إذا كانت الأوراق املالية للمعرو�ض عليه �أو مقدم العر�ض غري
متداولة فـي ال�سوق � -إخطار الهيئة  ،والإعالن فـي ال�صحف اليومية  ،قبل جل�سة التداول
من �صباح يوم التداول التايل لليوم الذي يتم فـيه �إغالق عر�ض ال�سيطرة � ،أو الإعالن عن
�أن العر�ض قد ا�ستوفى ال�شروط � ،أو �أنه مت تعديله  ،وعلى �أن يت�ضمن الإخطار والإعالن
البيانات الواردة فـي املادة ( )55من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 57
يجوز لأي �شخ�ص قبل عر�ض ال�سيطرة فـي حالة عدم التزام مقدم العر�ض باملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )55 ، 54من هذه الالئحة �أن ي�سحب قبوله فورا .
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الف�صــل اخلامــ�س
التزامات مقدم العر�ض
املــادة ( ) 58
يلت ــزم مق ــدم العــر�ض مبعامل ــة جميــع املعرو�ض عليه ــم  ،كل ح�ســب نــوع الورقــة املاليــة
التي ميتلكها  ،معاملة مت�ساوية دون تف�ضيل .
املــادة ( ) 59
يجب على مقدم العر�ض  -فـي حالة تقدمي عر�ض ال�سيطرة للح�صول على �أ�سهم الت�صويت
لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  -تقدمي تعهدات كافـية ملالكي الأوراق املالية
القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ل�ضمان حماية حقوقهم .
املــادة ( ) 60
يجب �إر�سال م�ستند العر�ض �إلى مالكي الأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت
فـي وقت �إر�سال م�ستند العر�ض ذاته �إلى املعرو�ض عليه .
املــادة ( ) 61
يجب على مقدم العر�ض  -فـي حالة تقدمي عر�ض �سيطرة على �أكرث من فئة من فئات
الأوراق املالية  -تقدمي عرو�ض منف�صلة لكل فئة  ،كما يجب عليه �أن يذكر �إذا ما كان
يرغب فـي اللجوء �إلى اال�ستحواذ الإجباري من عدمه .
املــادة ( ) 62
يجب على مقدم العر�ض فـي حالة ح�صوله على ن�سبة قبول ( )%90ت�سعني باملائة من فئة
الأوراق املالية امل�ستهدفة  -بعد ا�ستبعاد ما �سبق له اال�ستحواذ عليه مبعرفته �أو بوا�سطة
�أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه فـي تاريخ عر�ض ال�سيطرة  -القيام بالآتي :
أ� � -إخطار الهيئة .
ب  -الإعالن لعامة اجلمهور فـي ال�صحف اليومية عن ن�سبة القبول .
ج  -الإف�صاح عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق .
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املــادة ( ) 63
يجب عل ــى مقــدم الع ــر�ض  ،وبعد احل�ص ــول على ن�سبة القب ــول املحــددة فـي امل ــادة ()62
من هذه الالئح ـ ــة � ،أن يتقدم بطلــب للهـيئ ــة للح�ص ــول على موافقته ــا على اال�ستحـ ــواذ
الإجباري على باقي �أ�سهم ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  ،مرفقا به بيانا يو�ضح
خطته بعد اال�ستحواذ الإجباري  ،وتوجهات ال�شركة والفرتة الزمنية الالزمة لتنفـيذها .
املــادة ( ) 64
يجوز ملقدم العر�ض  -فـي حالة ح�صوله على ن�سبة القبول املن�صو�ص عليها فـي املادة ()62
من هذه الالئحة فـي �أي وقت خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء هذه الن�سبة -
تقدمي �إ�شعار للم�ساهمني املعرت�ضني يبلغهم برغبت ــه فـي �ش ــراء �أ�سهمهـم وفقا لعر�ض
ال�سيطرة ال�سابق تقدميه لهم  ،وبال�شروط ذاتها .
املــادة ( ) 65
يجب على مقدم العر�ض بعد انق�ضاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الإ�شعار املحدد
فـي املادة ( )64من هذه الالئحة  ،القيام بالآتي :
أ�  -دفع قيمة �أ�سهم املعرو�ض عليه وفقا ملا ورد فـي م�ستند العر�ض .
ب  -قيام �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع بتحويل ملكية �أ�سهم ال�شركة املقدم �إليها
عر�ض ال�سيطرة �إلى مقدم العر�ض بعد قيامه بدفع قيمة تلك الأ�سهم وفقا ملا ورد
فـي م�ستند العر�ض .
املــادة ( ) 66
يجب على الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليهم فـي البنود التالية الإف�صاح من خالل امل�ست�شار
للهيئة وال�سوق قبل جل�سة التداول عن �إجمايل عدد وقيمة الأ�سهم �أو الأوراق املالية القابلة
للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت لدى املعرو�ض عليه التي مت التعامل عليها حل�سابهم خالل
فرتة العر�ض :
أ�  -مقدم العر�ض و�أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه .
ب  -امل�ساهمني الذين تزيد ملكية كل منهم على ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم مقدم
العر�ض .
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ج � -أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شاغلي وظائف الإدارة التنفـيذية العليا لدى مقدم العر�ض .
د  -الأقارب  ،للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرات ( �أ  ،ب  ،ج) من هذه املادة .
املــادة ( ) 67
ال يج ــوز ملق ــدم العر�ض �أو �أي �شخــ�ص يت�صــرف باالتفــاق معــه �أن ي�سحـ ــب عر�ض ال�سيطـ ــرة
دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 68
ال يجوز ملقدم العر�ض وجميع الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه خالل ()12
االثنــي ع�ش ــر �شه ــرا من تاري ــخ الإعـ ـ ــالن عن �سح ــب ع ــر�ض ال�سيطــرة � ،أو انق�ضــاء مدتــه
�أو ف�شله � ،أن يقوم بتقدمي عر�ض �سيطرة على فئة الأوراق املالية ذاتها  ،والتي كانت �ضمن
عر�ض ال�سيطرة ال�سابق .
املــادة ( ) 69
يجب على مقدم العر�ض وجميع الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه تزويد الهيئة
�شهريا مبا يفـيد عدم زيادة �أ�سهم الت�صويت اخلا�صة بهم خالل ( )12االثني ع�شر �شهرا
التالية من تاريخ الإعالن عن �سحب عر�ض ال�سيطرة � ،أو انق�ضاء مدته � ،أو ف�شله .
املــادة ( ) 70
ال يجوز ملقدم العر�ض  ،و�أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه  -بعد جناح عر�ض ال�سيطرة -
خالل ( )6الأ�شهر ال�ستة الالحقة على �إغالق عر�ض ال�سيط ــرة  ،اال�ستح ــواذ على مزيــد
من �أ�سهم الت�صويت لل�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة ب�شروط �أف�ضل من عر�ض
ال�سيطرة ال�سابق .
الف�صــل ال�ســاد�س
التزامات ال�شركــة املقدم �إليها عــر�ض ال�سيطــرة
املــادة ( ) 71
يجب على ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو جمل�س �إدارتها �أن يقدم املعلومات ذاتها
التي يقدمها �إلى مقدم العر�ض �إلى �أي مقدم عر�ض �آخر عند طلب ذلك .
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املــادة ( ) 72
ال يجوز لأي ع�ضو فـي جمل ــ�س �إدارة ال�شركـ ــة املقــدم �إليه ــا عر�ض ال�سيط ــرة �أن ي�ستقي ــل
من من�صبه حتى يتم �إغالق عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 73
ال يجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة اتخاذ �أي �إجراء �أو قرار ينتج عنه
�إحباط عر�ض ال�سيطرة �أو حرمان امل�ساهمني من فر�صة اتخاذ القرار ب�ش�أن مزايا عر�ض
ال�سيطرة  ،كما ال يجوز لهم اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
�أ� -إ�صدار �أ�سهم جديدة .
ب  -بيع �أي من �أ�صول ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو اتخاذ �أي �إجراء يكون له
�أثر على ال�شركة �أو على �سعر �أ�سهمها فـي ال�سوق .
ج � -إبرام عقد �أو ال�سم ــاح ب�إبرام عق ــد ل�صالح ال�شرك ـ ــة املق ــدم �إليه ــا عر�ض ال�سيط ــرة
�أو بالنيابة عنه خارج ال�سياق االعتيادي لن�شاطها .
د  -بيع �أ�سهم خزينة فـي ال�سوق .
املــادة ( ) 74
يجب على الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليهم فـي البنود التالية �ضرورة الإف�صاح خالل فرتة
عر�ض ال�سيطرة للهيئة وال�سوق وقبل جل�سة التداول عن �أي تغيري فـي ن�سبة متلك الأوراق
املالية فـي مقدم العر�ض �أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  ،ويكون الإف�صاح امل�شار
�إليه فـي اليوم الذي يلي يوم �إبرام ال�صفقة املعنية  ،وهم :
أ�  -املعرو�ض عليه .
ب  -امل�ساهمون الذين تزيد ملكية كل منهم على ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم مقدم
العر�ض .
ج � -أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شاغلو وظائف الإدارة التنفـيذية العليا لدى مقدم العر�ض
�أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة .
د  -الأقارب  ،للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرات (�أ  ،ب  ،ج) من هذه املادة .
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قـرار
رقــم 2019/34
ب�إ�صدار منوذج الوثيقة املوحدة للت�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 موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنموذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي  ,املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  17 :من رجـــــــــب 1440هـ
املـوافـــــق  24 :من مـــــــــار�س 2019م
عبداللــه بـن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1287
ال�صادرة فـي 2019/3/31م
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منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي
الف�صــل الأول
التعريفــات
فـي تطبيــق �أحكـام الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الوثيقــة :
الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ومالحقها .
 - 2طلب الت�أمني :
الطلب الذي يتولى امل�ؤمن له تعبئته وفق البيانات املحددة بامللحق رقم ( )2املرفق
فـي هذا النموذج .
 - 3امل�ؤمــن عليــه :
العامل �أو املعال الذي ي�ؤدي �إليه امل�ؤمن ما التزم به مبوجب �أحكام الوثيقة .
 - 4امل�ؤمــن لــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يلتزم بدفع ق�سط الت�أمني وت�صدر الوثيقة
با�سمه ل�صالح امل�ؤمن عليه .
 - 5امل�ؤمــن :
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي فـي ال�سلطنة .
 - 6مدة الوثيقة :
الفرتة املحددة فـي الوثيقة املتفق عليها بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له .
 - 7ق�سط الت�أمني :
مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده مقابل التزام امل�ؤمن بتحمل تكاليف الرعاية
ال�صحية للم�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
 - 8التغطية الت�أمينية :
املنافع ال�صحية الأ�سا�سية واملزايا االختيارية املتاحة واملتفق عليها تف�صيال بني امل�ؤمن
وامل�ؤمن له ل�صالح امل�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
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 - 9املنافع ال�صحية الأ�سا�سية :
اخلدمات ال�صحية املتاحة من خدمات الت�أمني ال�صحي للم�ؤمن عليه وفقا للملحق
رقم ( )4املرفق فـي هذا النموذج .
 - 10الطبيب املرخ�ص :
الطبيب املرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب من وزارة ال�صحة .
 - 11اال�ست�شــاري :
الطبيب امل�ستوفـي ل�شروط �شغل وظيفة طبيب ا�ست�شاري .
 - 12تاريخ بدء التغطية :
التاريخ املبني فـي امللحق رقم ( )1املرفق فـي هذا النموذج .
 - 13احلد الأعلى للتغطية الت�أمينية :
�إجمايل املبالغ املالية التي قد يطالب بها امل�ؤمن عليه نتيجة تلقيه العالج املنا�سب
خالل مدة الوثيقة .
 - 14العامــل :
�أي �شخ ــ�ص طبيعـ ــي ي ــزاول العم ــل فعلـ ــيا ل ــدى امل ؤ�م ــن لــه وم�سجل بتلك ال�صفة
فـي �سجالته .
 - 15املعـــال :
�أ  -كل مـن يرتبــط بعالق ــة زوجيـ ــة م ــع العام ــل  ,ويقي ــم �إقام ــة فعلي ــة وقانوني ــة
فـي ال�سلطنة  ,على �أن يكون م�سجال بهذه ال�صفة فـي �سجالت امل�ؤمن له .
ب � -أبــناء العام ــل �أو �أبن ــاء م ــن يرتب ــط به بعالق ــة زوجية ممن ال تزيد �أعمارهم
على ( )21واحد وع�شرين عاما  ,وم�سجل بهذه ال�صفة لدى امل�ؤمن له .
ج � -أي �شخ�ص �آخر ال ينتمي �إلى �أي من الفئتني (�أ) �أو (ب) ويقيـم فــي ال�سلطنــة
�إقامة فعلية وقانونية ويعتمد على العامل فـي �إعالته وم�سجل بهــذه ال�صف ــة
لدى امل�ؤمن له .
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 - 16امل�ساهمــة :
ن�سبة م�ساهمة امل�ؤمن عليه فـي تكلفة امل�صاريف الطبية وفقا للملحق رقم ( )4املرفق
فـي هذا النموذج .
 - 17مقدم اخلدمة ال�صحية :
املرفق ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة  ,واملرخ�ص له وفقا للأنظمة املعمول بها
بتقدمي اخلدمات ال�صحية فـي ال�سلطنة .
� - 18شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية :
جمموعة مقدمي اخلدمة ال�صحية املعتمدين واملحددين من قبل امل�ؤمن لتقدمي
خدمة الرعاية ال�صحية للم�ؤمن عليه .
 - 19املــــر�ض :
احلالة ال�صحية التي يعاين منها امل�ؤمن عليه  ،وتتطلب �أن يتلقى فـيها الرعاية
ال�صحية خالل مدة الوثيقة .
 - 20احل�سا�سيــة :
حال ــة مر�ضي ــة تنتــج ع ــن حت�س ــ�س الف ــرد ب�صف ــة خا�ص ــة لأن ــواع معينـ ــة من الغــذاء
�أو الطق�س �أو غبار الطلع �أو �أي حمدثات �أخرى من النباتات  ,واحل�شرات  ,واحليوانات ,
واملعادن والكيماويات  ,والعنا�صر �أو املواد الأخرى .
 - 21احلاالت املزمنة :
املر�ض �أو الإ�صابة التي تت�سم بواحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص الآتية :
�أ  -احلاجة �إلى املتابع ــة امل�ستمــرة �أو مل ــدة طويلــة مــن خــالل اال�ست�شارات والك�شف
الطبي والفح�ص .
ب  -احلاجة �إلى التحكم امل�ستمر �أو على املدى الطويل �أو تخفـيف الأعرا�ض .
ج  -احلاجة �إلى �إعادة الت�أهيل �أو التدريب على التما�شي مع املر�ض .
د  -ت�ستمر �إلى ما ال نهاية .
هـ  -قد تعود �أو من املرجح �أن تعود مرة �أخرى .
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 - 22احلالة املوجودة م�سبقا :
�أي �إ�صابة �أو مر�ض �أو حاالت مر�ضية �أو حاالت ذات �صلة ظهرت عالماتها �أو �أعرا�ضها
فـي الفرتة ال�سابقة على بدء التغطية الت�أمينية .
 - 23النفقات القابلة لال�ستعا�ضة :
امل�صاريف الطبية املعتادة وال�ضرورية التي يتكبدها امل�ؤمن عليه نظري تلقيه العالجات
الالزمة طبيا للحاالت غري امل�ستثناة  -مبوجب الف�صل الرابع من الوثيقة  -خارج
نطاق �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية  ,وذلك فـي احلاالت الآتية :
أ�  -الطارئة .
ب  -عند االتفاق بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له .
 - 24امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة :
امل�ستندات التي تثبت هوية امل�ؤمن عليه  ,والتقارير الطبية  ,والفواتري  ,وتقرير
ال�شرطة � ،إن وجد .
 - 25التنويـــم :
ترقيد امل�ؤمن عليه لدى مقدم اخلدمة ال�صحية  ,مبا فـي ذلك الرتقيد فـي العناية
النهاري ــة  ,والرتقي ــد فـي �أق�س ــام احل ــوادث والط ــوارئ  ,وذلك بنـاء علــى ا�ست�شــارة
من الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
 - 26عالج املري�ض الداخلي :
ترقيد امل�ؤمن عليه لدى مقدم اخلدمة ال�صحية ليلة واحدة لتلقي العالج .
 - 27املعاجلة فـي العيادات اخلارجية :
تردد امل�ؤمن عليه على العيادات اخلارجية ملقدم اخلدمة ال�صحية بغر�ض الت�شخي�ص
�أو العالج الطبي من مر�ض .
 - 28احلالة الطارئة :
حالة �صحية ت�ستدعي التدخل الطبي ال�سريع .
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 - 29العالجات الالزمة طبيا :
اخلدمة ال�صحية �أو العالج الذي يتالءم �أو يت�سق مع الت�شخي�ص وفقا للمعايري
ال�صحية من قبل الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
 - 30امل�صاريف الطبية :
مبلغ مايل يدفع من قبل امل�ؤمن �إلى مقدم اخلدمة ال�صحية نظري تقدمي العالجات
الالزمة طبيا �إلى امل�ؤمن عليه وفقا ل�شروط و�أحكام الوثيقة .
 - 31م�ضاعفات احلمل �أو الوالدة :
احلاالت التي تن� أش� خالل مراحل احلمل �أو فـي �أثناء الوالدة .
 - 32الطب البديل :
جمموعة من ممار�سات الرعاية ال�صحية التي ال تندرج �ضمن نظام الرعاية ال�صحية
الرئي�سي واملعتمد من وزارة ال�صحة .
الف�صــل الثانــي
ال�شـروط والأحكـام العامـة
متهيــد :
تعتب ــر الوثيق ــة وطلــب الت�أمني عقدا واحدا  ,وكل كلمة �أو عبارة �أعطي لها معنى خا�ص
فـي �أي جزء من الوثيقة �أو طلب الت�أمني يكون لها املعنى ذاته  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر  .كما تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعارف عليها فـي عقود
الت�أمني ال�صحي واملقدمة من قبل امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه واملتعلقة بالتغطية الت�أمينية
�أ�سا�سا لهذا العقد .
وعلى امل�ؤمن �إطالع امل�ؤمن له على الوثيقة والت�أكد من ح�صوله على التغطية الت�أمينية
املطلوبة .
 - 1بيانات طلب الت�أمني :
يجب �أن تكون البيانات املقدمة من امل�ؤمن له �صحيحة .
 - 2نطاق و�سريان الوثيقة :
متثل الوثيقة احلد الأدنى للمنافــع ال�صح ــية الأ�سا�سي ــة املقدمـ ــة للم�ؤمـ ــن علي ـ ــه ,
ولــن تكـ ــون الوثيق ــة �أو �أي تعدي ــل الحـ ــق عليه ــا �س ــاري املفع ـ ــول ما لـ ــم يثب ــت ذلك
فـي جدول موقع عليه من الطرفـني .
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 - 3مدة الوثيقة :
تكون مدة الوثيقة �سنة ميالدية واحدة ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
 - 4ال�سجالت والتقارير :
على امل�ؤمن له �أن يحتفظ ب�سجل جلميع العاملني لديه وامل ؤ�مـن عليهــم مبوجــب
الوثيقة  ,ويجب �أن يحتوي هذا ال�سجل على البيانات الآتية :
�أ  -اال�سم  ,واجلن�س  ,والعمر  ,واجلن�سية  ,واحلالة االجتماعية  ,ورقم البطاقة .
ب � -أي معلومات �أ�سا�سية �أخرى يطلب امل�ؤمن �إدراجها فـي �سجالت امل�ؤمن له .
ويلتزم امل�ؤمن له بتزويد امل�ؤمن ب�أي بيانات قد يطلبها للأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم ,
وال�سماح له باالطالع على هذه ال�سجالت  ,والت�أكد من �صحتها .
 - 5امل�ؤهلون للت�أمني :
يعتبــر العامــل مــن الفئــات امل�ؤهلة للت�أمني عليهم من قبل امل�ؤمــن لــه  ,كم ــا يعتب ــر
املعال  -غري العامل  -من هذه الفئات ح�سب امتيازات عقد عمل العامل املعيل .
 - 6املنافع ال�صحية الأ�سا�سية :
يحق للم�ؤمن له اختيار �أي مــن جــدول املناف ــع ال�صحي ــة الأ�سا�سيـ ــة (�أ) �أو (ب) املرفقني
فـي هذا النموذج  ,ورفع حدود التغطية ال�صحية الأ�سا�سية فـي امللحق رقم ( )4املرفق فـي
هذا النموذج  ,وبناء على ذلك يتم حتديد الق�ســط الت�أمينــي مــن قبل امل�ؤمن  ,وميكن
للم�ؤمن له �إ�ضافة �أي من املزايا االختيارية على التغطية ال�صحية الأ�سا�سية وفقا
للملحق رقم ( )3املرفق فـي هذا النموذج .
� - 7سداد ق�سط الت�أمني :
يلتزم امل�ؤمن له ب�سداد ق�سط الت�أمني خالل املواعيد املتفق عليها مع امل�ؤمن .
� - 8إ�ضافة وحذف امل�ؤمن عليه :
أ�  -يجب على امل�ؤمن له �إخطار امل�ؤمن كتابيا عند �إ�ضافــة امل�ؤم ــن علي ــه �أو حذف ــه ,
�شريطة �إثبات التحاقه بالعمل �أو تركه له  ,وعلى امل�ؤمـن له عن ــد طلـ ــب حـ ــذف
�أي من امل�ؤمن عليهم � ،إعادة بطاقة الع�ضوية و�أي م�ستندات �أخرى يطلبها امل�ؤمن
قبل تاريخ احلذف  ,وفـي حال عدم �إعادة بطاقة الع�ضوية  ،يتعني على امل�ؤمن
له تعوي�ض اخل�سارة املتكبدة من قبل امل�ؤمن فـي �أي مطالبة ت�ستجد بعد تاريخ
احلذف  ,ويكون احلذف من تاريخ موافقة امل�ؤمن على الطلب .
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ب  -يج ــب عل ــى امل�ؤمن له تقدمي ما يثبت مغادرة امل�ؤمن عليه (الأجنبي) لل�سلطنة
�إلى امل�ؤمن �إذا كان املطلوب حذف عامل من الوثيقة .
ج  -يت ــم احت�س ــاب ق�س ــط الت�أم ــني الإ�ضافـي طبقا ملا يتم االتفاق عليه بني امل�ؤمن
وامل�ؤمن له .
د  -يتم احت�ساب ق�سط الت�أمني امل�سرتجع املتعلق بامل�ؤمن عليه  ,والذي مل ينتفع
بالتغطية الت�أمينية وفقا للمعادلة الآتية :
الق�سط امل�سرتجع = ق�سط الت�أمني * الفرتة املتبقية
مــدة الوثيقــة
ويجب على امل�ؤمن رد ق�سط الت�أمني امل�سرتجــع خ ــالل م ــدة ال تزي ــد عل ــى ()30
ثالثني يوما من تاريخ املوافقة على احلذف .
 - 9تاريخ بدء التغطية :
أ�  -بالن�سبة للعامل :
اعتبارا من تاريخ بدء التغطية املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق فـي هذا النموذج ,
�أو من تاريخ الإ�ضافة �إلى الوثيقة بالن�سبة للعامل الذي يلتحق بالعمل بعد ذلك .
ب  -بالن�سبة للمعال :
اعتـب ــارا م ــن التاريــخ الـذي �أ�صبح فـيه العامل املعيل م�ؤمنا عليه � ,أو من تاريخ
اكت�ساب �صفة املعال لدى امل�ؤمن له .
� - 10إلغاء الوثيقة :
يجوز للم�ؤمن له �إلغاء الوثيقة فـي �أي وقت  ,مبوجب �إخطار كتابي ير�سل للم�ؤمن
قبل ( )30ثالثني يوم عمل علـى الأق ــل م ــن تاري ــخ الرغب ــة فـي الإلغــاء � ,شريط ــة
�أن يقدم ما يثبت �إبرام وثيقة ت�أمني �أخرى تت�ضمن بدء التغطية الت�أمينية اجلديدة
من اليوم التايل لإلغاء الوثيقة ال�سابقة .
وفــي هــذه احلالــة يكون امل�ؤمن ملزما خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم
عمــل م ــن تاري ــخ الإلغــاء ب�أن يعيد للم�ؤمــن له اجلزء املتبقي مــن ق�ســط الت�أمني
عــن كــل م�ؤمــن عليه مل ينتفع بالتغطية الت�أمينية  ,ويتم احت�ساب اجلزء املتبقي
من ق�سط الت�أمني وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )8من هذا الف�صل .
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� - 11سرية امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة :
يوافق كل مــن امل�ؤم ــن لــه وامل�ؤمــن علي ــه عل ــى �إط ــالع امل�ؤم ــن �أو م ــن ين ــوب عنــه
على امل�ستندات امل�ؤيــدة للمطالبــة  ,علــى �أن يلتــزم امل�ؤمــن باحلفــاظ علــى �سريــة
املعلومات التي ت�ضمنتها امل�ستندات .
 - 12ال�شكاوى :
يحق للم�ؤمن له �أو امل�ؤمن عليه تقدمي ال�شكاوى وفقا للإجراءات التي حتددها
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 13امل�صاريف الطبية :
يلتزم امل�ؤمن ب�سداد امل�صاريف الطبية �إلــى مقــدم اخلدمــة ال�صحي ــة خــالل مــدة
الوثيقة ووفقا لأحكامها  ,ويقوم امل�ؤمن بالت�أكد مما �إذا كانت تلك امل�صاريف الطبية
مت تكبدها خالل مدة الوثيقة  ,وذلك باتباع الأ�س�س املبينة فـي اجلدول الآتي :
م
1
2

اخلدمات ال�صحية
ا�ست�شارات الطبيب املرخ�ص
�أو اال�ست�شاري
املخترب والأ�شعة الت�شخي�صية

3

الأدوية ال�صيدلية

4

�إيجار غرفة التنومي

5

ر�سوم اجلراحة �أو فني التخدير
اخلدمات الطبية الأخرى
لعالج املري�ض الداخلي

6
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�أ�سا�س احت�ساب
تاريخ تكبد امل�صاريف الطبية
تاريخ الزيارة الفعلية للم�ؤمن عليه
تاريخ احل�صول على اخلدمة
تاريخ �شراء الدواء
ح�سب اجلرعة املو�صوفة
من قبل الطبيب �أو اال�ست�شاري
التاريخ الفعلي لدخول امل�ست�شفى ,
واخلروج منه
تاريخ اجلراحة
التاريخ الفعلي
للح�صول على اخلدمات

 - 14حدود التغطية الت�أمينية :
تقت�صر م�س�ؤولية امل�ؤمن على املبالغ املحددة للتغطية الت�أمينية فـي امللحق رقم ()4
املرفق فـي هذا النموذج .
 - 15نطاق �سريان الوثيقة :
ت�ســري الوثيقــة علــى امل�صاريــف الطبية املتكبدة داخل احلدود الإقليمية لل�سلطنة
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
 - 16االخت�صا�ص الق�ضائي :
تخت�ص حماكم ال�سلطنة بالف�صل فـي املنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام الوثيقة .
الف�صــل الثالــث
�إدارة املطالبـــــات
� - 1شروط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي :
أ�  -يلتزم مقدم اخلدمة ال�صحية بتقدمي �إخطار �أي مطالبــة ح�س ــب النم ــوذج املع ــد
من امل�ؤمن مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1التقارير الطبية والت�شخي�صية الكاملــة واملف ــ�صلة بو�ص ــف امل ــر�ض والـعالج
اخلا�ص به .
 - 2منوذج التفوي�ض امل�سبق للموافقة على العالج .
� - 3أي معلومات طبية �أخرى قد تعترب �ضرورية .
ب  -يجب �أن تكون كل �إخطارات املطالبة متوافقة مع �أنظمة املطالبات الإلكرتونية
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
� - 2أ�سا�س حتمل تكلفة مراجعة اال�ست�شاري :
ال يجوز حتميل امل�ؤمن تكاليف اال�ست�شارة �أو العالج الذي يقدم بوا�سطة اال�ست�شاري
دون �أن ي�سبق ذلك قرار بالإحالة من الطبيب املرخ�ص .
 - 3التفوي�ض امل�سبق للموافقة على العالج :
يلتزم مقدم اخلدمة ال�صحية باحل�صول على التفوي�ض امل�سبق من امل�ؤمن قبل خ�ضوع
امل�ؤمن عليه لأي معاجلة وفقا للملحق رقم ( )5املرفق فـي هذا النموذج .
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 - 4النفقات القابلة لال�ستعا�ضة :
يلتزم امل�ؤمن بتعوي�ض امل�ؤمن عليه عن النفقات القابلة لال�ستعا�ضة خالل مدة ال تزيد
على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل م ــن تاري ــخ ا�ستكم ــال امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة للمطالب ــة
�إلــى امل�ؤمن � ,شريطة تزويد امل�ؤمن بامل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة خــالل مــدة ال تزيد
عل ــى ( )120مائــة وع�شريــن يــوم عمــل مــن تكبد تلك النفقات  ,وت�شمل هذه النفقات
الآتي :
�أ  -م�صاريف العالج فـي العيادات اخلارجية .
ب  -م�صاريف عالج املري�ض الداخلي مبا فـي ذلك العمليات اجلراحية .
ج  -م�صاريف �إعادة جثمان املتوفى �أو رفاته �إلــى موطنــه الأ�صلي املذكور فـي عقد
العم ــل ع ــدا ح ــاالت الوفــاة الناجتــة عـن الإ�صابات الواردة فـي البن ــد ()37
مــن الف�ص ــل الراب ــع من هذا النموذج .
 - 5رف�ض املطالبات :
يحق للم�ؤمن رف�ض �أو �إرجاع املطالبات املقدمة  -ح�سب الأحوال  -فـي �أي من احلاالت
الآتية :
أ�  -عدم تقدمي منوذج املطالبة الأ�صلية مكتمال .
ب  -عدم وجود توقيع وختم الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
ج � -إذا كانت الفحو�صات التي �أجريت على امل�ؤمن له والعالج الذي تلقاه مل يكن
بناء على طلب �أو حتديد من الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
د  -عدم �صلة الت�شخي�ص والعالج باحلالة املر�ضية .
هـ  -املطالبات املقدمة بعد ( )120مائة وع�شرين يوما من تاريخ العالج .
و  -النفقات املتجاوزة للحد الأعلى للتغطية الت�أمينية .
ز  -املعاجلات التي كانت قبل تاريخ �إ�ضافة امل�ؤمن عليه للوثيقة �أو بعد انتهاء
مدتها .
ويلتزم امل�ؤمن عند رف�ضه املطالبة املقدمة من امل�ؤمن عليه �أن ي�سلمه بيانا مكتوبا
ب�أ�سباب الرف�ض  ,وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ تقدمي املطالبة ,
وللم�ؤمن عليه احلق فـي اللجوء �إلى اجلهات املخت�صة للبت فـي املطالبة .
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الف�صــل الرابــع
اال�ستثنــاءات
ت�ستثنى من تطبيق �أحكام الوثيقة احلاالت الآتية :
 - 1الإ�صابة التي ي�سببها امل�ؤمن عليه لنف�سه متعمدا .
 - 2العالج التجريبي .
 - 3احلالة املوجودة م�سبقا  ,والعالج فـي العيادات اخلارجية بالن�سبة للأمرا�ض املزمنة .
 - 4الفحو�صات ال�شاملة التي ال تتطلب معاجلة طبية من�صو�صا عليها فـي الوثيقة .
� - 5أي فحو�صات �أو خدمات �صحية تتم لأغرا�ض غري طبية مثل الفح�ص الطبي
املتعلق بالتوظيف  ,وال�سفر  ,والرتخي�ص  ,والت�أمني .
 - 6املخاط ــر ال�شخ�صي ــة وه ــي الأن�شطــة ال�شخ�صية التــي تنتــج عنها خماطر عالية
للم�ؤمــن عليه �أو تعر�ضه ملر�ض �أو ح ــادث �أو تـ ـ�ؤدي �إل ــى تفاق ــم حالتـ ــه املر�ضي ــة
�أو �إ�صابته ال�سابقة .
 - 7الأمرا�ض الوبائية ح�سب ت�صنيف منظمة ال�صحة العاملية .
� - 8أدوية وو�سائل العالج بالطب البديل .
 - 9الأمرا�ض التي تن� أش� بفعل �إ�ساءة ا�ستعمال بع�ض الأدوية �أو املن�شطات �أو املهدئات
�أو بفعل تعاطي املواد الكحولية �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية .
 - 10اجلراحة �أو العالج التجميلي �إال �إذا ا�ستدعتها �إ�صابة ج�سدية عر�ضية غري م�ستثناة .
 - 11اال�ستجمام وبرامج ال�صحة البدنية العامة .
 - 12معاجلة الأمرا�ض التنا�سلية التي تنتقل باالت�صال اجلن�سي املتعارف عليها طبيا .
 - 13م�صاريف عالج الفرتة الالحقة لت�شخي�ص (فـريو�س نق�ص املناعة الب�شرية) HIV
�أو العلل ذات ال�صلة بال ـ  HIVمبا فـيها مر�ض الإيـ ــدز (نق ــ�ص املناع ــة املكت�سب ــة)
�أو م�شتقاتها �أو مرادفاتها �أو �أ�شكالها الأخرى .
 - 14جميع التكاليف املتعلقة بزرع الأ�سنان �أو تركيب الأ�سنان اال�صطناعية �أو اجل�سور
الثابتة �أو املتحركة �أو التقومي غري الناجتة عن حادث .
 - 15اختبارات وعمليات ت�صحيح النظر �أو ال�سم ــع والو�سائ ــل الب�صري ــة �أو ال�سمعي ــة
امل�ساعدة غري الناجتة عن احلادث .
 - 16العالج التقوميي حلاجز الأنف وقطع حمـارة الأنـف واجلراحـة التعوي�ضية �إال �إذا
كانت لعالج حالة مر�ضية كان�سداد الأنف و�صعوبة التنف�س �أو ناجتة عن حادث .
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 - 17عالج ت�ساقط ال�شعر �أو ال�صلع �أو ال�شعر امل�ستعار .
 - 18العالج النف�سي �أو اال�ضطرابات العقلية عدا حاالت الطوارئ .
 - 19اختبارات احل�سا�سية وعالج احل�سا�سية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك املتعلقة
باحل�سا�سية من نوع معني من الأدوية وامل�ستلزمات امل�ستخدمة فـي العالج .
� - 20أي م�صاريف ذات �صلة باملعدل املناعي والعالج املناعي .
 - 21عالج وخدمات التحول اجلن�سي والتعقيم والعقم والعجز اجلن�سي .
� - 22أي نفقات تتعلق بعالج اال�ضطرابات املتعلقة بالنوم .
 - 23العالج الناجت عن امل�شاركة فـي الريا�ضات �أو الأن�شط ــة اخلطــرة مب ــا ف ــي ذلك -
علــى �سبي ــل املث ــال ال احل�ص ــر  -الغط�س بالرئة املائية والقفز باملظالت وت�سلق
اجلبال وال�صخور وقيادة املركبات والدراجات على الكثبان .
 - 24العيب �أو الت�شوه اخللقي الذي ي�شمل اخللل الوظيفـي �أو الكيميائي �أو البنائي
الذي يكون موجودا عادة قبل الوالدة �سواء بالوراثة �أو نتيجة للعوامل البيئية .
 - 25ا�ضطرابات اجللد مثل الث�آليل  ,واجلدري  ,وحب ال�شباب .
 - 26عالجات ال�سمنة والبدانة .
 - 27حاالت زرع الأع�ضاء املنقولة والنخاع العظمي �أو زرع الأع�ضاء اال�صطناعية البديلة
التي حتل حمل �أي ع�ضو باجل�سم ب�شكل كلي �أو جزئي .
 - 28التغريات الطبيعية ل�سن الي�أ�س  ,وي�شمل ذلك ا�ضطرابات الطمث .
 - 29مطالبات اال�ضطرابات الوراثية  ,واحلفظ بالتربيد  ,زرع اخلاليا احلية �أو الأن�سجة
احلية  ,مبا فـي ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -العالج باخلاليا اجلذعية ,
�سواء كانت ذاتية املن� أش� � ,أو مقدمة من قبل مانح .
 - 30عالج فقدان ال�شهية الع�صبي  ,وال�شره املر�ضي  ,فقدان ال�شهية وا�ضطرابات الأكل
الأخرى � ,أو �أي �شكل �آخر من املعاجلات من قبل الطبيب النف�سي .
� - 31أي تكاليف �أو م�صاريف �إ�ضافـية يتكبدها املرافق اخلا�ص للم�ؤمن عليه فـي �أثناء
تنوميه �أو �إقامته لدى مقدم اخلدمة ال�صحية عدا نفقة الإقامة والإعا�شة فـي
امل�ست�شفى ملرافق واحد للم�ؤمن عليه  ,كمرافقة الأم لطفلها ممن تقل �أعمارهم
عن (� )16ستة ع�شر عاما � ,أو حيثما تقت�ضي العالجات الالزمة طبيا ذلك  ،ح�سب
تقدير الطبيب املرخ�ص �أو اال�ست�شاري .
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 - 32النفقات املتكبدة ب�سبب امل�ضاعفـات الناجت ــة ب�شك ــل مبا�ش ــر عــن مــر�ض �أو �إ�صاب ــة
�أو عالج م�ستثنى من التغطية الت�أمينية .
 - 33كل امل�ستلزمات التي ال تعترب �أدوية  ,وت�شمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -غ�سول
الفم ومعجون الأ�سنان وال�صابون واملرطبات والكري ــمات واملطه ــرات  ,و�صفات
الألبان  ,واملكمالت الغذائية  ,و�أطعمة الأطفال  ,ومنتج ــات العناي ــة باجللـ ــد ,
وم�ستلزمات الر�ضع والفـيتامينات املتعددة (ما مل تو�صف كبديل للعالج فـي حالة
نق�ص فـيتامينات معروفة) وكل املعدات التي لي�س الق�صد منها حت�سني احلالة
الطبية �أو الإ�صابة .
� - 34أي �أدوات طبية خارجية و�أجهزة ومعدات مبا فـي ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
م�ضخات الثدي  ,ماكينات امل�ساج  ,ومعدات التمارين  ,ومقيا�س احلرارة  ,و�أدوات
قيا�س �ضغط الدم وال�سكري و�شرائط اجللوكوز .
 - 35واقيات الفم  ,وال�ضمادات  ,وجوارب الدعم واجلوارب الطويلة .
 - 36الدعامات اخلارجية من �أي نوع  ,وهي  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -ع�صي امل�شي
واحلماالت  ,وامل�ساند  ,والرافعات  ,ودعامات الظهر  ,وم�شدات اخل�صر  ,وطوق
الرقبة  ,ودعامات املفا�صل الأخرى  ,والأحزمة والكرا�سي املتحركة  ,وم�ساند
الكعب و�أحذية جتبري العظام .
 - 37الإ�صابات النا�شئة عن احلاالت الآتية :
أ�  -العمليات الع�سكرية �أيا كان نوعها .
ب  -الكوارث الطبيعية .
ج  -الأعمال الإجرامية �أو مقاومة امل�ؤمن عليه لل�سلطات .
د  -الإ�شعاع ــات الأيونيــة �أو التلوث بالن�شاط الإ�شعاعي من �أي وقود نووي �أو �أي
نفايات نووية .
هـ  -املواد امل�شعة �أو ال�سامة �أو املتفجرة .
و � -أعمال ال�شغب  ,الإ�ضراب  ,الإرهاب .
ز  -التفاعالت الكيميائية �أو البيولوجية �أو البكرتيولوجية .
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ملحــق رقـم ( ) 1
جــدول الوثيقــة
 - 1رق ــم الوثيقــة :
 - 2ا�س ـ ــم امل�ؤمـ ـ ــن :
 - 3ن ــوع الت�أم ـ ــني :
 - 4ا�سم امل�ؤمن له :
� - 6صندوق الربيد :

 - 5العنـ ــوان :
 - 8مدة الت�أمني / :

 - 7الرمز الربيدي :
/

�إلى

م

 - 9ق�سط الت�أمني
أ�  -ق�سط الت�أمني الأ�سا�سي .
ب  -ق�سط املزايا االختيارية .
ت  -ر�سـ ـ ـ ــوم الإ�شـ ـ ـ ـ ــراف والرقاب ـ ـ ـ ـ ــة
( 6فـي الألف من �صافـي ق�سط الت�أمني) .
ث  -ر�سـ ـ ـ ــوم �صن ـ ـ ـ ـ ــدوق الط ـ ـ ـ ـ ــوارئ
( % 1من �صافـي ق�سط الت�أمني) .
ج � -إجمايل الق�سط املدفوع
توقيع امل�ؤمن له :

/

/

م

ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع

توقيع امل�ؤمن :
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تاريخ بدء التغطية :

ملحــق رقـم ( ) 2
طلــب الت�أمــني
 - 1بيانات مقدم الطلب
اال�سم ح�سب البطاقة ال�شخ�صية

الأول الثاين

الثالث

القبيلة

اال�سم التجاري لل�شركة :
رق ــم ال�سج ــل التج ــاري :
العنوان الدائم :

املقر الرئي�سي لل�شركة :
الوالية :
املحافظة :
القريـة :
املدينـ ـ ـ ــة :
الربيد الإلكرتوين :
هاتف العمل :
الرمـ ـ ــز الربي ـ ـ ـ ــدي :
�صندوق الربيد :
 - 2عدد الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
اال�ســـم

العمر

اجلن�س

رقم البطاقة
املهنة ال�شخ�صية /موقع العمل
بطاقة مقيم

 - 3هل لديك ت�أمني �صحي �سابق ؟
( ) ال
( ) نعم
 - 4امل�ؤمنون ال�سابقون ؟
أ� ...................................................................................... -
.....................................................................................
ب ...................................................................................... -
.....................................................................................
ج ...................................................................................... -
.....................................................................................
التاريخ :
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
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ملحــق رقـم ( ) 3
جدول املزايا االختيارية
م

تغطيات ت�أمينية �إ�ضافـية

نعم

ق�سط الت�أمني

التوقيع

 1منافع احلمل والوالدة
 2منافع الأ�سنان
 3منافع العيون
خدمات �صحة الطفل وفق املعايري
4
املعمـ ــول بهـ ــا فـ ـ ــي وزارة ال�صح ـ ـ ــة
 5عالج �إ�صابات العمل
 6منافع اختيارية �أخرى
مبلغ الق�سط املطلوب �سداده بالن�سبة
للمزايا الإ�ضافـية
توقيع امل�ؤمن له :

ريال عماين

توقيع امل�ؤمن :
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التاريخ :

التغطية الأ�سا�سية

عالج املري�ض
الداخلي

ملحــق رقـم ( ) 4
جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية
جدول املنافع الأ�سا�سية (�أ)
امل�ساهمــة
الو�صــف
�أ  -التنوي ـ ــم فـ ـ ــي امل�ست�شفـ ـ ـ ــى
�أو العناي ـ ـ ـ ـ ــة النهاري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( )Day careللت�شخيـ�ص
�أو للعالج �أو لإجراء اجلراحة
ب  -الإقام ــة فـي امل�ست�شفـ ــى /
�إيجار الغرفة
ج  -الإقامة والعالج فـي غرف
العناية املركزة
د  -ر�سوم الأطباء  /اال�ست�شاريني
والفئ ــات الطبيــة والطبية
امل�ساعدة
هـ  -الت�شخيـ ـ ــ�ص  /الأ�شع ـ ـ ــة /
الرنني املغناطي�سي  /الأ�شعة
املقطعي ــة  /املوج ــات ف ــوق
ال�صوتية
و  -الأدوي ــة واملحالي ــل
ز -احل ــاالت املوجـ ــودة م�سبق ــا
والأمرا�ض املزمنة
ح  -العالج والإقامة فـي غرف
الطوارئ
ط  -م�صاري ــف الإ�س ــعاف
ي � -إقامة املرافق (للمر�ضى
ممن تقل �أعمارهم عن ()16
�ستة ع�شر عاما)
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احلــدود
 احلد الأق�صىلعالج املري�ض
الداخلي ()3.000
ثالثة �آالف ريال
عماين لل�شخ�ص
امل�ؤمن عليه خالل
مدة الوثيقة

ال يوجد

 التنوميفـي امل�ست�شفى
بحد �أق�صى ()30
ثالثون يوما للمرة
الواحدة
 الإقامة فـي غرفةم�شرتكة
 نقل امل�صاب�إلى امل�ست�شفى
بحد �أق�صى ()100
مائة ريال عماين
عن كل نقلة

تابــع  :جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (�أ)
التغطية الأ�سا�سية

املعاجلة
فـي العيادات
اخلارجية

امل�ساهمــة

الو�صــف

احلــدود

 ( )%15ل�شبكةمقدمي اخلدمة
أ�  -ر�سوم اال�ست�شارات
ال�صحية املحددين
ب  -الت�شخيـ ـ ــ�ص  /الأ�شع ـ ـ ــة  /وبحد �أق�صى
الرنـ ـ ــني املغناطي�س ـ ــي  )20( /ع�شرون
احلد الأق�صى
رياال عمانيا
للمعاجلة
الأ�شع ـ ـ ـ ــة املقطعيـ ـ ـ ـ ــة  /لكل زيارة
فـي العيادات
املوجات فوق ال�صوتي ــة
 ( )%30ل�شبكة اخلارجية ()500ج  -ر�سوم املخترب
مقدمي اخلدمة خم�سمائة ريال
ال�صحية غري عمان ــي خـ ــالل
املحددين
م ــدة الوثيقة
د  -ر�سوم ال�صيدلية (الأدوية ( )%10للأدوية
اجلني�سـ ـ ـ ــة  ،وفـ ـ ـ ــي ح ـ ــال تطبق وبحد
�أق�صى ()5
ع ــدم توفره ـ ــا ت�صـ ـ ــرف
خم�سة رياالت
الأدوي ــة الأخرى)
عمانية لكل زيارة

�إعادة جثمان ورفات م�صاريف �إعادة جثمان
املتوفى �إلى موطنه ورفات املتوفى �إلى موطنه
الأ�صلي
الأ�صلي
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ال يوجد

احل ــد الأق�ص ــى
لإع ــادة جثم ــان
ورفـ ــات املتوف ــى
ملوطنه الأ�صلي
(� )1.000ألف
ريال عماين

جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ب)
التغطية الأ�سا�سية

الو�صــف

عالج املري�ض
الداخلي

ك  -التنويـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي امل�ست�شف ـ ـ ــى
�أو العناي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النــهاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( )Day careللت�شخيـ ـ ـ ــ�ص
�أو للعالج �أو لإجراء اجلراحة
ل  -الإقامـ ـ ــة فـ ـ ــي امل�ست�شف ـ ـ ــى /
�إيجار الغرفة
م  -الإقامــة والع ـ ــالج فـ ـ ــي غ ــرف
العناية املركزة
ن  -ر�سوم الأطباء  /اال�ست�شاريني
والفئـ ــات الطبيـ ــة والطبي ــة
امل�ساعدة
�س  -الت�شخيـ ــ�ص  /الأ�شعـ ـ ــة /
الرني ــن املغناطي�سي /الأ�شعة
املقطعيـ ـ ــة  /املوجـ ـ ــات ف ـ ــوق
ال�صوتية
ع  -الأدوية واملحاليل
ف  -احل ــاالت املوج ـ ـ ــودة م�سبقـا
والأمرا�ض املزمنة
�ص  -العـالج والإقامة فـ ــي غــرف
الطوارئ
ق  -م�صاريف الإ�سعاف
ر � -إقامـ ــة املرافـ ـ ـ ــق (للمر�ضـ ــى
مم ــن تقـ ــل �أعماره ـ ــم ع ـ ـ ــن
(� )16ست ــة ع�شر عاما)

-598-

احلــدود

 احلد الأق�صى لعالجاملري�ض الداخلي( )3.000
ثالثة �آالف ريال عماين
لل�شخ�ص امل�ؤمن عليه خالل
مدة الوثيقة
 التنومي فـي امل�ست�شف ــى بح ــد�أق�صـ ــى ( )30ثالثـ ــون يومـ ــا
للمرة الواحدة
 الإقامة فـي غرفة م�شرتكة نقل امل�صاب �إلى امل�ست�شفىبحد �أق�صى ( )100مائة ريال
عماين عن كل نقلة

تابع  :جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ب)
التغطية الأ�سا�سية

الو�صــف

احلــدود

هـ  -ر�سوم اال�ست�شارات
و  -الت�شخي�ص  /الأ�شعة  /الرنني
املغناطي�سي  /الأ�شعة املقطعية  /احل ـ ـ ــد الأقـ ــ�صـ ــى للمعاجلـ ـ ــة
فــي العيادات اخلارجية ()500
املعاجلة فـي العيادات
املوجات فوق ال�صوتية
اخلارجية
ز  -ر�سـ ــوم ال�صيدليـ ـ ــة (الأدويـ ــة خم�سمائ ــة ريـال عمانـي خـالل
اجلني�سـ ــة  ،وف ــي حـ ــال عـ ــدم
مدة الوثيقة
توفرها ت�صرف الأدوية الأخرى)
ح  -ر�سوم املخترب

�إعادة جثمان ورفات
املتوفى �إلى موطنه
الأ�صلي

احلــد الأق�صــى لإع ــادة
م�صاريف �إعادة جثمان ورفات جثم ــان ورفــات املتوفــى ملوطن ــه
املتوفى �إلى موطنه الأ�صلي الأ�صلــي (� )1.000ألف ريال
عماين
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ملحــق رقـم ( ) 5
التفوي�ض امل�سبق للموافقة على العالج
 - 1يجـ ــب عل ــى مق ــدم اخلدم ــة ال�صحي ــة تقدي ــم طل ــب املوافقــة على عالج امل�ؤمن عليه
فـي احلاالت الآتية :
أ�  -املعاجلة فـي العيادات اخلارجية �إذا كـان �إجمال ــي تكلف ــة اال�ست�ش ــارات �أو املختبـ ــر
�أو الت�شخي�ص �أو الأ�شعة �أو الأدوية �أو �إجراءات العالج تزيد على ( )100مائة ريال
عماين .
ب  -عالج املري�ض الداخلي والعمليات اجلراحية للحاالت غري الطارئة .
 - 2فـي احلاالت الطارئة  ,يتم البدء فـي عالج امل�ؤمن عليه مبا�شرة دون �أدنى ت�أخري  ,وبعد
ذلك يتم البدء فـي �إجراءات طلب املوافقة  ,على �أن يقدم الطلب خالل (  ) 48ثمان
و�أربعني �ساعة من دخول امل�ست�شفى .
 - 3يجب على مقدم اخلدمة ال�صحية كتابة كافة املعلومات الطبية الالزمة على منوذج
طلب املوافقة  ,وكذلك تاريخ  ,ووقت الطلب .
 - 4يجب على امل�ؤمن الرد على طلب املوافقة خالل ( )30ثالثني دقيقة من وقت ت�سلمه
للطلب وفـي حالة الرف�ض  ،يجب �أن يكون القرار م�سببا  ,ويعترب عدم الرد على املوافقة
فـي املدة املحددة موافقة �ضمنية على الطلب .
 - 5فـي حالة عدم ت�سلم مقدم اخلدمة ال�صحية الرد على طلب املوافقة فـي املدة املحددة
م ــن �إر�سالهـ ــا  ،يعتب ـ ــر �أن امل�ؤمـ ــن مواف ــق �ضمني ــا عل ــى احلال ــة  ,وذلك بع ــد الت أ�ك ــد
من �أن امل�ؤمن ت�سلم طلب املوافقة فـي �أثناء هذه املدة املحددة .
 - 6يج ــب عل ــى مق ــدم اخلدمــة ال�صحي ــة ال ــرد عل ــى ا�ستف�سـ ــارات �أو مالحظ ــات امل ؤ�م ــن -
�إن وجدت  -خالل ( )30ثالثني دقيقة من وقت ت�سلم تلك اال�ستف�سارات �أو املالحظات .
 - 7يجــب عل ــى امل ؤ�مــن بع ــد ت�سلمــه لطلــب املوافقــة املر�ســل مــن مقدم اخلدمة ال�صحية ،
�أن يقوم بالرد مبا�شرة بت�أكيد الت�سلم .
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قــــرار
رقــم 2019/70
ب�صـ�أن نظـ�م �صنـدوق طـوارئ الت�أمــني
ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
واإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة
اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
واإلى القرار الوزاري رقم  2002/103ب�ساأن تنظيم �سندوق طوارئ التاأمني ،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
واإلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تقــــــــرر
املــ�دة الأولــــى
يعمل فـي �ساأن �سندوق طوارئ التاأمني باأحكام النظام املرفق .
املــ�دة الث�نيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2002/103امل�سار اإليه  ،كما يلغى كل ما يخالف النظام املرفق ،
اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــ�دة الث�لثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .
�صـدر فـي  25 :من ذي احلجــــة 1440هـ
املوافـــــق  27 :من اأغ�صطـــــــ�س 2019م
ن�سـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1307
ال�سادرة فـي 2019/9/12م

عبداللـه بن �ص�لــم بن عبداللـه ال�ص�ملــي
الرئيـ�س التنفـيـذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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نظــام �صنــدوق طــوارئ الت�أمــني
الف�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة به املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �شركات الت�أمني والئحته التنفـيذية  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
الدائــرة :
دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة .
ال�صنــدوق :
�صندوق طوارئ الت�أمني .
اللجنــة :
اللجنة امل�س�ؤولة عن �إدارة ال�صندوق .
جلنة التظلمات :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )61من قانون �سوق ر�أ�س املال .
ال�شركــة :
�شركة الت�أمني امل�ساهمة فـي ال�صندوق .
العجــز :
�إع�سار ال�شركة وتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها املالية ب�شكل كامل .
الأطــراف :
حملة وثائق الت�أمني وامل�ستفـيدون منها� أو ب�سببها .
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املــادة ( ) 2
يتولى ال�صندوق م�ساعدة الأطراف فـي حال عجز ال�شركة عن الوفاء بالتزاماتها .
الف�صــل الثانــي
�إدارة ال�صنـــدوق
املــادة ( ) 3
تتولى �إدارة ال�صندوق جلنة من بني موظفـي الهيئة ي�صدر بت�شكيلها قــرار م ــن الرئي ــ�س
التنفـيذي ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء  ،ويكون من بينهم رئي�س اللجنة
ونائبه و�أمني ال�سر .
املــادة ( ) 4
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�صندوق  ،ورفعها �إلى املجل�س لالعتماد .
 - 2اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ضمان ح�سن �سري العمل بال�صندوق .
 - 3و�ضع خطط ا�ستثمار �أموال ال�صندوق  ،ورفعها �إلى الرئي�س التنفـيذي لالعتماد .
 - 4درا�سة املطالبات املقدمة �إلى ال�صندوق  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
� - 5أي اخت�صا�صات تعهد �إليها من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 5
جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة �إلى ذلك بدعوة من رئي�سها �أو نائبه فـي ح ــال غي ــاب
الرئي�س (� )4أربعة اجتماعات خالل ال�سنة  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور ثلثي
الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س � ،أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فـيه رئي�س
االجتماع  ،ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبــا  ،دون �أن يكـ ــون ل ــه �ص ــوت مع ــدود ،
وال تكون قرارات اللجنة نافذة �إال بعد اعتمادها من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 6
يتولى �أمني �سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعاتها فـي حم�ضر يثبت فـيه تاريخ االجتماع
وكافة املو�ضوعات التي متت مناق�شتها  ،والقرارات التي مت اتخاذها  ،و�أ�سماء الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،ومن �صوت منهم ل�صالح تلك القرارات � ،أو �ضدها .
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الف�صـــل الثالـــث
ماليـــة ال�صنــدوق
املــادة ( ) 7
تكون لل�صندوق ميزانية م�ستقلة  ،وتتكون موارده املالية من الآتي :
 - 1ر�سم بن�سبة ( )% 0.25ربع فـي املائة ع ــن جملة وثائ ــق الت�أمي ــنات عل ــى احل ــياة /
الت�أمينات العائلية .
 - 2ر�سم بن�سبة ( )%1واحد فـي املائة عن جملة وثائق الت�أمينات العامة .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
 - 4التربعات  ،والهبات  ،و�أي موارد �أخرى يقرر املجل�س قبولها .
املــادة ( ) 8
تلتزم الدائرة مبا ي�أتي :
�  - 1إن�ش ــاء ح�ساب ــني م�ستقل ــني لك ــل من الت�أمينات على احلياة  /الت�أمينات العائلية ،
والت�أمينـ ــات العامـ ــة  ،وال ي ــجوز �س ــداد �أي مطالبـ ــات م�ستحقـ ــة عل ــى ال�ص ــندوق
�إال من احل�ساب اخلا�ص بكل منهما .
� - 2إن�شاء نظام حما�سبي م�ستقل تقيد فـيه جميع ح�سابات ال�صندوق  ،ومنها الآتي :
أ�  -تفا�صيل املبالغ املودعة لدى ال�صندوق .
ب  -تفا�صيل املبالغ املدفوعة من ال�صندوق .
ج  -تفا�صيل ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
د  -امل�صروفات املتعلقة بال�صندوق .
� - 3إن�شاء ال�سجالت اخلا�صة بعمل ال�صندوق واالحتفاظ بها ملدة ( )10ع�شر �سنوات ،
و�إعداد ملف لكل حالة من حاالت �صرف مبلغ امل�ساعدات .
� - 4إجراء مطابقة بني الأموال املقيدة بال�سجالت  ،وتفا�صيل ح�سابات ال�صندوق ،
ورفـ ــع تقريـ ــر ب ــذلك �إل ــى املجلـ ــ�س تبـ ــني فـيـ ــه الفروق ــات املالي ــة (�إن وجدت)
و�أ�سبابها والإجراءات التي اتخذت ملعاجلتها  ،و�أي مالحظات �أخرى .
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� - 5إعداد تقرير ربع �سنوي يت�ضمن تفا�صيل املركز املايل لل�صندوق و�أداءه  ،وتفا�صيـ ــل
ا�ستثم ــار �أمواله  ،والإيرادات وامل�صروفات املتعلق ــة بال�صن ــدوق  ،واملطالب ــات املقدمة
�إلى ال�صنـ ــدوق  ،وتفا�صي ــل املبالـ ــغ املودعة وامل�ساعدات املدفوعـ ــة  ،وتقدمي ــه إ�لـ ــى
املجل ــ�س بعد مراجعته من قبل جلنة التدقيق الداخلي بالهيئة .
 - 6عر�ض قوائم ال�صندوق املالية املدققة على املجل�س العتمادها .
املــادة ( ) 9
ت�ستثمر �أموال ال�صندوق بعد موافقة الرئي�س التنفـيذي فـي الآتي :
 - 1الودائع امل�صرفـية .
 - 2ال�سندات احلكومية وال�سندات التجارية و�أي �أنواع �أخرى من ال�سندات ذات العائد
الثابت .
� - 3أي �أدوات ا�ستثمارية �أخرى  ،مبا ال يجاوز ( )%20ع�شرين فـي املائة من �إجمايل
�أموال ال�صندوق .
ويجب عند ا�ستثمار �أموال ال�صندوق مراعاة وجود ال�سيولة الكافـية فـي جميع الأوقات ،
ل�سداد املطالبات التي ترد �إليه .
املــادة ( ) 10
يتولى مراقب ح�سابات الهيئة اخلارجي فح�ص ومراجعة �أعمال ال�صندوق وفقـ ــا ملعايي ــر
املراجعة الدولية املعمول بها .
الف�صـــل الرابـــع
�ضوابط و�إجراءات �صرف امل�ساعدات للأطراف
املــادة ( ) 11
يجب على ال�شركة التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها جتاه الأطراف تزويد اللجنة بالآتي :
 - 1ك�شف بوثائق الت�أمني ال�سارية .
 - 2ك�شف بقيمة املطالبات لوثائق الت�أمني امل�ستحقة عليها .
 - 3ك�شف ب�أ�سماء الأطراف الذين مل يتم �صرف م�ستحقاتهم الت�أمينية ب�شكل كلي ،
�أو جزئي .
 - 4ك�شف عن قيم ت�صفـية وثائق الت�أمني على احلياة  /الت�أمينات العائلية املرتبطة
باال�ستثمار .
� - 5أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اللجنة .
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املــادة ( ) 12
يجب على ال�صندوق ن�شر �إعالن عن بدء �إجراءات تلقي طلبات امل�ساعدة من الأطراف ،
وذلك فـي �صحيفتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار ت�صدر �إحداهما باللغة الإجنليزية .
املــادة ( ) 13
على الأطراف تقدمي طلبات امل�ساعدة �إلى اللجنة خالل (� )2سنتني من تاريخ ن�شر الإعالن
امل�شار �إليه فـي املادة ( )12من هذا النظام  ،وال تقبل املطالبات التي ترد بعد انتهاء هذه املدة ،
وت�ستثنى من ذلك املطالبات املرتبطة بالدعاوى املقامة على ال�شركة من قبل الأطراف ،
وفـي هذه احلالة يجب �أال تزيد مدة تقدمي طلب امل�ساعدة على (� )4أربع �سنوات من تاريخ
ن�شر الإعالن امل�شار� إليه   .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط لتقدمي طلب امل�ساعدة� إلى اللجنة  ،الآتي :
 - 1تقدمي ما يفـيد قيام الأطراف ابتداء مبطالبة ال�شركة .
 - 2تقدمي الطلب كتابة مت�ضمنا جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باملطالبة  ،ومنها
ا�سم مقدم الطلب  ،و�صفته  ،وعنوانه .
� - 3أن تكون وثيقة الت�أمني املقدم عنها الطلب قد ت�ضمنت ما يفـيد �سداد الر�سوم
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذا النظام .
 - 4تقدمي �إقرار بالتنازل عن مطالبة ال�شركة ب�أي مبالغ فـي حدود ما �سيح�صل
عليه من ال�صندوق .
� - 5أي معلومات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها اللجنة .
املــادة ( ) 15
تتولى اللجنة درا�سة طلب امل�ساعدة والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوم ــا مـ ــن تاريخ
ا�ستيفاء اال�شرتاطات وامل�ستنـ ــدات املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـ ــي املادة ( )14م ــن ه ــذا النظام ،
ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للطلب .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة �إلى جلنة التظلمات خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو م�ضي املدة دون رد .
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املــادة ( ) 16
تكون الأولوية فـي منح امل�ساعدة من ال�صندوق وفقا للرتتيب الآتي :
 - 1مطالبات الديات والإ�صابات للأفراد .
 - 2املطالبات املادية للأفراد .
 - 3مطالبات اجلهات احلكومية .
 - 4مطالبـ ــات ال�شركـ ــات وامل�ؤ�س�س ــات عـ ــن وثائـ ــق الت�أمـ ــني التــي مل تتم �إعادة ت�أمني
خماطرها خارج ال�سلطنة .
 - 5املطالبات امل�ستحقة للوكاالت  ،وور�ش �إ�صالح املركبات .
 - 6مطالب ــات وثائ ــق الت أ�م ــني الت ــي مت ــت �إعــادة ت�أمينها خارج ال�سلطنة بعد ح�صول
ال�صندوق على التعوي�ضات امل�ستحقة من معيدي الت�أمني .
املــادة ( ) 17
يجب �أال يزيد �إجمايل مبالغ امل�ساعدات املقدمة عن املطالبات املرتتب ــة عل ــى ال�شرك ــة
الواحدة على ( )%30ثالثني فـي املائة من �أموال ال�صندوق .
وف ـ ـ ــي حال ـ ــة عجـ ـ ــز �أكث ــر م ـ ــن �شركـ ــة  ،يجـ ــب �أال يزيـ ــد �إجمالـ ــي امل�ساعـ ــدات املقدم ــة
مـ ــن ال�صندوق عل ــى (� )%60ست ــني فـي املائة من �أموال ال�صندوق .
املــادة ( ) 18
يج ــوز لل�صن ــدوق �س ــداد ( )%100مائــة فـي املائــة مـن قيمة طلبات امل�ساعدة املتعلقة بالديات
والإ�صابات عن وثائق الت�أمني الإلزامي على املركبات  ،و�إن جتاوز ذلك احلدود املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )17من هذا النظام .
املــادة ( ) 19
تخ�صم جميع االلتزامات وامل�صاريــف املرتتبــة عل ــى الأط ــراف مبوج ــب وثائ ــق الت�أم ــني
من مبالغ امل�ساعدات امل�ستحقة لهم .
املــادة ( ) 20
ال يجوز للأطراف اجلمع بني امل�ساعدة املقدمة من ال�صندوق طبقا لأحكام هذا النظام ،
وبني �أي تعوي�ض �آخر فـي حالة وجود ت�أمني مع �شركة ت�أمني �أخرى تغطي الأخطار ذاتها .
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املــادة ( ) 21
يحل ال�صندوق حمل الأطراف احلا�صلني على امل�ساعدة فـي احلقوق الت�أمينية املرتتبة
على وثائق الت�أمني  ،ويجوز لل�صندوق دفع املبالغ امل�سرتدة للأطراف التي تزيد على مبلغ
امل�ساعدة املدفوع لهم من ال�صندوق  ،وذلك بعد خ�صم مبلغ امل�ساعدة  ،و�أي ر�سوم �أو تكاليف
�أخرى مت حت�صيلها ال�سرتداد حقوقهم .
املــادة ( ) 22
يجوز لل�صندوق الرجوع مبا �أداه �إلى �أحد الأطراف �إذا ثبت �أنه غري م�ستحق للم�ساعدة ،
�أو ثبت �أنه قدم بيانات م�ضللة � ،أو �أخفى وقائع جوهرية �أثرت ف ــي �ص ــرف امل�ساعـ ــدة لـ ــه ،
�أو ح�صل على م�ساعدة تزيد على امل�ساعدة امل�ستحقة له .
املــادة ( ) 23
يجوز لل�صندوق الرجوع على ال�شركــة باملبال ــغ املدفوع ــة مـ ــن قبل ــه مل�ساع ــدة الأطـ ــراف ،
�إذا ما توفرت �أموال لدى ال�شركة فـي وقت الحق .
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قــــرار
رقــم 2019/78
ب�إ�صــدار قواعــد الت�أمــني ال�صحــي
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 التنفـيذية 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
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن الت�أمني ال�صحي  ،ب�أحكام القواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمل بوثائق الت�أمني ال�صحي ال�سارية قبل تاريخ العمل ب�أحكام هذا القرار حلني
انتهاء مدتها  ،كما ت�سري �أحكام هذا القرار ومنوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي فـيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي تلك الوثائق .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال النماذج والقرارات والتعليمات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا القرار .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والقواعد املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من �صفــــــــــر 1441هـ
املوافـــــق  2 :من �أكتوبــــــر 2019م
                                                                         عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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قواعــــد الت�أمـــني ال�صــــحي
الف�صــل الأول
التعريفــات والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه القواعد يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2الـــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 3الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 4الرتخيـ�ص :
القرار ال�صادر من الهيئة باملوافقة على مزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي .
 - 5الوثيقـــة :
الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ومالحقها .
 - 6ال�شركـــة :
�شركة الت�أمني املرخ�صة من قبل الهيئة .
 - 7امل�ؤمـــن :
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي فـي ال�سلطنة .
 - 8امل�ؤمــن عليــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو العامل �أو املعال الذي ي�ؤدي �إليه امل�ؤمن ما التزم به مبوجب
�أحكام الوثيقة .
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 - 9امل�ؤمــن لـه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يلتزم بدفع ق�سط الت�أمني  ،وت�صدر الوثيقة
با�سمه ل�صالح امل�ؤمن عليه .
� - 10شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي :
ال�شركة املرخ�صة من قبل الهيئة ملمار�سة �أعمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي
بني مقدمي اخلدمات الت�أمينية واخلدمات ال�صحية .
 - 11التغطيـة الت�أمينية :
املنافع ال�صحية الأ�سا�سية واملزايــا االختياريـ ــة املتاح ــة  ،واملتفـ ــق عليه ــا تف�صيـ ــال
بني امل�ؤمن  ،وامل�ؤمن له ل�صالح امل�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
 - 12ق�سط الت�أمني :
مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده مقابل التزام امل�ؤمن بتحمل تكاليف الرعاية
ال�صحية للم�ؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
 - 13العــامــل :
�أي �شخ�ص طبيعي يزاول العمل فعليا لدى امل�ؤمن له  ،وم�سجل بتلك ال�صفة فـي �سجالته .
 - 14مقدم اخلدمة ال�صحية :
املرفق ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة  ،واملرخ�ص له بتقدمي خدمات الت�أمني
ال�صحي فـي ال�سلطنة وفقا للأنظمة املعمول بها .
� - 15شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية :
جمموعة مقدمي اخلدمة ال�صحية املعتمدين  ،واملحددين من قبل امل�ؤمن لتقدمي
خدمة الرعاية ال�صحية للم�ؤمن عليه .
� - 16أطراف العالقة الت�أمينية :
امل�ؤمن  ،وامل�ؤمن عليه  ،وامل�ؤمن له  ،ومقدم اخلدمة ال�صحية  ،و�شركة �إدارة مطالبات
الت�أمني ال�صحي (. )TPA
 - 17اللجنـــــة :
اللجنة املخت�صة بف�ض منازعات الت�أمني ال�صحي .
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املــادة ( ) 2
حتدد الوثيقة حدود التغطية الت�أمينية �شريطة �أال تقل التغطية عن احلد الأدنى من اخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سية التي يجب �أن يتمتع بها امل�ؤمن عليه .
املــادة ( ) 3
يحظر على �أي �شركة مزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك
من الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد .
املــادة ( ) 4
ال يجوز ملقدم اخلدمة ال�صحية تقدمي خدمة الت�أمني ال�صحي �إال بعد ا�ستيفاء متطلبات
القيد فـي ال�سجل لدى الهيئة  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 5
يجوز للم�ؤمن له �إلغاء الوثيقة فـي �أي وقت  ،مبوجب �إخطار كتابي ير�سل للم�ؤمن قبل
( )30ثالثني يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء  ،وفـي هذه احلالة يكون امل�ؤمن ملزما
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ الإلغاء ب�أن يعي ــد للم�ؤم ــن لـ ــه اجل ــزء املتبقـ ــي
من ق�سط الت�أمني عن كل م�ؤمن عليه مل ينتفع بالتغطية الت�أمينية  ،ويتم احت�ساب اجلزء
املتبقي من ق�سط الت�أمني وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي الوثيقة .
املــادة ( ) 6
ال يجوز للم�ؤمن متلك �أو ت�شغيل �أو �إدارة مقدم خدمة �صحية �أو �شركة �إدارة مطالبات
الت�أمني ال�صحي  ،كما ال يجوز ملقدم اخلدمة ال�صحية متلك ح�ص�ص فـي �شركات مرخ�ص
لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي �أو �شركات �سم�سرة الت�أمني � ،أو وكالء �شركات الت�أمني
املمار�سني للن�شاط ذاته �أو �شركات �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي � ،إال وفقا لال�شرتاطات
وال�ضوابط التي ي�صدرها الرئي�س التنفـيذي فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 7
يجب االتفاق بني امل�ؤمن  ،وامل�ؤمن له على حتديد قيمة ق�سط الت�أمني على �أن يكون هذا
الق�سط متوافقا مع معدالت �أ�سعار �سوق الت�أمني ال�صحي فـي ال�سلطنة  ،ومبنيا على �أ�س�س
اكتوارية  ،وفنية  ،ومو�ضوعية .
املــادة ( ) 8
تنتهي التغطية الت�أمينية فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء فرتة �سريان الوثيقة .
 - 2ا�ستنفاد احلد الأق�صى من املنفعة ح�سب الوثيقة .
 - 3وفاة امل�ؤمن عليه .
 - 4مغادرة امل�ؤمن عليه الأجنبي لل�سلطنة نهائيا .
 - 5انتقال خدمة امل�ؤمن عليه من امل�ؤمن له �إلى م�ؤمن له �آخر .
املــادة ( ) 9
يجب على امل�ؤمن االحتفاظ بن�سبة ال تقل عن (� )%40أربعني باملائة من �صافـي �أق�ساط
الت�أمني ال�صحي داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 10
يخول موظفو الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة وفقا للقوانني
النافذة باالتفاق مع الرئي�س التنفـيذي � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام
هذه القواعد والقرارات والتعليمات املنفذة لها  ،وذلك فـيما يقع باملخالفة لأحكامها .
املــادة ( ) 11
ال ت�سمع الدعاوى التي تن�ش�أ عن املنازعات بني �أطراف العالقة الت�أمينية بعد انق�ضاء �سنة
من انتهاء مدة الوثيقة  ،وينقطع التقادم باتخاذ �أي �إجراء من �إجراءات املطالبة الواردة
فـي هذه القواعد .
املــادة ( ) 12
تلتزم اجلهات املخاطبة ب�أحكام هذه القواعــد بتطبيــق نظــام الربــط الإلكرتون ــي لنظ ــام
الت�أمني ال�صحي وفقا للنماذج والقرارات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
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الف�صــل الثانــي
ترخي�ص مزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي
املــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة فـي القرار رقم خ 2007/31/ب�ش�أن تنظيم متطلبات
ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني امل�شار �إليه  ،ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص التقدم
بطلب �إلى الهيئة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ا�سرتاتيجية معتمدة من جمل�س �إدارة ال�شركة ملزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي ،
مت�ضمنة الآتي :
أ�  -الهيكل التنظيمي لل�شركة  ،مو�ضحا به امل�ستــوى التنظيم ــي لإدارة ن�ش ــاط
الت�أمني ال�صحي  ،و�صالحيات ــه  ،و�آلي ــات عمل ــه .
ب  -درا�س ــة اكتواري ــة لتقيي ــم الو�ض ــع املال ــي لل�شركة والتدفقات املالية املتوقعة
لل�سنوات الثالث القادمة .
ج � -سيا�سة خدمة العمالء  ،و�ضمان اجلودة .
د � -سيا�سة االكتتاب  ،والت�سعري .
هـ � -سيا�سة التعامل مع الكوارث  ،والأزمات .
و � -سيا�سة تقنية املعلومات  ،و�أمن و�سرية البيانات .
ز � -سيا�سة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
ح  -ترتيبات �إعادة الت�أمني لن�شاط الت�أمني ال�صحي .
ط � -سيا�سة �إدارة خماطر الت�أمني ال�صحي .
� - 2إقرار من ال�شركة بالتزامها بالبنود الآتية وفقا للتعاميم التي ت�صدرها الهيئة :
أ�  -تعيني مدير خمت�ص ب�أعمال الت�أمني ال�صحي .
ب  -تعيني كادر فني  ،و�إداري .
ج  -توافر نظام �إلكرتوين .
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 - 3ن�سخة من االتفاقيات املربمة مع مقدمي اخلدمة ال�صحية .
 - 4ن�سخة من االتفاقيات املربمة مع �شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي(، )TPA
�إن وجدت .
� - 5إي�صال �سداد ر�سم درا�سة طلب الرتخي�ص .
� - 6أي م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 14
تتولى الهيئــة درا�س ــة طلـ ــب الرتخيـ ــ�ص خ ــالل (� )60ستـ ــني يوم ــا م ــن تاري ــخ تقدميـ ــه ،
وف ــي حالــة عــدم ا�ستيفــاء الطلــب لأي مــن امل�ستندات املطلوبة  ،يتم �إخطار مقدم الطلب
بذلك ال�ستيفائها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
وفـي حالة عدم اال�ستيفاء خالل املدة امل�شار �إليها يعــد الطلــب ملغ ــى  .وال يج ــوز لل�شركـ ــة
التقدم بطلب �آخر �إال بعد م�ضي ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إلغاء الطلب ال�سابق .
املــادة ( ) 15
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا بالرتخي�ص خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء
امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون �إ�صدار الرتخي�ص قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة فـي �إطار تنظيم قطاع الت�أمني ال�صحي التوقف عن �إ�صدار تراخي�ص جديدة
للفرتات التي تراها منا�سبة  ،على �أن يكون قرارها فـي هذا اخل�صو�ص م�سببا .
املــادة ( ) 17
تن�شئ الهيئة �سجال خا�صا لقيد ال�شركات املرخ�صة ملزاولة ن�ش ــاط الت�أمـ ــني ال�صحـ ــي ،
وي�شتمل ال�سجل على رقم القيد  ،وا�سم ال�شركة  ،ورقم الرتخي�ص  ،ومدته  ،ومكانه .
املــادة ( ) 18
تكون مدة الرتخي�ص (� )2سنتني  ،قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة  ،بناء على طلب
يقدم من ال�شركة قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخي�ص  ،وذلك
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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الف�صـــل الثالـــث
التزامـات �أطـراف العالقـة الت�أمينيـة
املــادة ( ) 19
يلتزم امل�ؤمن بالآتي :
 - 1التعاقد مع مقدم اخلدمة ال�صحية املقيد فـي �سجالت الهيئة .
 - 2متكني امل�ؤمن عليه من احل�صول على حقوقه املحددة فـي الوثيقة بكافة الو�سائل
املتاحة  ،واملحافظة على �سرية بياناته وحمايتها .
� - 3سداد النفقات القابلة لال�ستعا�ضة وفقا لأحكام الوثيقة خ ــالل مـ ــدة ال تزيـ ــد
على ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة .
� - 4إخطار امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن له بالتعليمات والإر�شادات املتعلقة بالت�أمني ال�صحي
وتزويده بالنماذج والوثائق واملن�شورات والكتيبات التي ت�صدر فـي �ش�أن الت�أمني ال�صحي .
� - 5إبالغ الهيئة عند حتقق �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ  -التجـ ــاوزات الت ــي ترتكـ ــب م ــن قبـ ــل �أط ــراف العالقة الت�أمينية الأخرى ،
�أو فـي حالة وجود �أي ت�ضارب فـي امل�صالح � ،أو �أي م�صالح مبا�ش ــرة �أو غري
مبا�شرة مع مقدم اخلدمة ال�صحية .
ب  -التغيري �أو التعديل الذي يطر أ� على �أي من امل�ستندات التي �صدر مبوجبها
الرتخي�ص  ،وذلك خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ حدوثه  ،وتزويد الهيئة
ب�أي معلومات �أو بيانات �أو �إح�صائيات تطلبها �أو ترى �ضرورة االطالع عليها ،
مبا فـيها قواعد البيانات وال�سجالت وعقود الت�أمني ال�صحي التي تكون قد �أبرمتها .
 - 6االحتفــاظ بال�سجالت املالية اخلا�صة بالت�أمني ال�صحي ملدة ( )10ع�شر �سنوات ،
وتوفـري الإح�صائيات والتقارير املتعلقة بالتغطية الت�أمينية املقدمة للم�ؤمن عليه
عند طلبها من الهيئة .
� - 7سداد قيمة امل�صاريف الطبية ملقدم اخلدمة ال�صحية خالل ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ ت�سلم املطالبة  ،ما مل يوجد اتفاق �آخر بني الطرفـني .
 - 8التعاقـد مع �شركــة �إدارة مطالبــات الت�أمــني ال�صحــي ( ، )TPAوي�ستثنـى مـن ذلك
امل�ؤمن الذي لديه نظام م�ستقل لإدارة تلك املطالبات .
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املــادة ( ) 20
يلتزم امل�ؤمن له بالآتي :
� - 1سداد الأق�ساط الت�أمينية امل�ستحقة للم�ؤمن خالل املواعيد املتفق عليها معه .
� - 2إخطار امل�ؤمن كتابة ب�أي تغريات يرغب فـي �إجرائها على الوثيقة �سواء بالإ�ضافة ،
�أو احلذف وفقا للأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الوثيقة .
� - 3إخطار امل�ؤمن كتابة فـي حالة �إلغاء �إقامة امل�ؤمن عليه الأجنبي  ،ومغادرته ال�سلطنة
لإعادة احت�ساب ق�سط الت�أمني امل�سرتجع وفقا لأحكام الوثيقة .
املــادة ( ) 21
يلتزم امل�ؤمن عليه بالآتي :
 - 1التقيد بتلقي اخلدمات العالجية لدى �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية  ،وت�ستثنى
من ذلك احلاالت الآتية :
أ�  -احلـ ــاالت الطارئـ ـ ــة التـ ــي تتطل ــب �سرعـ ــة تلقي العالج �سواء حدثت ب�شكل
مفاجئ � ،أو نتيجة تفاقم حالة تنتج عنها حالة مر�ضية تتطلب تدخال طبيا
عاجال  ،مع تعذر وجود مقدم اخلدمة ال�صحية فـي املنطقة املوجود بها
امل�ؤمن عليه .
ب  -عدم توفر العالج لدى �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية � ،شريطة �أن يــكون
العالج �ضمن حدود التغطية الت�أمينية .
ج  -عـ ــدم وجـ ــود �شبك ــة مقدمي اخلدمة ال�صحية فـي املنطقة التي يوجــد بهــا
امل�ؤمن عليه .
� - 2إبالغ امل�ؤمن له على الفور فـي حال فقدان �أو تلف بطاقة الت�أمني ال�صحي اخلا�صة
به  ،وعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها ب�أي �شكل من الأ�شكال  ،مبا فـي ذلك ال�سماح للغري
با�ستخدامها .
� - 3إبالغ امل�ؤمن له �أو امل�ؤمن عن �أي ا�ستغالل �أو تالعب �أو �إهمال �أو تق�صري من قبل
مقدم اخلدمة ال�صحية .
 - 4االمتناع عن ارتكاب �أي ت�صرف من �ش�أنه احل�صول على منافع �صحية �أو مكا�سب
مادية بطريقة غري م�شروعة .
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� - 5إعادة الك�شف الطبي بناء على طلب امل�ؤمن  ،ومتكني امل�ؤمن من االطالع على كافة
البيانات وامل�ستندات املتعلقة باملطالبة الت�أمينية  ،على �أن يتحمل امل�ؤمن تكاليف
�إعادة الك�شف الطبي .
 - 6تزويد امل�ؤمن بامل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة خالل مدة ال تزيد على ( )120مائة
وع�شرين يوم عمل من تكبد تلك النفقات فـي حالة العالج خارج �شبكة مقدمي
اخلدمة ال�صحية .
املــادة ( ) 22
يلتزم مقدم اخلدمة ال�صحية بالآتي :
 - 1تقدي ــم العالج والفحو�صات الطبية للم�ؤمن عليه طبقا لأحكام الوثيقة  ،وعدم
الإهمال �أو التالعب بال�سجالت الطبية � ،أو بالك�شوفات املالية املتعلقة باملنافع
ال�صحية املقدمة للم�ؤمن عليه .
 - 2عدم حتميل امل�ؤمن تكاليف اال�ست�شارة �أو العالج الذي يقدم بوا�سطة اال�ست�شاري
دون �أن ي�سبق ذلك قرار بالإحالة من الطبيب املرخ�ص .
 - 3التحقق من هوية امل�ؤمن عليه قبل تقدمي اخلدمة العالجية  ،وي�سقط حقه فـي
املطالبة الت�أمينية فـي حال ثبت �أنه مت تقدمي خدمة عالجية لغري امل�ؤمن عليه .
 - 4تقدمي مطالباته املالية املتعلقة بالت�أمني ال�صحي �إلى امل�ؤمن وفق الآلية املتفق
عليهـ ــا  ،و�أن يبل ــغ الهيئــة ب�أي تغيري �أو تعديل يطر�أ على �أي من متطلبات قيده
فـي ال�سجل خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ حدوثه .
 - 5االلتزام مببادئ املناف�سة امل�شروعة  ،وعدم القيام ب�أي ت�صرف من �ش�أنه التحايل على
منظومة الت�أمني ال�صحي �أو احل�صول على مكا�سب مادية بطرق غري م�شروعة ،
و�إبالغ الهيئة فـي حال وجود �أي ت�ضارب فـي امل�صالح �أو �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة مع �أطراف العالقة الت�أمينية .
 - 6تزوي ــد الهيئ ــة باملعلوم ــات والبيانــات والوثائــق املطلوبــة ذات العالقــة باملنافــع
ال�صحية التي قدمت من قبله للم�ؤمن عليه متى ما طلبت ذلك  ،وتزويد الهيئة
ب�أي معلومات �أو بيانات �أو �إح�صائيات تطلبها �أو ترى �ضرورة االطالع عليها .
 - 7االلتزام بالأحكام واملواعيد املقررة فـي الوثيقة فـيما يتعلق بالعالقة مع امل�ؤمن ،
وتزويده باملعلومات اخلا�صة بامل�ؤمن عليه فـي احلاالت التي تتطلب ذلك .
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الف�صـــل الرابـــع
جلنة ف�ض منازعات الت�أمني ال�صحي
املــادة ( ) 23
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة تخت�ص بف�ض املنازعات التي تن�ش�أ عن مزاولة
ن�شاط الت�أمني ال�صحي  ،ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيلها رئي�س اللجنة ونائبه و�أمني
�سرها و�أع�ضاءها .
املــادة ( ) 24
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1النظر فـي املنازعات النا�شئة بني �أي من �أطراف العالقة الت�أمينية .
 - 2البت فـي املطالبات التي تكون قد رف�ضت � ،أو �أرجعت � ،أو مت اخل�صم فـيها من قبل
�شركة الت�أمني .
� - 3أي م�سائل �أخرى يرى الرئي�س التنفـيذي عر�ضها على اللجنة .
املــادة ( ) 25
يعد �أمني �سر اللجنة بيانا باملنازعات املطلوب عر�ضها على اللجنة  ،مرفقا به مذكرة
تف�صيلية لكل منازعة  ،على �أن يقوم بتوزيع ن�سخة منها على كل من رئي�س اللجنة ،
و�أع�ضائها قبل االجتماع ب ـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل  ،ما مل يكن اجتماعها للنظر فـي �أمر
عاجل  ،بناء على طلب من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 26
جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبه  ،ويكون انعقاد اللجنة �صحيحا بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وتكون مداوالتها �سرية ،
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
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 .
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املــادة ( ) 27
يدون �أمني �سر اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه املحا�ضر بيانا ب�أ�سماء
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،والأع�ضاء الذين تخلفوا عن احل�ضور  ،واملو�ضوعات التي عر�ضت
على اللجنة  ،وما دار ب�ش�أنها من مداوالت  ،وما اتخذ فـيها من قرارات  ،ويتم التوقيع على
املحا�ضر من قبل رئي�س االجتماع  ،و�أع�ضائها احلا�ضرين  ،و�أمني �سرها .
املــادة ( ) 28
ت�صدر اللجنة قراراتها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ عر�ض املو�ضوعــات علي ــها ،
وعلى �أمني �سر اللجنة �إخطار ذوي ال�ش�أن بقرار اللجنة كتابة خالل (� )7سبعة �أيام عمل
على الأكرث من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 29
يحق لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار اللجنة �إلى الرئي�س التنفـيذي خالل (� )60ستني يوما
م ــن تاري ــخ �إخطاره � ،أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة مبوجب قانون �شركات الت�أمني امل�شار �إليه ،
يجوز للهيئة اتخاذ �إجراء �أو �أكرث من الإجراءات الآتية فـي حالة خمالفة �أحكام هذه القواعد :
أ�  -الإنذار .
ب  -فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
ج  -وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
د � -إلغاء الرتخي�ص .
هـ � -شطب قيد مقدم اخلدمة ال�صحية .
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الف�صـــل ال�ســـاد�س
الر�ســــوم
املــادة ( ) 31
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
م

نــــوع الر�ســـم

مقدار الر�سم بالريال العماين

1

درا�س ــة طلـ ــب الرتخي ــ�ص

(� )1500ألف وخم�سمائة

2

قيد ن�شاط الت�أمني ال�صحي

(� )2000ألفان

3

جتديد قيد ن�شاط الت�أمني ال�صحي

(� )2000ألفان

4

تعديل البيانات

( )20ع�شرون

 5طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

( )20ع�شرون

6

طلب �صور �أو م�ستخرجات

( )20ع�شرون

7

قيد مقدم خدمة �صحية

( )200مائتان

8

جتديد قيد مقدم خدمة �صحية

( )200مائتان

املــادة ( ) 32
يقوم الرئي�س التنفـيذي  -فـي حالة الت�أخر فـي جتديد القيد وفق املواعيد الزمنية املحددة -
بفر�ض غرامة �إدارية بواقع ( )%5خم�سة باملائة من مقدار الر�سم امل�ستحق عن كل �أ�سبوع
ت�أخري .
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قــــرار
رقــم 2019/98
بتعديل بع�ض �أحكام منوذج الوثيقة املوحدة للت�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 منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ال�صادر بالقرار رقم ، 2019/34
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
جترى التعديالت املرفقة على منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي  ،امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  12 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــق  9 :من دي�سمبـــــــــر 2019م
عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1322
ال�صادرة فـي 2019/12/15م
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تعديالت على بع�ض �أحكام منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صي البندين ( )3و ( )6من الف�صل الأول (التعريفات) من منوذج الوثيقة
املوحدة للت�أمني ال�صحي امل�شار �إليه  ،الن�صان الآتيان :
 - 3امل�ؤمن عليه :
العامل �أو املعال �أو امل�ستخدمون داخل املنازل �أو خارجهــا ال ــذين يـ ـ�ؤدي �إليـهم امل ؤ�م ــن
ما التزم به مبوجب �أحكام الوثيقة .
 -6امل�ستخدمون داخل املنازل �أو خارجها :
ك ــل �شخ ــ�ص ي ـ�ؤدي عمــال داخل املنزل �أو خارجه  ،مثل ال�سائق � ،أو املربية � ،أو الطباخ ،
ومن فـي حكمهم .
املــادة ( ) 2
ي�ستب ــدل بن�ص ــي البنديـ ــن ( )3و ( )6م ــن الف�صـ ــل الثان ــي (ال�شــروط والأحكام العامة)
من منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي امل�شار �إليه  ،الن�صان الآتيان :
البنـ ــد ( ) 3
تكون مدة الوثيقة �سنة ميالديــة ما مل يتم االتفاق على مدة �أطول � ،أمــا �إذا كان امل�ؤمن عليهم
من فئة امل�ستخدمني داخل املنازل �أو خارجها  ،فتكون مدة الوثيقة (� )2سنتني ميالديتني .
البنـ ــد ( ) 6
يحق للم�ؤمن له اختيار �أي مــن ج ــدويل املناف ــع ال�صحي ــة الأ�سا�سي ــة (�أ) �أو (ب) املرفقــني
فـي هذا النموذج � ،أما بالن�سبة للم�ستخدمني داخل املنازل �أو خارجها  ،فـينطبق عليهم
جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ج)  ،ويجوز للم�ؤمن له رفع حدود التغطية ال�صحية
الأ�سا�سية فـي امللحق رقم ( )4املرفق فـي هذا النموذج  ،وبناء على ذلك يتم حتديد الق�سط
الت�أميني من قبل امل ؤ�م ــن  ،ومي ــكن للم�ؤم ــن له �إ�ضافة �أي من املزايا االختيارية على التغطية
ال�صحية الأ�سا�سية وفقا للملحق رقم ( )3املرفق فـي هذا النموذج .
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املــادة ( ) 3
ي�ضاف جدول جديد �إلى امللحق رقم ( )4من منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ،
امل�شار �إليه مب�سمى جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ج) .
جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ج)
التغطية
الأ�سا�سية

امل�ساهمة

الو�صــف

أ�  -التنويـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي امل�ست�شفـ ـ ــى
�أو الع ــنايـ ـ ـ ــة النه ــاري ـ ـ ـ ـ ــة
( )Day careللت�شخي ـ ــ�ص
�أو للعالج �أو لإجراء اجلراحـة .
ب  -الإقامـ ــة فـ ــي امل�ست�شف ــى /
�إيجار الغرفة .
ج  -الإقامة والعالج فـي غرف
العناية املركزة .
د  -ر�سوم الأطباء  /اال�ست�شاريني
والفئات الطبية والطبية
امل�ساعدة .
عالج املري�ض
الداخلي هـ  -الت�شخيـ ــ�ص  /الأ�شعـ ـ ــة /
الرن ـي ـ ـ ــن املغنــاطي�س ـ ـ ــي /
الأ�شع ـ ـ ـ ــة املقطعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة /
املوجـ ــات فوق ال�صوتية .
و  -الأدوية واملحاليل .
ز  -احلـ ــاالت املوج ـ ــودة م�سبق ــا
والأمرا�ض املزمنة .
ح  -عالج �إ�صابات العمل .
ط  -العالج والإقامة فـي غرف
الطوارئ .
ي  -م�صاريف الإ�سعاف .
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احلــدود

 احلـ ــد الأق�ص ــى لع ــالجاملري�ض الداخلي ()4.000
�أربعة �آالف ريال عماين
للم�ستــخدمـ ــني داخ ـ ـ ــل
املنازل �أو خارجها خالل
مدة الوثيقة .
 التنويــم ف ــي امل�ست�شفــىبح ـ ـ ـ ــد �أق�صـ ـ ـ ـ ـ ــى ()30
ثالث ــون يومـ ـ ــا للم ـ ـ ــرة
ال يوجد
الواحدة .
 الإقام ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي غرف ـ ـ ــةم�شرتكة � ،إال ف ــي احلاالت
التي ت�ستوجب العزل .
 نقل امل�صاب �إلى امل�ست�شفىبحــد �أق�صــى ( )100مائة
ريال عماين عن كل نقلة .

تابع  :جدول املنافع ال�صحية الأ�سا�سية (ج)
التغطية
الأ�سا�سية

امل�ساهمة

الو�صــف

احلــدود

أ�  -ر�سوم اال�ست�شارات .
ب  -الت�شخي�ص  /الأ�شعة  /الرنــني
املغناطــي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــي  /الأ�شـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة
املقطعيـ ـ ــة  /املوجـ ـ ــات فـ ـ ــوق
ال�صوتيــة .

املعاجلة
ال يوجد
فـي العيادات
ج  -ر�سوم ال�صيدلية ( الأدوية
اخلارجية
اجلني�سة وفـ ــي ح ــال عدم
توفرهـ ــا ت�صـ ــرف الأدوي ــة
الأخ ــرى ) .

 احل ــد الأق�صى للمعاجلةفـ ــي العيـ ــادات اخلارجية
( )500خم�سمائـة ريال
عمانـ ـ ــي خـ ـ ـ ــالل مـ ـ ـ ــدة
الوثيقة .

د  -ر�سوم املخترب .
 احلـ ــد الأق�ص ــى لإعــادة�إعادة جثمان
جثم ــان ورفــات املتوفى
ورفات املتوفى م�صاريف �إعادة جثمان ورفات
ال يوجد
�إلى موطنه املتوفى �إلى موطنه الأ�صلي .
ملوطنه الأ�صلي ()1.000
الأ�صلي
�ألف ريال عماين .
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قــــرار
رقــم 2019/103
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون الت�أمني التكافلي
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 قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/18
و�إلى الئحة ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ, 2007/11/
و�إلى الئحة تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ, 2016/28/
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 ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الت�أمني التكافلي  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطب ــني ب�أحك ــام الالئح ــة املرفق ــة توفـيق �أو�ضاعه ــم وفـقـا لأحكامهـا خالل مدة
ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ,وللرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
متديد املدة مبا ال يجاوز (� )6ستة �أ�شهر �أخرى .
املــادة الثالثــــة
ت�سري �أحكام الئحة تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني والئحة تنظيم �أعمال
�سما�سرة الت�أمني امل�شار �إليهما على كل من يرغب فـي �أن يكون وكيال �أو �سم�سارا ل�شركات
الت�أمني التكافلي .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  14 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــق  11 :من دي�سمبـــــــر 2019م
عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                         الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1323
ال�صادرة فـي 2019/12/22م
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الالئحة التنفـيذية لقانون الت�أمني التكافلي
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 الت�أمني التكافلي  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـــــون :
قانون الت�أمني التكافلي .
�صندوق امل�ساهمني :
ح�ساب ووحدة حما�سبية م�ستقلة عن �صندوق امل�شاركني يت�ضمن حقوق والتزامات ر�أ�س املال
املكون لل�شركة  ,وال يت�ضمن هذا احل�ساب ح�صيلة اال�شرتاكات �أو الفائ�ض �أو العوائد
اال�ستثمارية ل�صندوق امل�شاركني �أو لأي من ال�صناديق الفرعية املنبثقة عنه �أو �أي من �أق�سامها .
�صندوق امل�شاركني :
ح�ساب ووحدة حما�سبية م�ستقلة عن �صندوق امل�ساهمني تدرج فـيه الإيرادات امل�ستحقة
لل�صن ــدوق وف ــقا لأحكـ ــام امل ــادة ( )40م ــن هذه الالئحة وي�صرف منه وفقا لأحكام املادة ()43
مــن هــذه الالئحــة ويت�ضمن �صندوقني م�ستقلني حما�سبيا لكل فرع من فروع الت�أمني
التكافلي املرخ�ص بها لل�شركة  ,وذلك على النحو الآتي :
أ� � -صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام .
ب � -صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
�صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام :
ح�ساب فرعي فـي �صندوق امل�شاركني م�ستقل حما�سبيا عن �صندوق فرع الت�أمني التكافلي
العائلي تدرج فـيه ح�صيلة اال�شرتاكات والفائ�ض وعوائد اال�ستثمار .
�صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي :
ح�ساب فرعي فـي �صندوق امل�شاركني م�ستقل حما�سبيا عن �صندوق فرع الت�أمني التكافلي
العام تدرج فـيه ح�صيلة اال�شرتاكات والفائ�ض وعوائد اال�ستثمار .
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القـر�ض احل�سـن :
قر�ض مايل متوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية من خالل التحويل الفعلي للأموال
�أو �ضخ �سيولة نقدية فورا من �أ�صول �صندوق امل�ساهمني �إلى �أحد ال�صناديق الفرعية
ل�صندوق امل�شاركني بعد موافقة جمل�س �إدارة ال�شركة وجلنة الرقابة ال�شرعية واخلبري
االكتواري املعني .
فرع الت�أمني التكافلي العائلي :
كل فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تت�سم بطول �أجل العقد  ,والتي تهدف �إلى ت�أمني
امل�شارك �أو �أفراد عائلته من الأخطار التي تهدد حياتهم �أو �صحتهم مثل �سالمة اجل�سم ,
�أو ال�شيخوخة .
فرع الت�أمني التكافلي العام :
كل فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تهدف �إلى ت�أمني الأخطار املحتملة مثل احلريق
�أو حوادث النقل واملمتلكات وامل�س�ؤولية و�أي فئات �أن�شطة �أخرى ال تندرج حتت فرع الت�أمني
التكافلي العائلي  ,وي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س التنفـيذي .
عـقد الوكالـة :
عقد يعني مبوجبه امل�شارك نيابة عنه ال�شركة للقيام ب�إدارة وت�شغيل �صندوق امل�شاركني ,
وذلك م ــن خــالل ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي  ,ودفع املنافع  ,والتعوي�ضات مقابل
�أجرة الوكالة .
�أجـرة الوكالـة :
ر�س ــم �أو ن�سب ــة مئوي ــة مــن اال�شرتاك فـي �صندوق امل�شاركني .
عقـد امل�ضاربـة :
عقد يعني مبوجبه امل�شارك ب�صفته " �صاحب ر�أ�س املال " ال�شركة باعتبارها " م�ضاربا "
لإدارة وت�شغيـ ــل �صن ــدوق امل�شاركني وذلك من خالل ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي
ودفع املنافع والتعوي�ضات  ،واال�ستثمار مقابل ن�سبة مئوية حمددة من العائد  ،ت�سمى هذه
الن�سبة "ح�صة امل�ضاربة " .
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الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية :
الهيئة املعنية بالرقابة ال�شرعية العليا والتي ي�صدر بت�شكيلها وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام
العمل بها وال�شروط الواجب توافرها فـي �أع�ضائها وحتديد مكاف�آتهم قرار من املجل�س .
املراقب ال�شرعي اخلارجي :
ال�شخ�ص الذي تعينه ال�شركة للقيام ب�أعمال الرقابة ال�شرعية لغر�ض الت�أكد من �أن جميع
�أن�شطة ال�شركة تتم وفقا لقرارات جلنة الرقابة ال�شرعية .
املــادة ( ) 2
يجب على ال�شركة احل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقة قبل �إقدامها على ن�شر �أي �إعالن
�أو ترويج �أو ن�شرات �أو تعاميم � ,سواء كانت مطبوعة �أو غري مطبوعة �أو �أي و�سيلة �إعالن
�أخرى  ,وبجميع �أ�شكاله  ,وب�أي و�سيلة كانت عن املنتجات �أو اخلدمات �أو العقود الت�أمينية
التي تقدمها للجمهور  ,ويحظر على ال�شركة احتواء �إعالناتها على �أي من الأمور الآتية :
 - 1معلومات �أو بيانات م�ضللة �أو غري �صحيحة عن الأن�شطة التي متار�سها .
 - 2كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار مب�صالح �شركات الت�أمني الأخرى �أو املنتجات التي تقدمها .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا يحدد فـيه الإجراءات والر�سوم واال�شرتاطات الفنية
الالزمة للموافقة علــى الإعالن ــات الت ــي تقدمه ــا ال�شرك ــة  ,وال تعتب ــر موافق ــة الهيئ ــة
فـي ن�شر الإعالن موافقة مل�ضمونه � ,أو ت�أكيدا ملحتواه  ,وال حتول تلك املوافقة دون م�ساءلة
ال�شركة عن الأ�ضرار التي قد ترتتب على �أي �إعالن تبني الحقا خمالفته لأحكام القانون
وهذه الالئحة � ,أو احتوا�ؤه على بيانات م�ضللة  ,ويحق للهيئة �إلزام ال�شركة بوقف ن�شر
ذلك الإعالن .
املــادة ( ) 4
تلتزم ال�شركة باحلفاظ على �سرية املعلومات ال�شخ�صية والتجارية للم�شارك  ,وال يجوز
لها الإف�صاح عن تلك املعلومات �إال وفقا لأحكام القانون � ,أو بعد �أخذ موافقة كتابية م�سبقة
من امل�شارك  ,وقبل الإف�صاح عن تلك املعلومات يجب على ال�شركة �إخطار الهيئة كتابيا
بذلك مع ذكر الأطراف املف�صح �إليها  ,والأ�سباب التي دعتها �إلى ذلك .
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املــادة ( ) 5
يحظر على ال�شركة قبول �أو رف�ض �أي طلب ت�أمني �إال وفقا ل�سيا�سة االكتتاب املعتمدة ,
واملوثق ــة مــن قب ــل جمل ــ�س �إدارت ــها وجلنة الرقابة ال�شرعية  ,والتي يجب �أن تت�ضمن
املتطلبات الآتية :
 - 1قابلية �صندوق امل�شاركني لال�ستمرار على املدى الطويل .
 - 2الت�أكد من مراجعة ال�سيا�سة بانتظام مبا يتنا�سب مع متغريات ال�سوق .
 - 3الت�أكد من �أن املخاطر املغطاة فـي حدود االفرتا�ضات فـي ت�سعري اال�شرتاكات .
 - 4الت�أكد من �أن اال�شرتاك �أو املنافع قد �صممت لت�ستوعب املخاطر الكبرية .
 - 5الت�أكد من �أن موظفـي االكتتاب يدركون متاما خمتلف ال�سيا�سات �ضمن الإطار
العام لتقييم املخاطر و�أنواع املخاطر وحدود كل نوع من املخاطر .
املــادة ( ) 6
يجب على ال�شركة االحتفاظ بحد املالءة املالية ب�صورة منف�صلة لكل فرع من فروع الت�أمني
التكافل ــي املرخ ــ�ص لل�شركـ ــة ممار�سته ــا  ,وذلك بع ــد جمــع �أ�صول والتزامات امل�ساهمني
على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على اال�شرتاك .
املــادة ( ) 7
يحظر على ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اال�شرتاك فـي �إدارة �شركة �أخرى مرتبطة بقطاع
الت�أمني  ,وا�ستثناء من ذلك يجوز للع�ضو �أن يكون مالكا ب�صــورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
�أو له م�صلحة فـي �إدارة �أعمال �سم�سار ت�أمني مع وجــوب الإف�صــاح ع ــن ذلك ملجل�س �إدارة
ال�شركة وامل�ساهمني قبل انتخابه بفرتة كافـية ح�سب متطلبات الإف�صاح املعمول بها .
املــادة ( ) 8
يجب على ال�شركة التي متار�س فرع الت�أمني التكافلي العام فـي حالة وجــود عجــز مايل
ل�سنتني متتاليتني فـي �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام تقدمي خطة �شاملة للق�ضاء
على العجز مع بيان �أ�سبابه واخلطوات التي متت للق�ضاء عليه  ,و�آلية حتويله �إلى فائ�ض
فـي ال�سنة التالية  ,ويجب �أن تكون تلك الإجراءات مالئمة  ,ومدعومة بالأدلة .
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املــادة ( ) 9
يجب على ال�شركة التي متار�س فرع الت�أمني التكافلي العائلي فـي حالة وجود عجز مايل
ل�سنتني متتاليتني فـي �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي تكليف اخلبري االكتواري
املعني لفح�ص الأحوال املالية لهذا الن�شاط  ,وتقدمي تقرير �إلى كل من جمل�س �إدارة
ال�شركة  ,والهيئة ب�أ�سباب تكرار اخل�سائر ومقرتحاته لتالفـيها  ,على �أن يقدم هذا التقرير
خـ ــالل (� )2شهري ــن عل ــى الأكثـ ــر من انتهاء املوعد املقرر لتقدمي امليزانية واحل�سابات
اخلتامية عن ال�سنة املنق�ضية .
املــادة ( ) 10
يجب على ال�شركة موافاة الهيئة باملتطلبات الواردة فـي املادتني ( )8و ( )9من هذه الالئحة ,
وذلك خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز ( )30ثالث ــني يــوم عمــل مــن تاريخ طلبــها  ,ويحق للرئي�س
التنفـيذي قبول �أو تعديل �أو رف�ض تلك املقرتحات خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوم
عمل من تاريخ الت�سليم  ,و�إال اعتربت تلك املقرتحات مقبولة �ضمنا .
املــادة ( ) 11
يجب على ال�شركة �إخطار الهيئة فورا عند انخفا�ض ر�أ�س املال املدفوع عن احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه فـي القانون  ,ويحق للهيئة فـي هذه احلالة اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
� - 1إلزام ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستيفاء الـ ــحد الأدن ــى م ــن ر�أ�س املال
خالل مدة ال جتاوز موعد رفع التقرير الربع ال�سنوي التايل  ,وذلك عندم ــا
ترتاوح ن�سبة حقوق امل�ساهمني املتاحــة بــني ( )%50خم�سني باملائة إ�لـ ــى ()%100
مائة باملائة من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال .
� - 2إل ــزام ال�شرك ــة بتقدي ــم تقري ــر مف�ص ــل عــن الإجراءات الت�صحيحية والفرتات
الزمنية الالزمة التخاذ تلك الإجراءات من �أجل ا�ستيفاء احلد الأدنى ملتطلبات
ر�أ�س املال  ,و�إذا تراوحت ن�سبة حقوق امل�ساهمني املتاحة ل�سنتني متتاليتني بني
( )%50خم�سني باملائة �إلى ( )%100مائة باملائة من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال
وجب احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة قبل تطبيق الإجراءات الت�صحيحية
املقرتحة من قبل ال�شركة .
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 - 3توقيف ال�شركة عن �إ�صدار ك ــل �أو بع ــ�ض �أنواع عقود الت�أمني التكافلــي اجلدي ــدة ,
�أو ع ــدم ال�سم ــاح له ــا بتجديد ك ــل �أو بعــ�ض �أنواع عقود الت�أمني التكافل ــي املربمــة
�إذا قل ــت ن�سبـ ــة حقـ ــوق امل�ساهم ــني ع ــن ( )%50خم�سني باملائة من احلد الأدنى
ملتطلبات ر�أ�س املال وف�شل ــت ال�شرك ــة فـي اتخ ــاذ اخلطوات الكافـية ال�ستيفاء احلد
الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال .
� - 4إلغاء الرتخي�ص عن ال�شركة عندما تقل ن�سبة حقوق امل�ساهمني لأقل من ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال .
املــادة ( ) 12
�إذا تبني للهيئة عدم جدية ال�شركة فـي تطبيق الإجراءات الت�صحيحية املذكورة فـي التقرير
املف�صل الواردة فـي البند ( )2من املادة ( )11من هذه الالئحة كان للهيئة �إلزام ال�شركة
باتخاذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات الآتية :
 - 1اتخاذ الإجراءات القانونية لزيادة ر�أ�س املال .
 - 2تعديل قيمة اال�شرتاكات .
 - 3تخفـي�ض النفقات .
 - 4التوقف عن �إ�صدار �أي عقود ت�أمني تكافلي جديدة .
 - 5عدم جتديد كل �أو �أنواع حمددة من عقود الت�أمني التكافلي املربمة .
 - 6ت�سييل الأ�صول .
 - 7حتويل حمفظة خماطر معينة ل�شركة �أخرى مرخ�صة .
 - 8عزل الإدارة التنفـيذية لل�شركة وتعيني جلنة لت�سيري الأعمال التي تقوم مقامها .
الف�صــل الثانــي
�إجـــراءات الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 13
يجب تقدمي طلب الرتخي�ص ملزاولة �أن�شطة الت�أمني التكافلي على النموذج املعد من قبل
الهيئة  ,مرفقا به املعلومات وامل�ستندات والوثائق الآتية :
 - 1ا�ستمارة طلب الرتخي�ص بعد تعبئتها من املمثل القانوين لل�شركة .
 - 2ن�سخة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
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 - 3ما يفـيد �إن�شاء ح�ساب م�صرفـي با�سم ال�شركة على اعتبار �أنه ميثل �صندوق امل�شاركني .
 - 4تقدمي �شهادة م�صرفـية تثبت �إيداع ر�أ�س املال املدفوع مبا ال يقل عن احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه قانونا .
 - 5الإي�صال الدال على �سداد ر�سوم درا�سة الطلب املحددة من قبل الهيئة .
 - 6العقود املربمة مع الأطراف الأخرى .
 - 7درا�سة اجلدوى االقت�صادية .
 - 8قرار من اخلبري االكتواري يفـيد ب�أن خطة عمل التكافل العائلي قد �أعدت وفقا
ملبادئ �سليمة  ,وقابلة للتنفـيذ .
 - 9حتديد �سيا�سة التعامل مع الفائ�ض  ,والعجز .
� - 10سيا�سة القر�ض احل�سن (مبا فـي ذلك �سداده وانخفا�ض القيمة) .
� - 11آلية الف�صل بني �صندوق امل�ساهمني  ,و�صندوق امل�شاركني .
 - 12طريقة احت�ساب مبلغ اال�شرتاكات .
� - 13سيا�سة ال�شركة فـيما يتعلق باال�ستثمارات .
 - 14خطة عمل تت�ضمن البيانات واملعلومات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )14من هذه
الالئحة .
� - 15أي بيانات �أخرى �أو �شهادات تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 14
يج ــب �أن تت�ضم ــن خط ــة العم ــل املقدمــة م ــن ال�شركــة  ,املن�صو�ص عليها فـي البند ()14
من املادة ( )13من هذه الالئحة الآتي :
أ�  -مقر وفروع ال�شركة .
ب  -الرتتيبات الالزمة لتغطية خماطر �إعادة التكافل �أو تقدمي الأ�سباب املو�ضوعية
املقنعة لعدم حاجة ال�شركة �إلى هذه الرتتيبات .
ج � -أن�شطة الت�أمني املطلوب ممار�ستها .
د  -العدد املتوقع للموظفـني وخطة توظيف وت�أهيل العمانيني .
هـ  -امل�صاريف املتوقعة ملبا�شرة الن�شاط وم�صادر التمويل .
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و  -البيانات املالية التقديرية ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بالن�سبة لل�شركة التي
ترغب فـي مزاولة فرع الت�أمني التكافلي العام  ,وملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
بالن�سبة لل�شركة التي ترغب فـي مزاولة فرع الت�أمــني التكافلــي العائلــي  ,على �أن
ت�شمل تلك البيانات الآتي :
 - 1امليزانيـ ــة املتوقع ــة وتوقعــات ح�ساب الأرباح واخل�سائر وامل�صاريف املتوقعة
ل�صندوق امل�ساهمني  ,وذلك ب�شكل م�ستقل عن �صندوق امل�شاركني .
 - 2امليزانية املتوقعة وامل�صاريف املتوقعة ل�صندوق امل�شاركني  ,وذلك ب�شكل
م�ستقل عن �صندوق امل�ساهمني .
 - 3توقعات الإيرادات لكل نوع من عمليات الت�أمني التكافلي .
 - 4توقعات منو اال�شرتاكات واملطالبات املتوقعة وتوقعات اال�ستثمارات والدخل
املت�صل بها .
 - 5توقعات االحتياطيات الفنية .
 - 6توقعات توزيع الفائ�ض �إن وجد .
 - 7توقعات حركة القر�ض احل�سن (�إن وجد) .
 - 8تقديرات حد املالءة .
 - 9تفا�صي ــل الأ�سـ ــ�س واالفرتا�ض ــات التي ا�ستخدمت لبناء تقديرات البيانات
املاليــة  ,ومنو الن�شاط .
 - 10التحليل املايل الر�أ�سي  ,والأفقي .
املــادة ( ) 15
فـ ــي حال ــة املوافق ــة عل ــى طلــب الرتخي�ص وفقا للمادة ( )12من القانون  ،يتم قيد ال�شركة
فـي �سج ــل �شرك ــات الت�أم ــني التكافل ــي املرخـ ــ�صة م ــع ن�ش ــر قرار الرتخي�ص فـي اجلريدة
الر�سمي ــة وت ــزود ال�شرك ــة �شه ــادة معتمدة �سارية ملدة ( )5خم ــ�س �سن ــوات فقـ ــط اعتبـ ــارا
من تاريخ الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 16
ال يجوز لل�شركة �إن�شاء فروع �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة بذلك ,
ويجب �أن يرفق بطلب �إن�شاء الفروع البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1العنوان املقرتح للفرع .
 - 2الإيجار املتوقع �أو التكلفة التقديرية للفرع �إذا مت �شرا�ؤه .
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 - 3ا�سم وم�ؤهالت املدير املقرتح �أو امل�س�ؤول عن الفرع املقرتح .
 - 4الأرباح واخل�سائر املتوقعة للفرع للثالث �سنوات .
 - 5تعهد بااللتزام بن�سب التعمني املعمول بها .
� - 6أي معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
وي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا يحدد فـيه ال�شروط واملتطلبات الفنية والر�سوم والإجراءات
الالزمة لإن�شاء الفروع .
الف�صــل الثالــث
فروع وفئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي
املــادة ( ) 17
تنق�سم �أن�شطة الت�أمني التكافلي �إلى فرعني :
 - 1فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 2فرع الـت�أمني التكافلي العام .
املــادة ( ) 18
حتدد فروع الت�أمني التكافلي العائلي على النحو الآتي :
 - 1عقود الت�أمني التكافلي �ضد املخاطر التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
عن �إ�صابات نتيجة حلادث �أو حلادث من نوع حمدد فـي العقد �أو الوفاة نتيجة
حلادث �أو حلادث من نوع حمدد فـي العقد �أو الإ�صابة بعجز نتيجة ملر�ض من نوع
حمــدد فــي العقــد  ،وتكــون �ساري ــة املفع ــول مل ــدة ال تقـ ــل عـ ــن ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
�أو غري حمددة املدة .
 - 2عقود الت�أمني التكافلي على الأ�شخا�ص �سواء كان الإبرام عن طريق �إ�صدار وثائق
�أو �صكوك �أو �شهادات متنح امل�شارك احلق فـي احل�صول م�ستقبال على مبلغ �أو عدة
مبالغ مقابل �سداد ق�سط �أو �أكرث للم�ؤمن  ,دون �أن تكون من العقود التي تقع فـي
نطاق البند ( )1من هذه املادة  ,وال ي�شمل ذلك فئة الت�أمني التكافلي ال�صناعي .
 - 3عقود الت�أمني التكافلي التي توفر التغطية الت�أمينية للعمال فـي جمال ال�صناعة
من ذوي الأجور املنخف�ضة مقابل تقليل مبلغ اال�شرتاكات واملنافع مقارنة بعقود
التكافل على الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من هذه املادة .
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املــادة ( ) 19
تندرج حتت الت�أمني التكافلي العام الأن�شطة الآتية :
 - 1الت�أمني التكافلي �ضد امل�س�ؤولية  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد املخاطر التي
يتعر�ض لها الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزام ــات لأط ــراف ثالثــة
دون املخاطر التي تن� أش� عن� /أو املتعلقة با�ستعمال ال�سيارات �أو املخاطر التي تن�ش�أ
من� /أو تكون لها عالقة با�ستخدام ال�سفن �أو الطائرات �أو املخاطر ذات ال�صلة
بت�شييد �أو �إ�صالح �أو ر�سو ال�سفن �أو الطائرات .
 - 2الت�أمني التكافلي البحري واجلوي والنقل  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي ما ي�أتي :
أ�  -ال�سفن �أو الطائرات �أو الآالت والأثاثات  ,ومعدات ال�سفن والطائرات .
ب  -الب�ضائع وال�سلع واملمتلكات املنقولة على ظهر ال�سفن �أو الطائرات .
ج � -أجرة ال�شحن �أو �أي م�صلحة فـي ال�سفن �أو الطائرات �أو تتعلق بها .
د  -اخل�سارة النا�شئة عن� /أو املتعلقة با�ستعمال ال�سفن �أو الطائرات  ,مبا فـي ذلك
خماطر الطرف الثالث .
هـ  -املخاطر املت�صلة بت�شييد �أو �إ�صالح �أو ر�سو ال�سفن  ,مبا فـي ذلك خماطر
الطرف الثالث .
و  -خماطر النقل (البحري �أو اجلوي �أو الربي)  ,مبا فـي ذلك املخاطر املت�صلة
بالنقل من بداية النقل حتى جهة الو�صول .
ز � -أي خماطر �أخرى موافق عليها من قبل الهيئة .
 - 3الت�أمني التكافلي على املركبات  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد خماطر الفقد
�أو التلف الناجت عن ا�ستعمال املركبات  ,مبا فـي ذلك املخاطر �ضد الأ�ضرار التي
يتعر�ض لها الطرف الثالث نتيجة وقوع حادث مروري  ,وال ت�شمل عقود الت�أمني
التكافلي �ضد خماطر النقل املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من هذه املادة .
 - 4الت�أمني التكافلي على اخل�سائر املالية  :ت�شمل عقود الت�أمــني التكافل ــي �ضـ ــد �أي
من املخاطر الآتية :
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�أ  -خماط ــر اخل�سائـ ــر املالي ــة التـ ــي قـ ــد تلحـ ــق بامل�ؤم ــن عليــه نتيجة لإع�ساره ,
�أو �إفال�سه � ,أو عجزه عن الوفاء بدينه � ,أو عجزه عن الوفاء بدينه فـي ميعاد
ا�ستحقاقه ب�سبب �آخر غري الإع�سار .
ب  -خماطر اخل�سائر التي تلحق بامل�ؤمن عليه نتيجة التزامه بتنفـيذ عقود �ضمان
�سبق �إبرامها .
ج  -خماطر اخل�سائر التي تلحق بامل�ؤمن عليه نتيجة توقفه عن ممار�سة العمل ,
�أو ت�ضيق جمال العمل الذي ميار�سه .
د  -خماطر اخل�سائر التي تلحق بامل�ؤمن عليه نتيجة تكبده م�صاريف غري متوقعة .
هـ  -املخاطر التي ال تقع فـي نطاق �أي من الفقرات ال�سابقة  ,ولي�ست من املخاطر
التي يكون �إبرام  ,وتنفـيذ عقود الت�أمني التكافلي �ضدها مبثابة �إجراء �أن�شطة
ت�أمني من �أخرى .
 - 5الـت�أمني التكافلي على احلوادث ال�شخ�صية  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد
خماطر �إ�صابة امل�ؤمن عليه نتيجة حلادث �أو حلادث من نوع حمدد �أو الوفاة نتيجة
حلادث �أو حلادث من نوع حمدد �أو الإ�صابة بعجز كنتيجة ملر�ض �أو ملر�ض من نوع
حمدد  ,وال تكون عقودا مما يدخل فـي نطاق البندين ( )1و ( )2من هذه املادة .
 - 6الت أ�مـ ــني التكافلـ ــي عل ــى املمتلك ــات  :ت�شمل عقود الت�أمني التكافلي �ضد خماطر
الفقد �أو التلف للممتلكات املادية  ,وال ي�شمل ذلك فئة ن�شاط الت�أمني التكافلي
البحري واجلوي والنقل والـت�أمني التكافلي للمركبات .
الف�صـــل الرابـــع
جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها التنفـيذية
املــادة ( ) 20
دون الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية وقانون �سوق ر�أ�س املال  ,يجب �أن يتمتع ع�ضو
جمل�س �إدارة ال�شركة بال�شروط وامل�ؤهالت واخلربات الآتية :
� - 1أال يكون قد �أدين بجنحة �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيال �أو بجرمية خملة بال�شرف
والأمانة �أو ممار�سة �أي ن�شاط مايل م�شبوه .
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� - 2أال يكـ ـ ــون ق ـ ـ ــد ثب ـ ــت ارتكاب ـ ــه خمالفـ ــات متعلق ـ ــة باللوائـ ـ ــح املنظم ـ ــة لقان ـ ــون
�سـوق ر�أ�س املال  ,وقانون �شركات الت�أمني .
� - 3أال يـ ــكون ق ــد ا�شتـ ــرك ف ـ ــي ارتك ــاب خمالف ــات ماليـ ــة �أو ممار�سـ ــات غ ــري �سليمة
فـي ال�شركة �أدت لتوقف عمل ال�شركة .
� - 4أال يكون قد �سبق احلكم عليه بالإع�سار � ,أو الإفال�س .
� - 5أن تكون لديه خربة عملية فـي الإدارة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 21
دون الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية وقانون �سوق ر�أ�س املال ي�شرتط فـيمن ي�شغل
من�صبا فـي الإدارة التنفـيذية لل�شركة الآتي :
� - 1أال يكون قد �أدين بجنحة �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيال �أو بجرمية خملة بال�شرف
والأمانة � ,أو ممار�سة �أي ن�شاط مايل م�شبوه .
� - 2أال يكون قد ثبت ارتكابه خمالفات متعلقة باللوائح املنظمة لقانون �سوق ر�أ�س املال ,
وقانون �شركات الت�أمني من خالل التحقيق � ,أوالتفتي�ش الذي قامت به الهيئة ,
�أو �أي جهة تنظيمية �أو مهنية �أو حكومية .
� - 3أال يكون قد ا�شت ــرك ف ـ ــي ارتك ــاب خمالف ــات مالـ ــية �أو ممار�سـ ــات غ ــري �سليم ــة
فـي ال�شركة �أدت لتوقف عمل ال�شركة � ,أو ف�صل من عمله لتلك الأ�سباب .
� - 4أال يكون قد �سبق احلكم عليه بالإع�سار � ,أو الإفال�س .
� - 5أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �شركة �أخرى � ,أو ميلك �أو يعمل ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ب�شركة �أخرى مرتبطة بقطاع الت�أمني .
املــادة ( ) 22
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط الواردة فـي املادة ( )21من هذه الالئحة  ,يجب على كل من ي�شغل
من�صبا فـي الإدارة التنفـيذية لل�شركة �أن تتوافر لديه �أحد امل�ؤهالت  ,و�إحدى اخلربات الآتية :
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 - 1درجة زميل (� )Fellowأو درجة منت�سب ( )Associateمن هيئة �أو معهد ت�أمني
�أو �أي جهة متخ�ص�صة فـي الت�أمني توافق عليها الهيئة  ,بالإ�ضافة �إلى خربة فنية
فـي �أن�شطة الت�أمني ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني ,
�أو �إدارة �شركات الت�أمني .
 - 2ماج�ستري فـي الت�أمني �أو العلوم املالية �أو االقت�صادية �أو فـي �أي جمال جتاري
ذي �صلة  ,بالإ�ضافة �إلى خربة فنية فـي �أن�شطة الت�أمني ملدة ال تقل عن (� )7سبع
�سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني .
 - 3بكالوريو�س فـي الت�أمني �أو فـي العلوم االقت�صادية �أو فـي �أي جمال جتاري ذي �صلة ,
بالإ�ضافة �إلى خربة فنية فـي �أن�شطة الت�أمني ملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني .
 - 4دبل ــوم فـ ــي الت�أمني �أو املالي ــة �أو االقت�صـ ــاد  ,بالإ�ضاف ــة خل ــربة فنية فـي الت�أمني
ال تقل عن ( )13ثالث ع�شرة �سنة فـي االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني .
املــادة ( ) 23
يجب على ال�شركة موافاة الهيئة ب�أ�سماء الإدارة التنفـيذية لل�شركة خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ التعيني  ,وفق اال�ستمارة املعدة من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 24
يجوز للهيئة طلب ا�ستبدال �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املنتخــب �أو امل�ستق ــل
�أو من ي�شغل من�صبا فـي الإدارة التنفـيذية لل�شركة �إذا مل ي�ستوف �أيا من ال�شروط وامل�ؤهالت
واخلربات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 25
ال يجوز لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �إدارتها التنفـيذية البقاء فـي منا�صبهــم  ,وح�ضـ ــور
�أي اجتماعات لل�شركة اعتبارا من تاريخ طلب الهيئة ا�ستبدالهم .
املــادة ( ) 26
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية يجب على ال�شركة تعيني بديل فـي املن�صب
الذي ي�شغر نتيجة طلب الهيئة خالل املدة التي يحددها قرار اال�ستبدال .
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الف�صـــل اخلامــ�س
عقـود التـ�أمني التكافلـي
املــادة ( ) 27
يجب �أن تكون جميع عقود الت�أمني التكافلي ال�صادرة فـي ال�سلطنة حمررة باللــغة العربي ــة ,
�أو م�صحوبة برتجمة عربية طبق الأ�صل  ,وعند اخلالف فـي التف�سري يعتد بالن�سخة العربية .
املــادة ( ) 28
يجب �أن تت�ضمن عقود الت�أمني التكافلي الآتي :
 - 1رقم العقد  ,ويذكر فـي جميع الأوراق املتعلقة به .
 - 2ا�سم امل�شارك  ,وامل�ستفـيد  ,وعناوينهم  ,وو�سائل االت�صال بهم .
 - 3فرتة التغطية .
 - 4التغطيات الإ�ضافـية .
 - 5مبلغ اال�شرتاك .
 - 6املمتلكات �أو امل�صالح حمل التغطية .
 - 7ن�ص الوثيقة الذي يت�ضمن ال�شروط العامة واال�ستثناءات .
 - 8حقوق والتزامات امل�شارك .
 - 9الأ�س�س والقواعد التي حتكم العالقة بني ال�شركة وامل�شارك .
 - 10مقـ ــدار �أجـ ــر الوكالـ ــة �أو ح�ص ــة امل�ضاربة التي تتح�صل عليه ال�شركة من ا�ستثمار
�صندوق امل�شاركني .
 - 11طرق تخ�صي�ص امل�ساهمات ملحفظة اال�ستثمارات .
� - 12سيا�سة توزيع الفائ�ض على امل�شاركني .
� - 13سيا�سة التعامل مع العجز .
 - 14توقيع وختم ال�شركة .
� - 15أي بيانات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة ت�ضمينها فـي العقد .
املــادة ( ) 29
يجب على ال�شركة �إطالع طالب الت�أمني على كافة �شروط و�أحكام وا�ستثناءات عقد الت�أمني
التكافلي قبل �إبرامه  ,والتوقيع عليه .
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املــادة ( ) 30
عند �إبرام عقد الت�أمني التكافلي يجب تزويد امل�شارك بن�سخة منه  ,وا�ستثناء من ذلك
يجوز لل�شركة تزويد امل�شارك ب�إ�شعار تغطية م�ؤقت �إلى �أن يتم �إ�صدار العقد  ,وال يجوز �أن
تزيد مدة �إ�صدار العقد على �شهر من تاريخ بدء التغطية .
املــادة ( ) 31
ال يجوز �إ�صدار �أي عقد ت�أمني تكافلي لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة � ,أو �إدارتها
التنفـيذية �أو �أي م�ساهم ميلك (� )%5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة �أو لل�شركات التي
ميلكون �أي جزء من ر�أ�س مالها �أو لأي �شخــ�ص لهــم به �صلة قراب ــة حت ــى الدرجـ ــة الثاني ــة
�أو تربطهم عالقة م�صاهرة �إال بعد دفع اال�شرتاك امل�ستحق بالكامل .
املــادة ( ) 32
ال يجوز لل�شركة منح �أي معاملة تف�ضيلية لأي من املذكورين فـي املادة ( )31من الالئحة
عند تقدميهم ملطالبات �أو تعوي�ضات م�ستحقة ا�ستنادا �إلى عقد الت�أمني التكافلي املربم
معهم  ,كما يجب على ال�شركة �إ�شعار م�س�ؤول االلتزام ب�أي مبالغ �أو تعوي�ضات دفعت ل�صاحلهم .
املــادة ( ) 33
ال يجـ ــوز لل�شركـ ــة �إ�صـ ــدار عق ــد ت�أمي ــن تكافل ــي ع ــام  ,ما ل ــم يثب ــت ت�سلمها ملبلغ اال�شرتاك ,
�أو ب�ضمانات تقبلها ال�شركة  ,ويتفق عليها الطرفان .
املــادة ( ) 34
يثبت ت�سلم ال�شركة لال�شرتاك عند قيام امل�شارك بدفعه �إلى ال�شركة مبا�شرة � ,أو �إلى �أحد
و�سطائها �أو وكالئها � ,أو �إلى �أي طرف �آخر مفو�ض بالإنابة عنها .
الف�صــل ال�ســاد�س
�صندوقـا امل�شاركـني وامل�ساهمـني
املــادة ( ) 35
يجب على ال�شركة �إدارة �صندوق امل�شاركني بعناية وبطريقة مهنية متوافقة مع املبادئ
ال�شرعية .
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املــادة ( ) 36
يجب على ال�شركة لدى �إدارتها ل�صندوق امل�شاركني االلتزام بالآتي :
 - 1ح�سـ ــاب قيم ــة �أ�صـ ــول �صن ــدوق ف ــرع الت�أم ــني التكافل ــي الع ــام ب�شـ ــكل منف�ص ــل
عن التزاماته  ,على �أن تفوق الأ�صول االلتزامات فـي كل الأوقات .
 - 2ح�س ــاب قيم ــة �أ�ص ــول �صن ــدوق ف ــرع الت�أمـ ــني التكافل ــي العائلي ب�شكل منف�صل
عن التزاماته  ,وعلى �أن تكون الأ�صول زائدة عن التزاماته فـي كل الأوقات .
املــادة ( ) 37
يتم توزيع ح�صيلة اال�شرتاكات والفائ�ض وعوائد اال�ستثمار الناجتة عن فئات الأن�شطة
الت ــي تن ــدرج حت ــت ف ــرع الت�أمـ ــني التكافل ــي العائلــي املرخ�ص لل�شركة مزاولتها حتت �أي
من الق�سمني الآتيني بح�سب الن�سبة املتفق عليها فـي عقد الت�أمني التكافلي العائلي :
أ�  -ق�سم �أموال خماطر امل�شارك :
ح�سـاب م�ستقـل عـن ح�ساب ق�سم �أمــوال ا�ستثمــار امل�شــارك  ,ويت ــم قي ــد الأمـ ــوال
املخ�ص�صة لتغطية املخاطر التي مت الت�أمني �ضدها .
ب  -ق�سم �أموال ا�ستثمار امل�شارك :
ح�سـاب م�ستقـل عـن ح�ساب ق�سم �أمــوال خماط ــر امل�ش ــارك  ,ويتــم قي ــد ا ألمـ ــوال
املخ�ص�صة ح�صرا لتكوين ر�أ�س املال .
املــادة ( ) 38
يحظر على ال�شركة اجلمع �أو احلذف بني �أ�صول والتزامات �صندوق امل�ساهمني وبني �أ�صول
والتزامات �صندوق امل�شاركني (بفرعيه �صندوق الت�أمني التكافلي العام و�صندوق الت�أمني
التكافلي العائلي) .
املــادة ( ) 39
يج ــب علـ ــى ال�شركـ ــة تقديـ ــم القـ ــر�ض احل�س ــن عندما ت�صبح التزامات �صندوق امل�شاركني
�أو �أحد فروعه �أكرث من �أ�صوله اجلارية � ,أو عند وجود عجز فـي ال�سيولة النقدية بال�صندوق .
املــادة ( ) 40
تكون �إيرادات �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام من البنود الآتية :
 - 1اال�شرتاكات وح�صة اال�شرتاك امل�ستحقة لل�شركة املح�صلة نظري عقود الت�أمني
التكافلي �أو عقود �إعادة الت�أمني التكافلي .
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 - 2احل�سومات والعموالت املتح�صلة من �شركات �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 3الفائ�ض من عمليات �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 4القيمة املتبقية واال�سرتداد التي تندرج حتت �أي من فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي
العام .
 - 5التربعات املدفوعة من قبل امل�ساهمني .
املــادة ( ) 41
تكون �إيرادات �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي من البنود الآتية :
 - 1اال�شرتاكات وح�صة اال�شرتاك امل�ستحقة لل�شركة نظري عقود الت�أمني التكافلي
العائلي وعقود �إعادة الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 2احل�سومات والعموالت املتح�صلة من �شركات �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 3الفائ�ض من عمليات �إعادة الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 4التربعات املدفوعة من قبل امل�ساهمني .
املــادة ( ) 42
ال يجوز لل�شركة قيد �أي �إيراد فـي �صندوق امل�ساهمني �إال من �أحد البنود الآتية :
 - 1ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع من امل�ساهمني .
� - 2أجرة الوكالة � ,أو ح�صة امل�ضاربة .
 - 3عوائد ا�ستثمار �صندوق امل�ساهمني .
املــادة ( ) 43
حتدد �أوجه ال�صرف من �صندوق امل�شاركني فـي الآتي :
 - 1تغطية م�صروفات �إدارة ال�صندوق  ,وت�شمل الوكالة وامل�ضاربة .
 - 2النفقات والتعوي�ضات امل�ستحقة تنفـيذا لعقود الت�أمني التكافلي .
 - 3توزيع الفائ�ض على ح�ساب امل�شاركني .
� - 4أي م�صاريف �أخرى توافق عليها جلنة الرقابة ال�شرعية .
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املــادة ( ) 44
حتدد �أوجه ال�صرف من �صندوق امل�ساهمني فـي الآتي :
 - 1تكاليف �إ�صدار عقد الت�أمني التكافلي �شاملة العمولة .
 - 2م�صاريف الإدارة .
 - 3امل�صاريف الإدارية العامة وم�صاريف البيع .
 - 4ال�ضرائب .
املــادة ( ) 45
ال يجوز لل�شركة توزيع الفائ�ض �إال وفقا ل�سيا�سة الفائ�ض القابل للتوزيع املعتمدة من جمل�س
�إدارة ال�شركة  ,وجلنة الرقابة ال�شرعية واخلبري االكتواري املعني بالن�سبة لل�شركة املرخ�ص
لها مزاولة فرع الت�أمني التكافلي العائلي  ,وعند ح�ساب الفائ�ض القابل للتوزيع يجب على
ال�شركة مراعاة الآتي :
� - 1أن يكون الفائ�ض على �أ�سا�س البيانات املالية املدققة .
 - 2مقدار اال�شرتاكات مبوجب العقود املربمة مع امل�شاركني .
� - 3سداد القر�ض احل�سن .
 - 4مقدار املالءة املالية لل�شركة و�صندوق امل�شاركني .
 - 5كفاية ال�سيولة املالية .
� - 6إمكانية االحتفاظ بجزء من الفائ�ض للطوارئ .
� - 7إمكانية االحتفاظ بجزء من الفائ�ض للتو�سع .
ويجوز لل�شركة عدم �صرف الفائ�ض القابل للتوزيع من �أجل جتنــب �أي تبع ــات ماليــة �أو
قانونية م�ستقبلية لدى قيامها ب�أن�شطة الت�أمني التكافلي �أو �أي �أهداف �أخرى حتددها
�سيا�سة الفائ�ض القابل للتوزيع  ,وفـي جميع الأحوال ال يجوز ل�صندوق امل�ساهمني احل�صول
على �أي مبلغ من الفائ�ض القابل للتوزيع .
املــادة ( ) 46
يكون توزيع الفائ�ض القابل للتوزيع خالل (� )4أربعة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ,
ويكون الإعالن عن ذلك عرب موقعها الإلكرتوين � ,أو عن طريق �إ�شعار ير�سل �إلى امل�شارك .
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املــادة ( ) 47
يجب على ال�شركة توزيع الفائ�ض القابل للتوزيع خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما
من تاريخ الإعالن عن التوزيع  ,وذلك عن طريق التحويل البنكي املبا�شر �إلى ح�ساب
امل�شارك � ,أو اخل�صم من قيمة اال�شرتاكات .
املــادة ( ) 48
ال يجوز لل�شركة تف�ضيل �أي م�شارك على �آخر بطريقة غري مربرة .
املــادة ( ) 49
يجوز للهيئة �أو من خالل طرف خارجي تعينه خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إعالن
ال�شركة عن رغبتها فـي توزيع الفائ�ض القابل للتوزيع �إجراء تقييم للت�أكد وحتديد
م�ستوى الفائ�ض القابل للتوزيع املعلن عنه  ,ومدى مطابقته فعليا للبيانات وال�سجالت
املالية ل�صندوق امل�شاركني  ,ويجب على ال�شركة تقدمي كافة البيانات التي تطلب منها
لإجراء هذا التقييم .
املــادة ( ) 50
يجب على ال�شركة عند وجود �أي عجز حما�سبي فـي احل�سابات املالية ال�سنوية املدققة
ل�صندوق امل�شاركني تخ�صي�ص �أ�صل �أو �أكرث من �أ�صول �صندوق امل�ساهمني مبا يعادل قيمة
العجز املحا�سبي وذلك خالل ( )120مائة وع�شرين يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية
لتقدمي القر�ض احل�سن  ,و�إخطار الهيئة بتلك الأ�صول خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ
التخ�صي�ص  ,وفـي حالة ا�ستمرار العجز املحا�سبي ملدة ( )3ثالث �سنوات وجب على ال�شركة
اتخاذ الإجراءات الالزمة من �أجل اعتبار الأ�صول التي مت تخ�صي�صها كقر�ض ح�سن .
املــادة ( ) 51
عند عجز �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام عن �سداد القر�ض احل�سن ملدة ( )3ثالث
�سنوات � ,أو عجز �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي عن �سداد ذلك القر�ض ملدة ()5
خم�س �سنوات  ,وجب على ال�شركة قيد ذلك القر�ض على �أنه دين م�شكوك فـي حت�صيله .
وفـ ــي ح ــال تــم �سداد ذلك القر�ض بعد انق�ضاء تلك املدد يجب �إثبات ذلك فـي احل�سابات
املالية .
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املــادة ( ) 52
ال يجوز �سداد مبلغ القر�ض احل�سن �إال من فائ�ض �صندوق امل�شاركني �شريطة عدم الإخالل
بحد املالءة املالية لل�شركة  ,وموافقة جمل�س �إدارة ال�شركة وجلنة الرقابة ال�شرعية
واخلبري االكتواري املعني �إذا كانت ال�شركة تزاول ن�شاط الت�أمني التكافلي العائلي .
املــادة ( ) 53
يجب على ال�شركة مراعاة العمل مببادئ الوكالة لأن�شطة االكتتاب  ,ومبادئ امل�ضاربة
بالن�سبة لأن�شطة اال�ستثمار فـي الت�أمني التكافلي .
املــادة ( ) 54
يدار ن�شاط ال�شركة بوا�سطة الإدارة التنفـيذية وفقا لل�سيا�سات التي ي�ضعها جمل�س �إدارة
ال�شركة  ,ومبا يحقق التوازن بني م�صلحة امل�شاركني  ,وامل�ساهمني  ,ويجب على جمل�س
الإدارة والإدارة التنفـيذية تقدمي م�صلحة امل�شاركني على م�صلحة امل�ساهمني عند وجود
تعار�ض بينهما .
املــادة ( ) 55
يجب �أال تزيد �أجرة الوكالة �أو ح�صة امل�ضاربة التي ت�أخذها ال�شركة التي تدير �صندوق
امل�شاركني با�ستخدام منوذج عقد الوكالة �أو منوذج عقد امل�ضاربة على ( )%30ثالثني باملائة
من ن�سبة اال�شرتاك � ,أو مبا ال يزيد على �إجمايل هذه الن�سبة �إذا كانت على �شكل ر�سم ,
على �أن تغطي هذه الأجرة �أو احل�صة تكاليف م�صروفات �إدارة ال�صندوق �أو �أي م�صروفات
�أخرى توافق عليها جلنة الرقابة ال�شرعية .
املــادة ( ) 56
يجب على ال�شركة عند الرغبة فـي فر�ض �أو �إجراء �أي تعديل على �أجرة الوكالة �أو ح�صة
امل�ضاربة �أو توزيع الأرباح بعد التقدم بطلب بذلك �إلى الهيئة مرفقا به موافقة جمل�س
�إدارة ال�شركة  ,وجلنة الرقابة ال�شرعية  ,واخلبري االكتواري املعني � ,إذا كانت ال�شركة تزاول
فرع الت�أمني التكافلي العائلي  ,و�آلية حتديد م�ستوى �أجرة الوكالة وح�صة امل�ضاربة  ,و�أي
م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة .
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الف�صــل ال�سابــع
جلنة الرقابة ال�شرعية واملراقب ال�شرعي
املــادة ( ) 57
يجب على ال�شركة ت�شكيل جلنة للرقابة ال�شرعية قبل بدء عمل ــيات الت�أم ــني التكافل ــي ,
على �أن يكون عدد �أع�ضائها فرديا ال يقل عن ( )3ثالثة �أع�ضاء  ,و�أن يكون �أغلبية الأع�ضاء
من الفقهاء ال�شرعيني و�أن يكون من بينهم خبري خمت�ص فـي الت�أمني التكافلي  ,وي�شرتط
فـي ع�ضو اللجنة من الفقهاء الآتي :
� - 1أن يكون حا�صال على درجة البكالوريو�س فـي �أ�صول الفقه  ,وفقه املعامالت  ,مع
خربة عملية فـي تقييم �شرعية املعامالت التجارية والتدابري ال�شرعية ال تقل عن
( )5خم�س �سنوات .
� - 2أن يكون ملما مبجال ال�صريفة الإ�سالمية .
� - 3أن يكون لديه معرفة بالإطار التنظيمي والقانوين لفروع الت�أمني الذي تزاوله
ال�شركة .
� - 4أال يكون م�ساهما �أو ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة ال�شركة � ,أو موظفا فـيها .
� - 5أن يكون ح�سن ال�سرية  ,وال�سمعة  ,ومتمتعا باال�ستقاللية واحليادية .
املــادة ( ) 58
ال يجوز لع�ضو جلنة الرقابة ال�شرعية �أن يكون ع�ضوا فـي �أكرث من جلنة رقابة �شرعية
ل�شركة ت�أمني تكافلي فـي ال�سلطنة  ,ويجوز اال�ستثناء من ذلك بقرار من الرئي�س التنفـيذي
�شريطة عدم ممانعة ال�شركتني .
املــادة ( ) 59
يجب على ال�شركة موافاة الهيئة بقرار تعيني �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 60
ال يجوز لل�شركة عزل �أي ع�ضو من �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية �إال بتو�صية من جمل�س
�إدارة ال�شركة وبعد موافقة اجلمعية العامة العادية  ,و�إذا �شغر مركز �أحد الأع�ضاء وجب
على ال�شركة تعيني بديل عنه خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �شغور املركز .
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املــادة ( ) 61
تخت�ص جلنة الرقابة ال�شرعية بالآتي :
 - 1و�ضع القواعد ال�شرعية املنظمة لأن�شطة ال�شركة .
 - 2مراجعة عقود الت�أمني التكافلي وكل امل�ستندات والإجراءات القانونية املتعلقة
ب�أن�شطة ال�شركة للتحقق من توافقها مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
 - 3اعتماد �سيا�سة و�إجراءات �صندوق امل�شاركني .
 - 4و�ضع �سيا�سة ا�ستثمارية متوافقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يعتمدها
جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 5املوافقة على �سيا�سة توزيع الفائ�ض املعتمدة من جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 6املوافقة على دليل االكتتاب املعتمد من جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 7املوافقة على دليل ت�سوية املطالبات املعتمد من جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 8تقدمي املقرتحات ب�ش�أن املخالفات ال�شرعية املرتبطة بالت�أمني التي يبلغ عنها
م�س�ؤول االلتزام .
 - 9تقدمي تقرير �سنوي للهيئة وللجمعية العامة ال�سنوية لل�شركة تبني فـيه �أعمالها
ومالحظاتها حول مدى تقيد ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 62
يجب �أن تنعقد جلنة الرقابة ال�شرعية (� )4أربع مرات على الأقل كل �سنة  ,و( )1مرة واحدة
على الأقل فـي ال�سنة مع جمل�س �إدارة ال�شركة .
املــادة ( ) 63
حتال م�سائل اخلالف بني جلنة الرقابة ال�شرعية  ,وجمل�س �إدارة ال�شركة �إلى الهيئة العليا
للرقابة ال�شرعية بالهيئة  ,وتعترب قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية العليا نهائية  ,وملزمة .
املــادة ( ) 64
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة تذليل جميع ال�صعوبات التي قد تواجهها جلنة الرقابة
ال�شرعية فـي �أثناء القيام مبهامها  ,ويجب على الإدارة التنفـيذية لل�شركة االلتزام بالآتي :
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 - 1تقدمي امل�ساعدة املطلوبة منها �إلى جلنة الرقابة ال�شرعية .
 - 2متكني جلنة الرقابة ال�شرعية من االطالع على ال�سجالت والبيانات .
 - 3عدم التدخل فـي �أن�شطة جلنة الرقابة ال�شرعية .
 - 4عدم تقدمي �أي معلومات خاطئة �أو م�ضللة �أو ناق�صة للجنة الرقابة ال�شرعية .
 - 5تقدمي تقرير �إلى جلنة الرقابة ال�شرعية عــن �أي �أم ــور م ــن املحتـ ــمل �أن ت�ؤثـ ــر
على التزام ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 65
فـي حالة عدم التزام ال�شركة ب�سيا�سات وتوجيهات وقرارات وفتاوى جلنة الرقابة ال�شرعية ,
يجب على اللجنة �أن ترفع تقريرا بذلك �إلى الهيئة .
املــادة ( ) 66
على ال�شركة تعيني املراقب ال�شرعي اخلارجي للقيام ب�أعمال الرقابة ال�شرعية لكل �سنة
مالية للت�أكد من �أن جميع �أن�شطة ال�شركة تتم وفقا لقرارات جلنة الرقابة ال�شرعية ,
وقوانني ولوائح الت�أمني التكافلي ال�صادرة عن الهيئة .
املــادة ( ) 67
يجب �أن يتوفر فـي املراقب ال�شرعي اخلارجي الكفاءة الالزمة للقيام بـ�أعمال املراجعة ال�شرعية .
املــادة ( ) 68
حتدد اخت�صا�صات املراقب ال�شرعي اخلارجي بالآتي :
 - 1التحقق من توافق �صيغة املنتجات والعقود واملعامالت املالية و�سيا�سات و�إجراءات
الت�شغيل مع ال�شريعة .
 - 2التحقــق من تطبيق كل القرارات وال�سيا�سات والتوجيهات التي ت�صدر من جلنة
الرقابــة ال�شرعية .
 - 3التحقق من التزام ال�شركة بكل �أحكام قانون الت�أمني التكافلي  ,والئحته التنفـيذية .
 - 4التحقـ ــق مــن التزام ال�شركة بكافة القرارات والتوجيهات التي ت�صدر من هيئة
الرقابة ال�شرعية العليا بالهيئة .
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املــادة ( ) 69
على املراقب ال�شرعي اخلارجي االجتماع بلجنة الرقابة ال�شرعية ملناق�شة ما تو�صل �إليه
من نتائج قبل �إعداد التقرير .
املــادة ( ) 70
يجب تقدمي ن�سخ من تقرير املراقب ال�شرعي اخلارجي للجهات الآتية :
 - 1جمل�س الإدارة بال�شركة .
 - 2جلنة الرقابة ال�شرعية بال�شركة .
 - 3الهيئة (مع البيانات املالية ال�سنوية) .
الف�صــل الثامــن
ال�سجــالت والتقاريــر املاليــة
املــادة ( ) 71
يجب على ال�شركة عند �إعداد التقارير املالية االلتزام بالآتي :
 - 1املعايري املحا�سبية الدولية  ,ومعايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية  ,واملتطلبات التي تقرها الهيئة .
 - 2ذكر ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي �إعداد التقارير املالية وفقا للمعايري الدولية
للمحا�سبة واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .
املــادة ( ) 72
يجب على ال�شركة حفظ ال�سجالت الآتية :
� - 1سجل بكافة عقود الت�أمني التكافلي ال�صادرة من ال�شركة  ,مت�ضمنا الرقم املت�سل�سل
لكل عقد  ,وتاريخ �إ�صداره  ,و�أ�سماء وعناوين امل�شاركني وامل�ستفـيدين  ,والأموال
امل�ؤمن عليها  ,ومدة تلك العقود و�أي تعديالت متت عليها .
� - 2سجل بكافة املطالبات املقدمة لل�شركة  ,مت�ضمنا تاريخ التقدمي والقيمة و�أ�سماء
وعناوين مقدميها وتاريخ �سداد املطالبات �أو تاريخ رف�ض ال�سداد و�أ�سبابه .
� - 3سجل بكافة عقود �إعادة الت�أمني التكافلي � ,أو �إعادة الت�أمني املربمة من قبل
ال�شركة .
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املــادة ( ) 73
يجب �أن يت�ضمن التقرير املايل ربع ال�سنوي لل�شركة البيانات الآتية :
 - 1الو�ضع املايل لل�شركة .
 - 2الدخل ال�شامل ل�صندوق امل�ساهمني .
 - 3الدخل ال�شامل ل�صندوق امل�شاركني .
� - 4إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام .
� - 5إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 6التغري فـي حقوق امل�ساهمني .
 - 7الفائ�ض �أو العجز فـي �صندوق امل�شاركني .
 - 8البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 74
يجب �أن تعد ال�شركة تقريرا �سنويا يت�ضمن البيانات الآتية :
 - 1الو�ضع املايل لل�شركة مت�ضمنا (�صندوق امل�ساهمني و�صندوق امل�شاركني)  ,والو�ضع
املايل العام لل�شركة .
 - 2الدخل ال�شامل ل�صندوق امل�ساهمني .
� - 3إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العام .
� - 4إيرادات وم�صاريف �صندوق فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 - 5التدفق النقدي ل�صندوق امل�ساهمني .
 - 6التدفق النقدي ل�صندوق امل�شاركني .
 - 7التغري فـي حقوق امل�ساهمني .
 - 8الفائ�ض �أو العجز فـي �صندوق امل�شاركني .
 - 9اال�شرتاكات لكل فئة من فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تزاولها ال�شركة .
 - 10املطالبات �أو التعوي�ضات لكل فئة من فئات �أن�شطة الت�أمني التكافلي التي تزاولها
ال�شركة .
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 - 11م�صروفات �صندوق امل�ساهمني .
 - 12م�صروفات �صندوق امل�شاركني لكل فرع من فروع الت�أمني التكافلي .
� - 13إعادة الت�أمني التكافلي .
� - 14أ�صول والتزامات ال�شركة فـي اخلارج بالن�سبة لل�شركات العمانية .
 - 15ح�ساب حد املالءة املالية .
 - 16ح�ساب االحتياطات الفنية .
� - 17أموال ال�شركة لدى الهيئة ك�ضمان (رهن) لكل نوع من فئات الأن�شطة .
� - 18أي بيانات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 75
يجب على ال�شركة تقدمي البيانات املالية املدققة املن�شورة والتقارير التنظيمية املدققة
للهيئة وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة لل�شركة بـ ـ ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 76
يجب على ال�شركة تقدمي تقرير �سنوي عن مدى االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية  ,يرفق مع
البيانات املالية �إلى الهيئة  ,مت�ضمنا مالحظات جمل�س الإدارة على التحفظات الواردة فـيه .
الف�صــل التا�ســع
مراقب احل�سابات اخلارجي واخلبري االكتواري
املــادة ( ) 77
يجب على ال�شركة من خالل اجلمعية العامة تعيني مراقب ح�سابات خارجي ب�شكل �سنوي ،
لتدقيق التقارير ال�سنوية والبيانات املالية لل�شركة  ,على �أن يكون املراقب من بني مكاتب
التدقيق املعتمدة لدى الهيئة .
املــادة ( ) 78
يجوز للهيئة �إعادة تعيني مراقب احل�سابات اخلارجي �أو تعيني مراقب ح�سابات �آخر على نفقة
ال�شركة لإعادة تدقيق ح�سابات ال�شركة �إذا كان التقرير الذي �أعده املراقب ال يعرب عن الو�ضع
املايل الفعلي لل�شركة .
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املــادة ( ) 79
يجب على ال�شركة التي تزاول �أن�شطة الت�أمني التكافلي العائلي تعيني خبري اكتواري
مبوافقة الهيئة  ,يقوم ب�إجراء تقييم اكتواري �سنوي وفـي هذه احلالة يجب تقدمي ن�سخة
من التقرير للهيئة رفق احل�سابات ال�سنوية  ,وذلك قبل انعقاد اجلمعية العام ــة لل�شرك ــة
بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل .
املــادة ( ) 80
يجوز للهيئة وفقا لتقديرها �أن تطل ــب مـ ــن ال�شرك ــة تقدمي تقرير �إ�ضافـي بالتقييم
االكتواري � ,أو �أن تعني على نفقة ال�شركة خبريا اكتواريا �آخر لإجراء التقييم االكتواري
عن الن�شاط الذي تزاوله ال�شركة .
املــادة ( ) 81
يجب على من يعني خبريا اكتواريا �أن تتوافر فـيه �أحد اال�شرتاطات الآتية :
 - 1زمالة معهد وكلية االكتواريني فـي اململكة املتحدة .
 - 2ع�ضوية جمعية االكتواريني فـي الواليات املتحدة الأمريكية .
 - 3ع�ضوية جمعية اكتواريي اخل�سائر فـي الواليات املتحدة الأمريكية .
املــادة ( ) 82
يجوز للهيئة بالن�سبة لل�شركة التي تزاول �أن�شطة الت�أمني التكافلي العام �أن تطلب تقرير
خبري اكتواري وفقا لتقديرها .
املــادة ( ) 83
يخت�ص اخلبري االكتواري بالآتي :
 - 1مراجعة املركز املايل لل�شركة .
 - 2تقييم مقدرة ال�شركة على �أداء التزاماتها امل�ستقبلية .
 - 3مراجعة عقود و�صيغ الت�أمني التكافلي .
 - 4حتديد واعتماد املخ�ص�صات الفنية لل�شركة .
 - 5تقييم ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة  ,و�إبداء تو�صياته عليها .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 84
يجب على اخلبري االكتواري االلتزام بالآتي :
� - 1أال يكون طرفا ذا عالقة بال�شركة التي يقوم بتقييمها .
 - 2تقدمي تقريره با�ستقاللية تامة  ,ووفق �أف�ضل معايري املمار�سات الدولية املعتمدة
فـي املجال االكتواري  ,ومبا يتالءم مع طبيعة �أن�شطة ال�شركة .
 - 3تقدمي تقريره ملجل�س �إدارة ال�شركة خالل املدة املنا�سبة مبا يتيح لأع�ضاء املجل�س
الفر�صة لدرا�سته  ,وا�ستخدام املعلومات الواردة فـيه فـي �إعداد التقرير ال�سنوي
لل�شركة .
� - 4إبالغ جمل�س �إدارة ال�شركة �إذا ر�أى �أن هنالك �أمرا يتعلق بالو�ضع املالــي لل�شرك ــة ,
�أو �أعمالها ي�ستدعي �إحاطة �أع�ضاء املجل�س به .
� - 5إبالغ الهيئة �إذا اعتقد �أن الأمر الذي �أخطر به جمل�س �إدارة ال�شركة مل يتم التعامل
معه على النحو املنا�سب .
املــادة ( ) 85
يجب �أن يت�ضمن تقرير اخلبري االكتواري الآتي :
 - 1املعطيات الهامة التي �أثرت � ,أو من املحتمل �أن ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة فـي امل�ستقبل .
 - 2تقدير لقيمة التزامات الت�أمني التكافلي والأ�صول الناجتة عن تلك االلتزامات
واملحددة وفقا للوائح املنظمة لقطاع الت�أمني .
 - 3فـي حالة ما �إذا طر أ� تغيري على افرتا�ضات � ,أو فـي طريقة التقييم مقارنة بتلك
املتبعة فـي التقييم ال�سابق  ,يجب تو�ضيح ت�أثري هذه التغيريات على التزامات
الت�أمني التكافلي العام  ,والأ�صول الناجتة عن هذه االلتزامات .
 - 4مدى كفاية ومالءمة وم�صداقية البيانات التي وفرتها له ال�شركة .
 - 5الإجراءات املتخذة لتقييم مدى كفاءة ومالءمة وم�صداقية البيانات .
 - 6النموذج �أو النماذج امل�ستخدمة من قبله فـي عملية التقييم .
 - 7املنهج املتبع فـي تقييم التقديرات .
 - 8العوامل امل�ؤثرة على نتائج التحليل .
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 - 9ترتيبات �إعادة الت�أمني التكافلي  ,ومدى كفايتها .
 - 10اجلوانب املهمة الأخرى لأن�شطة الت�أمني التكافلي  ,على �أن ت�شمل ر�أيه بالن�سبة
لالختالفات اجلوهرية بني الأعمال احلقيقية  ,مقارنة باالفرتا�ضات فـي التقييم
ال�سابق .
 - 11الطريقة واالفرتا�ضات امل�ستخدمة من قبل اخلبري االكتواري فـي عملية التقييم ,
على �أن ت�شمل ر�أيه بالن�سبة لالختالفات اجلوهرية بني االفرتا�ضات امل�ستخدمة ,
والأعمال احلقيقية التي مرت بها ال�شركة .
 - 12حتديد الفائ�ض والعجز فـي �صندوق امل�شاركني  ,وو�صف للأ�صول امل�ستثمرة امل�ستخدمة
فـي حتديد العائدات  ,و�أ�س�س املخاطر التي مت االعتماد عليها فـي حتديد معدل
اخل�صم امل�ستخدم .
 - 13مبلغ الفائ�ض املقرتح للتوزيع على امل�شاركني .
� - 14أي عوامل �أخرى قد ت�ؤثر على التقييم .
املــادة ( ) 86
يجب على اخلبري االكتواري عند مالحظته لأي خماطر حالية �أو م�ستقبلية �أو وقائع �أو
ت�صرفات تخالف �أحكام القانون �أو الئحته التنفـيذية من قبل ال�شركة تقدمي تقرير عاجل
�إلى جمل�س �إدارة ال�شركة  ,وعلى املجل�س مراجعة التقرير  ,وتقدمي مالحظاته عليه ,
وموافاة الهيئة باملالحظات  ,والإجراءات املتخذة .
املــادة ( ) 87
يجب على الإدارة التنفـيذية لل�شركة االلتزام بتقدمي امل�ساعدة الالزمة للخبري االكتواري
ل�ضمان قيامه مبهامه  ,وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1ال�سماح له باالطالع على �سجالت  ,ووثائق ال�شركة متى طلب ذلك .
 - 2عدم التدخل فـي �أعماله .
 - 3عدم مده ب�أي معلومات �أو بيانات خاطئة .
� - 4إبالغه بالأمور التي من املحتمل �أن ت�ؤثر على الو�ضع املايل لل�شركة .
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املــادة ( ) 88
 - 1يجب على ال�شركة عند رغبتها فـي �إنهاء خدمات مراقب احل�سابات �أو اخلبري االكتواري
االلتزام بالآتي :
أ�  -التقدم بطلب كتابي �إلى الهيئة مبني فـيه �أ�سباب رغبتها فـي الإنهاء  ,وعلى الهيئة
البت فـي الطلب خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه  ,ويعترب م�ضي
هذا املدة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ضه .
ب  -لل�شركة احلق فـي التظلم من قرار الرف�ض وفقـ ــا للإجـ ــراءات املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا
فـي قانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفـيذية .
 - 2يجب على اخلبري االكتواري  -عند رغبته فـي اال�ستقالة � -إخطار الهيئة بذلك قبل
تقدميها بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل مع بيان الأ�سباب .
وفـي جميع الأحوال يجب على ال�شركة تعيني خبري اكتواري �آخر خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ �إنهاء خدمات اخلبري االكتواري � ,أو ا�ستقالته .
الف�صــل العا�شــر
املخ�ص�صــات الفنيــة
املــادة ( ) 89
تطبق على ال�شركة �أحكام "حد القدرة علـ ــى الوفـ ــاء " املن�صو�ص عليه فـي قانون �شركات
الت�أمني  ,و�أحكام " الوديعة وحد املالءة " املن�صو�ص عليه فـي الالئحة التنفـيذية لقانون
�شركات الت�أمني  ,وتلتزم ال�شركة التي متار�س ن�شاط الت�أمني التكافلي العائلي بالتزامات
�شركة الت�أمني ذاتها التي متار�س �أعمال الت�أمني على احلياة  ,كما تلتزم ال�شركة التي
متار�س ن�شاط الت�أمني التكافلي العام بالتزامات �شركة الت�أمني ذاتها التي متار�س �أعمال
الت�أمني العام .
املــادة ( ) 90
يجب على ال�شركة االحتفاظ باالحتياطيات الآتية كمخ�ص�صات فنية لكل فرع من فروع
الت�أمني التكافلي املرخ�ص لها مبزاولته :
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 - 1خم�ص�صات للأخطار التي مل ت�سقط  ,ت�شمل احتياطيات امل�شاركات غري املكت�سبة ,
واحتياطيات العجز فـي اال�شرتاكات  .وفـي حالة حتديد احتياطي اال�شرتاكات
غري املكت�سبة يجب ا�ستخدام طريقة ( . )365/1وعلى ال�شركة القيام باختبار كفاية
�أداء االلتزامات وبالتايل ح�ساب  ,وقيد العجز فـي احتياطيات عجز اال�شرتاكات
لكل نوع من �أن�شطة الت�أمني التكافلي  ,حيث يكون اجلزء الذي مل ي�سقط من
اال�شرتاكات غري كاف للوفاء باملطالبات امل�ستقبلية  ,وت�سوية امل�صاريف الأخرى ,
خم�صوما منها تدابري �إعادة الت�أمني التكافلي .
 - 2خم�ص�صات للمطالبات املعلقة  :ويعادل القيمة الإجمالية املقدرة للمطالبات
املعلقة لكل نوع من �أن�شطة الت�أمني التكافلي مع خم�ص�ص للمطالبات التي مت
تكبدها  ,ومل يتم التبليغ عنها .
املــادة ( ) 91
يجب على ال�شركة التي تزاول �أن�شطة الت�أمني التكافلي العائلي االحتفاظ بر�صيد عام
طوال ال�سنة املالية يعادل على الأقل �صافـي االلتزامات لكل عقود الت�أمني التكافلي اعتبارا
من تاريخ التقييم الذي مت بوا�سطة اخلبري االكتواري املعني .
املــادة ( ) 92
على ال�شركة �أن تودع �أ�صوال ال تقل عن �إجمايل �صافـي احتياطياتها الفنية فـي �أحد امل�صارف
املرخ�ص لها مبزاولة املعامالت امل�صرفـية الإ�سالمية فـي ال�سلطنة �أو �أي جهة خمت�صة فـي
ال�سلطنة  ,مع رهنها ل�صالح الهيئة مع ت�سليمها �شهادة تثبت الرهن .
املــادة ( ) 93
لأغرا�ض ح�ساب �صافـي االحتياطي الفني  ,ف�إن اجلزء الذي مل ي�سقط من م�صاريف �إعادة
الت�أمني التكافلي � ,أو �إعادة الت�أمني يجب خ�صمه من احتياطي اال�شرتاكات غري املكت�سبة .
املــادة ( ) 94
ال يجوز لل�شركة �سحب �أي من الأ�صول املرهونة للهيئة ال�ستخدامها �إال بع ــد احل�صـ ــول
على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .

-657-

املــادة ( ) 95
يجب على ال�شركة الف�صل بني الأ�صول املرهونة ل�صالح الهيئة لفرع الت�أمني التكافلي
العائلي  ,والأ�صول املرهونة ل�صالح الهيئة لفرع الت�أمني التكافلي العام .
الف�صـل احلـادي ع�شـر
�إعــادة الت�أمــني التكافلــي
املــادة ( ) 96
تلتزم ال�شركة ب�إ�سناد عمليات �إعادة الت�أمني التكافلي �إلى �شركات �إعادة ت�أمــني تكافلــي ,
وفـي حالة تعذر ذلك يجوز لها التعامل مع �شركات �إعادة ت�أمني  ,بعد موافقة جلنة الرقابة
ال�شرعية والهيئة .
املــادة ( ) 97
يجب على �شركة �إعادة الت�أمني التكافلي االحتفاظ بال�سجالت الآتية :
� - 1سجل بتفا�صيل عقود �إعادة الت�أمني التكافلي .
� - 2سجل يت�ضمن كافة املطالبات التي ت�صل �إلى �شركة �إعادة الت�أمني التكافلي ب�ش�أن
احل�ص�ص من االتفاقيات املتنازل عنها  ,و�أ�سماء املكتتبني �أ�صحاب املطالبات
واالتفاقية املعنية  ,واملبلغ الذي حتتجزه ال�شركة  ,ون�صيبها  ,وتاريخ ال�سداد ,
واالحتياطي املخ�ص�ص للوفاء باملطالبة .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
حـل ال�شركـة و�إلغـاء الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 98
�إذا حتققت �أ�سباب حل وت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجاري ــة وج ــب
على امل�صفـي � ,أو من يقوم مقامه نقل اجلزء املتبقي من �صندوق امل�شاركني �إلى �شركة
ت�أمني تكافلي �أخرى  ,وذلك وفقا لأحكام القانون  ,ويكون �صندوق امل�ساهمــني م�س ـ ـ�ؤوال
عن امل�ساهمة مببلغ العجز املرتاكم فـي �صندوق امل�شاركني قبل التحويل  .ولهذا الغر�ض
يجب القيام بتقييم اكتواري لأعمال الت�أمني التكافلي العائلي .
املــادة ( ) 99
بعد �أن يتم نقل �أن�شطة الت�أمني التكافلي �إلى �شركة �أخ ــرى  ,تــ�صدر الهيئــة قــرارا ب�إلغاء
الرتخي�ص  ,ويكون حل وت�صفـية �صندوق امل�ساهمني وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
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املــادة ( ) 100
مع عدم الإخالل باملادة ( )15من القانون  ,يجب على الهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت
الآتية :
� - 1إذا مل تزاول ال�شركة �أي فئة من الأن�شطة املرخ�ص لها مبزاولتها خالل (� )1سنة واحدة
من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
� - 2إذا مل تطـ ــرح ال�شرك ــة �أ�سهمها لالكتتاب العام خالل املدة املحددة فـي قانون
ال�شركات التجارية .
� - 3إذا ل ــم تتخ ــذ ال�شركة الرتتيبات الكافـية ل�ضمان التزامها بالعمل وفق �أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية مبا فـي ذلك تعيني �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية .
� - 4إذا توقفت ال�شركة فعليا عن ممار�سة �أن�شطة الت�أمني التكافلي �أو بناء على طلب
ال�شركة .
الف�صــل الثالـث ع�شـر
اجلـزاءات الإداريـة والر�سـوم
املــادة ( ) 101
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذه الالئــحة يك ــون توقي ــع اجل ــزاءات ال ــواردة فـ ــي امل ــادة ()53
من القانون بقرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 102
يكون تظلم �أ�صحاب ال�ش�أن من القرارات ال�صادرة من الرئي�س التنفـيذي تنفـيذا لأحكام
القانون والئحته التنفـيذية وفقا لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال  ,والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 103
تتولى الدائرة املخت�صة فـي الهيئة �إجراءات التحقيق فـي املخالفات لأحكام القانون ,
والئحته التنفـيذية  ,والقرارات والقواعد ال�صادرة تنفـيذا لهما .
املــادة ( ) 104
يجــوز للمجل�س الت�صالح مع املخالف فـيما يقع من خمالفـ ــة لأحكــام املادتني ( )4و ()44
من القانون ب�إجراء ت�سوية مالية مع املخالف � ,شريطة �أال يقل مبلغ الت�صالح عن احلد
الأدنى املقرر للغرامة الإدارية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )53من القانون .
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املــادة ( ) 105
حتدد الر�سوم التي ت�ستوفـيها الهيئة بالآتي :
 - 1ر�سوم اخلدمات :
الر�ســــم

مقدار الر�سم بالريال العماين

درا�سة طلب الرتخي�ص

(� )2000ألفان

منح ترخي�ص
لفرع الت�أمني التكافلي العائلي

(� )1500ألف وخم�سمائة

منح ترخي�ص لفرع الت�أمني التكافلي العام

(� )1500ألف وخم�سمائة

منح ترخي�ص
لفرع الت�أمني التكافلي العائلي والعام

( )3000ثالثة �آالف

جتديد الرتخي�ص لكل فئة

 (� )1500ألف وخم�سمائة لفرع الت�أمنيالتكافلي العائلي
 (� )1500ألـ ــف وخم�سمائ ــة لفرع الت�أمنيالتكافلي العام
 ( )3000ثالثـ ــة �آالف ل ـ ـف ــرع الت أ�م ـ ـ ـ ــنيالتكافلي العائلي والعام

تعديل البيانات

( )20ع�شرون

فتح فرع

( )500خم�سمائة

طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

( )20ع�شرون

�صور �أو م�ستخرجات

( )20ع�شرون
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 - 2ر�سوم الإ�شراف والرقابة :
 )%0.3( - 1من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 )%0.6( - 2من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العام .
 - 3ر�سوم �صندوق طوارئ الت�أمني :
 )%0.25( - 1من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العائلي .
 )%1( - 2من جملة عقود الت�أمني التي تندرج حتت فرع الت�أمني التكافلي العام .
املــادة ( ) 106
يجب على ال�شركة االلتزام ب�سداد الر�سوم امل�شار �إليها فـي املادة ( )105من الالئحة للهيئة ,
وت�ستقطع من �صندوق امل�شاركني  ,وحت�سب على جمموع اال�شرتاكات امل�ستحقة  ,واملح�صلة
فـي ال�سنة ال�سابقة .
املــادة ( ) 107
يقوم الرئي�س التنفـيذي فـي حالة الت�أخر فـي جتديد الرتخي�ص وفقا للمواعيد الزمنية
املحددة فـي القانون  ,بفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )%5خم�سة باملائة من مقدار الر�سم
امل�ستحق عن كل �أ�سبوع ت�أخري � ,شريطة �أال تتجاوز احلد الأق�صى للر�سم .
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الهيئة العامة لل�صناعـات احلرفـية
قـــــرار
رقــم 2019/66
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
مل�سابقــة ال�سلطــان قابــو�س للإجــادة احلرفـية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/24ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ,
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إلـى الالئحــة التنظيميــة مل�سابقــة ال�سلطــان قابو�س للإجادة احلرفـية ال�صادرة بالقرار
رقم , 2013/16
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية ،
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يـلغى 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  26 :من �شــــــــــــــــوال 1440هـ
املـوافـــــق  30 :من يونيـــــــــــــــو 2019م
عائـ�شة بنت خلفان بن جم ّيل ال�سيابية
رئي�ســة الهيئــة العامــة لل�صناع ــات احلرفـيــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1301
ال�صادرة فـي 2019/7/14م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الالئحة التنظيمية مل�سابقـة ال�سلطـان قابو�س للإجادة احلرفـية
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )20 , 13 , 12 , 5من الالئحة التنظيمية مل�سابقة ال�سلطان قابو�س
للإجادة احلرفـية امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 5
" تتكون جوائز امل�سابقة من الآتي :
 ك�أ�س امل�سابقة . جائزة مالية لأ�صحاب املراكز الثالثة الأولى  ،وفقا ملا تقرره اللجنة  ،بح�سب املجال . �شهادة تقدير بتوقيع الرئي�س " .املــادة ( ) 12
" يجوز لأ�صحاب امل�شاريع احلرفـية  ،واحلرفـيني العمانيني الرت�شح للم�سابقة  ،ويتم ذلك
من خالل تعبئة منوذج ا�ستمارة الرت�شح املعدة من قبل اجلهة املخت�صة فـي الهيئة ،
واملعتمدة من اللجنة  ،على �أن ترفق باال�ستمارة كاف ــة الوثائــق  ،وامل�ستنـدات  ،وال تقبل
طلبات الرت�شح فـي املجاالت التي تخرج عن جماالت امل�سابقة  ،وكذلك الأعمــال غيــر
امل�ستوفـية لل�شروط " .
املــادة ( ) 13
" تر�س ــل ا�ستمـ ــارات الرت�ش ـ ــح با�س ــم امل�سابق ـ ــة  ،وت�سل ــم �إل ــى مقـ ــر اللجن ــة ف ـ ــي الهيئ ــة ،
�أو �إلى الإدارات �أو الدوائر �أو املكاتب التابعة للهيئة باملحافظات وفقا ملحل �إقامة املرت�شح
املبني فـي ترخي�ص مزاولة احلرفة  ،وال يجوز تعديل اال�ستمارة �أو مرفقاتها �أو ا�ستبدال
�أي منها بعد ت�سليمها �إلى اجلهة املخت�صة لأي �سبب من الأ�سباب " .
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املــادة ( ) 20
" ت�شكل جلنة التحكيم النهائي بقرار من الرئي�س  ،وبعد موافقة اللجنة  ،من �أ�صحاب
اخلربة العملية والعلمية واحلرفـية املتخ�ص�صة بقطــاع ال�صناعــات احلرفـيــة والفنــون
التقليدية  ،على النحو الآتي :
رئي�س ــا
 ممثل من جمل�س �إدارة الهيئة ممثل من جمل�س �إدارة الهيئةع�ض ــوا
 ممث ــل م ــن الهيئـ ــة العامــة لتنميــة امل�ؤ�س�سـات ال�صغيــرة واملتو�سط ــةع�ض ــوا
ال يقل م�ستواه الوظيفـي عن مدير عام
ع�ض ــوا
 ممثل من جمل�س احلرف العامليع�ض ــوا
 ممثل من اجلمعية العمانية للفنون الت�شكيليةع�ض ــوا
 حرفـي ماهر فـي جمال امل�سابقةمق ــررا
 مدير الدائرة القانونية فـي الهيئةوللجنة التحكيم النهائي اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا بعد موافقة اللجنة " .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف �إلى املادة ( )7من الالئحة التنظيمية مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية
امل�شار �إليها بند جديد تال لبند (الإ�شراف على كافة �أعمال امل�سابقة)  ،ن�صه الآتي :
"  -اعتماد النتائج املرفوعة �إليها من جلنة التحكيم النهائي  ،ولها فـي �سبيل ذلك تعديلها
بقرار م�سبب " .
املــادة ( ) 3
ت�ضاف مواد جديدة �إلى الالئحة التنظيمية مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية
امل�شار �إليها ب�أرقام (14مكررا  20 ،مكررا  21 ،مكررا) ن�صها الآتي :
املــادة (  14مكررا )
" ال يجوز للحرفـيني العمانيني الرت�شح مبنتج �سبق الفوز به فـي هذه امل�سابقة " .
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املــادة (  20مكررا )
" تخت�ص جلنة التحكيم النهائي بالآتي :
 و�ضع املعايري العلمية والفنية للتحكيم  ،مبراعاة القواعد املنظمة حلماية امللكيةالفكرية .
 حتكيم الأعمال املت�أهلة من مرحلة التقييم املبدئي . القي ــام بالزي ــارات امليداني ــة للم�سابق ــة  ،و�إجراء املقابالت مــع �أ�صحاب امل�شاري ــعاحلرفـية املت�أهلة للم�سابقة .
 اختيار �أف�ضل ثالثة �أعمال حا�صلة على املراكز الأولى فـي كل جمال من جماالتامل�سابقة  ،ورفعها للجنة العتمادها .
 رفع تقرير نهائي �سري بعد االنتهاء من عمليات التحكيم �إلى اللجنة .وللجنة التحكيم النهائي حق دعوة املر�شح للمقابلة � ،أو معاينــة امل�ش ــروع � ،أو الوق ــوف
علــى نتائج ــه املعتم ــدة � ،أو طلــب خلفـي ــات ب�ش�أنــه فـي �أثناء عمليات الرت�شح �أو التحكيم
�أو عند الف�صل فـي االعرتا�ضات " .
املــادة (  21مكررا )
" يجوز للجنة حجب اجلائزة عن �أحد �أ�صحاب املراكز الثالث ــة الأول ــى بق ــرار م�سب ــب ،
فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا ثبت �أن املنتج لي�س من �صنع الفائز .
� - 2إذا تبني �أن العمل الفائز غري م�ستوف ل�شروط و�ضوابط امل�سابقة .
� - 3إذا تبني �أن العمل الفائز يخالف معايري التقييم والتحكيم املعتمدة فـي امل�سابقة " .

-665-

الهيئـة العامــة للميــاه
قـــرار �إداري
رقــم 2019/2
ب�إ�صدار الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
ا�ستنــادا �إل ــى قان ــون تنظي ــم وتخ�صي ــ�ص قط ــاع الكهرب ــاء واملي ــاه املرتبط ــة بــه ال�ص ــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/78
و�إلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2009/58
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/42فـي �ش�أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه ,
و إ�لـى الئحـة توزيـع وتعرفـة الكهربـاء وامليـاه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم , 86/7
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمياه ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
تـلغى الفقرتان (ز  ,ح) من امللحق رقـم ( )2مـن الئحـة توزيـع وتعرفـة الكهربـاء وامليـاه
ال�صاحل ــة لل�ش ــرب امل�ش ــار �إليه ــا  ،كم ــا يلغـى كـل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 6 / 7 :هـ
املوافــــق 2019 / 2 / 12 :م

د .عبـداملـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي
رئي ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ـ ــة العامـ ــة للميـ ــاه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1283
ال�صادرة فـي 2019/3/3م

-666-

الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  -املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة للمياه .
 - 2امل�شرتك :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مالك � ,أو م�ست�أجر لعقار .
 - 3تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب :
قيمة ا�ستهالك املياه التي حت�صل من امل�شرتك ح�سب ا�ستهالكه .
 - 4تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب باجلملة :
قيمة بيع املياه التي يتم حت�صيلها من اجلهات التي تتعاقد معها الهيئة لتزويد
املياه باجلملة .
 - 5تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب لل�شبكات امل�ستثمرة :
قيمة بيع املياه التي يلتزم امل�ستثمر ب�سدادها .
 - 6تعرفة املياه املفقودة :
القيمة التي يلتزم الطرف املت�سبب ب�سدادها عن كل ت�سرب للمــياه نتيجة الأ�ض ــرار
�أو التعدي �أو العبث مبكونات اخلدمة �أو ال�شبكة العامة �أو البنية التحتية .
 - 7التو�صيلة امل�ؤقتة :
تو�صيل ال�شبكة الداخلية بال�شبكة العامة وفقا للموا�صفات الفنية ب�صفة م�ؤقتة .
 - 8ال�شبكات امل�ستثمرة :
�شبكات املياه التي يتم �إن�شا�ؤها �أو �إدارتها من قبل امل�ستثمر .
 - 9امل�ستثمر :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ميتلك �أو ي�ست�أجر �شبكة لتوفـري مياه �صاحلة لل�شرب ,
�سواء كان م�صدر املياه مملوكا له �أو متعاقدا على توفـريه .
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املــادة ( ) 2
ي�صنف امل�شرتك وفقا لغر�ض ا�ستهالك املياه ال�صاحلة لل�شرب �إلى الآتي :
 - 1حكومي  :وت�شمل املن�ش�آت احلكومية التابعة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
 - 2جت ــاري و�صناع ــي  :وت�شم ــل الوحــدات التجارية وال�صناعية واملبان ــي متعــددة
الوحــدات ال�سكنيــة التجارية واملجمعات ذات الغر�ض التــجاري �أو ال�صناع ــي ,
واملجمعات ال�سياحية املتكاملة .
� - 3سكني  :وي�شمل الوحدات ال�سكنية و املباين متعددة الوحدات ال�سكنية واملجمعات
ال�سكنية  ،وامل�ؤ�س�سات الأهلية غري الربحية .
 - 4التو�صيالت امل�ؤقتة للمباين ال�سكنية والتجارية وال�صناعية واحلكومية .
املــادة ( ) 3
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك  ،وفقا ملا ي�أتي :
نوع اال�ستهالك
احلكومي
التجاري وال�صناعي
والتو�صيلة امل�ؤقتة

ال�شرائح ح�سب كمية اجلالونات
امل�ستهلكة �شهريا
 - 1ف�أكرث

3.5

 - 1ف�أكرث

3.5

5000 -1
 - 5001ف�أكرث

2
2.5

ال�سكني

التعرفة بالبي�سة

املــادة ( ) 4
تكون تعرفة بيع املياه لناقالت املياه ال�صاحلة لل�شرب  ،وفقا ملا ي�أتي :
حجم �صهريج نقل املياه باجلالون

التعرفة بالبي�سة للجالون

700 - 1
 - 701ف�أكرث

1
3
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املــادة ( ) 5
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب باجلملة بالقيمة التي يتم حت�صيلها من اجلهات
التي تتعاقد معها الهيئة لتزويد املياه باجلملة  ،وفقا لقانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،م�ضافا �إليها ن�سبة ( )%5كر�سوم �إدارية .
املــادة ( ) 6
تك ــون تعرف ــة الت ــزود باملي ــاه ال�صاحل ــة لل�ش ــرب لل�شبك ــات امل�ستثم ــرة بواقــع بي�ســة واحــدة
لكل جالون .
املــادة ( ) 7
تكون تعرفة املياه املفقودة وفقا حلجم قطر الأنبوب لكل �ساعة  ،وفقا ملا ي�أتي :
التعرفة� /ساعة بالريال العماين

قطر الأنبوب (ملم)
 90ف�أقل

40

100

50

110

110

150

140

200

300

250

560

300

900

400

1900

 600ف�أكرث

5500
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قـــــرار
رقم 2019/6
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للمياه  ،وتعيني رئي�س لها ،
و�إلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009 /58
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمياه ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب 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 اعتبارا من الأول من �أغ�سط�س 2019م .
�صـدر فـي  13 :من �شـــــوال 1440هـ
املـوافــــق  17 :من يونيـــــــو 2019م
د  .عبدامللك بـن عبدالـلـه بن زاهـر الهنائي
رئي ــ�س جمـل ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ــة العامـة للمي ــاه
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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الئحـة تنظيـم خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام 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 :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة للمياه .
 - 2الـرئــيــ�س :
رئي�س الهيئة .
 - 3الـمديـريــة :
املديرية العامة خلدمات امل�شرتكني فـي الهيئة �أو فـي املحافظات .
 - 4الـمـ�شـتــرك :
ك ــل �شخــ�ص طبيــعي �أو اعتبــاري مالــك �أو م�ست�أجــر لعقار م�سجــل وفقــا لأحكــام
هــذه الالئحــة .
 - 5الــ�شبكــات العامــة :
�شبكات نقل وتوزيع املياه  ،وت�شمل خطوط �أنابيب املياه وحمطات ال�ضخ وخزانات
املياه واملعدات الهيدروليكية واملحاب�س واملعدات امللحقة .
 - 6ال�شـبكــة الداخليــة :
خطوط املياه  ،وو�صالتها داخل حدود عقار امل�شرتك .
 - 7الــخـدمـــة :
تو�صيل ال�شبكة الداخلية بال�شبكة العامة وفقا للموا�صفات الفنية .
 - 8مكونــات اخلدمـــة :
عــداد امليــاه و أ�نــبوب التو�صيــل واملحابــ�س بــني موقــع التو�صي ــل وال�شبك ــة العامــة
�أو ال�شبكة الداخلية .
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 - 9البنية التحتية :
جميع مرافق قطاع املياه  ،وت�شمل املباين وال�شبكات العامة ومكونات اخلدمة .
 - 10م�صادر املياه :
م�ص ــادر �إنتــاج املي ــاه ال�صاحلــة لل�ش ــرب  ،وت�شمــل حمطــات التحليــة و�آبار املياه
الإنتاجية وحمطات تعبئة ناقالت املياه امللحقة بال�شبكات العامة .
 - 11العقد :
اتفاقية اخلدمة التي يتم �إبرامها بني الهيئة وامل�شرتك .
 - 12الـمـقاول :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة مرخ�ص لها من قبل الهيئة بتنفيذ خدمات �أو �أعمال فنية
تتعلق بقطاع املياه .
 - 13املوظفون املخولون :
املوظفون املخت�صون فـي الهيئة .
 - 14املباين متعددة الوحدات :
العقار الواحد الذي يتكون من �أكرث من وحدة �سكنية كال�شقق واملحالت التجارية .
 - 15املجمعات :
جمموع ــة من العق ــارات بهــا وح ــدات �سكني ــة وجتاري ــة م�ستقل ــة �أو مبــان متعــددة
الوحدات فـي جزء جغراف ــي م�ستقــل  ،وت ــدار من قب ــل مالــك املجمع العقـ ـ ــاري
�أو جمعية املالك .
 - 16التـو�صيلة الـفرديـة :
تو�صيل اخلدمة لل�شبكة الداخلية من ال�شبكة العامة با�ستخدام عداد مياه واحد .
 - 17العداد :
جهاز قيا�س ا�ستهالك املياه .
 - 18التو�صيلة املتعددة :
تو�صيــل اخلدمــة بوا�سطــة عــدة تو�صي ــالت فرعي ــة مت�صلــة بال�شبكة الداخلية
فـي حدود عقار امل�شرتك  ،ومرتبطة بال�شبكة العامة عن طريق تو�صيلة فردية
خارج حدود عقار امل�شرتك با�ستخدام مكونات اخلدمة .
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 - 19التو�صيلة الفرعية :
تو�صيل اخلدمة لوحدات اال�ستهالك فـي حدود عقار امل�شرتك عن طريق ال�شبكة
الداخلية با�ستخدام مكونات اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة .
 - 20املوا�صفات الفنية :
املوا�صفات املعتمدة من قبل الهيئة للأعمال واملواد واملعدات امل�ستخدمة للتزود
باخلدمة ال�ستخدامها فـي �شبكات املياه .
 - 21القـوة الــقاهـرة :
�أي ظروف خارجة عن ال�سيطرة املعقولة  ،وال ميكن التنب ؤ� بها � ،أو تتعدى حدود
ال�سيطرة املنطقية حينما يكون التنب ؤ� بها ممكنا  ،كالأنواء املناخية والأعا�صري ،
والزالزل والربق والفي�ضانات واحلروب والأوبئة املختلفة  ،و�أي ظروف طبيعية
�أخــرى م�شابهــة  ،وح ــاالت إ�ع ـ ــالن الط ــوارئ الت ــي ت�صدرها اجلهــات احلكومي ــة
املخت�صة و�أعمال ال�شغب اجلماعية والإ�ضرابات و�إيقاف العمل والتباط�ؤ املتعمد
فـي القيام بالعمل .
 - 22الظروف اال�ستثنائية :
حــاالت نقــ�ص كميــة �إنتــاج امليــاه من امل�صــادر اململوكــة للهيئــة �أو املتعاقــد ب�ش�أنهــا
لأ�سباب فنية  ،والك�سور والأعطال بال�شبكات العامة .
 - 23هدر املياه :
�صــرف �أو ا�ستخــدام املياه فـي �أغــرا�ض غيــر م�ستفــاد منها �أو ب�أكثــر مــن احلاجــة
الفعلية .
 - 24التعرفة املعتمدة :
التعرفة التي يلتزم امل�شرتك ب�سدادها مقابل التزود باملياه وفق القوانني واللوائح
ال�صادرة من الهيئة .
املــادة ( ) 2
تختــ�ص الهيئ ــة بو�ض ــع املوا�صف ــات الفني ــة مل�ص ــادر املي ــاه وال�شبك ــات العام ــة والداخلي ــة
والتو�صيالت والتمديدات اخلا�صة بها .
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الف�صل الثاين
املحافظة على ال�شبكات العامة
املــادة ( ) 3
ال يجوز القيام بالأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص م�سبق من املديرية :
 - 1حفر الأر�ض �أو قطعها �أو ردمها فـي املناطق التي بها �شبكات املياه .
 - 2ربط ال�شبكات �أو الف�صل عنها .
املــادة ( ) 4
تعترب الأر�ض التي متر بها تو�صيالت خطوط املياه حرما بطول م�سار اخلط وبعر�ض ()3
ثالثــة �أمتــار من كــل جانــب للأنابيــب التــي قطرهــا حت ــى (� )600ستمائ ــة ملليمتــر  ،و()5
خم�سة �أمتار من كل جانب للأنابيب التي يزيد قطرها على (� )600ستمائة ملليمرت .
املــادة ( ) 5
ال يجــوز �إقامـة �أي من�ش�آت دائمــة �أو م�ؤقتــة �أو القـيام ب�أي حفريــات �أو ردم �أو غيــر ذلك
من الأعمال داخل �إحرامات الأر�ض امل�شار �إليها فـي املــادة ( )4من هذه الالئحة �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص من املديرية .
املــادة ( ) 6
ال يجــوز الإ�ض ــرار �أو امل�س ــا�س ب�سالمــة م�صــادر امليــاه وال�شبكــات العامــة والتو�صيــالت
و�إحراماتهــا .
الف�صل الثالث
�إجراءات تو�صيــل اخلدمـــة
املــادة ( ) 7
يتــم تو�صيــل اخلدمــة باملواقــع التـي تتواجد بها البنية التحتية  ،بوا�سطة تو�صيلة فردية
�أو تو�صيلة فرعية  ،وذلك باتباع الإجراءات املعمول بها .
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املــادة ( ) 8
تقوم الهيئة بت�سجيل تفا�صيل التو�صيالت بجميع �أنواعها  ،وتخ�صي�ص رقم ح�ساب لكل
م�شرتك وفقا للإجراءات املعمول بها .
املــادة ( ) 9
تعد مكونات اخلدمة جزءا من البنية التحتية  ،وتتــولى الهيئـ ــة �صيانتـ ــها  ،وا�ستب ـ ــدالها
على نفقتـ ــها  ،وال تتحمل الهيئة �أي م�س�ؤولية عن ال�شبكة الداخلية .
املــادة ( ) 10
يجب تقدمي طلبات تو�صيل اخلدمة واخلدمات الإ�ضافية �إلى الهيئة على النموذج املعد
لهــذا الغــر�ض  ،مبيـن ــا فيــه نــوع التو�صيلــة  ،على �أن يرفــق بالطلــب امل�ستنــدات املطلوبــة ،
والرتاخي�ص الالزمة .
املــادة ( ) 11
يلتــزم امل�شتــرك ب�ســداد ر�ســم للهيئــة مقابل تو�صيـل اخلدمـة واخلدمات الإ�ضافيـة  ،وذلك
على النحو الوارد فـي امللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
وتقوم الهيئة فـي احلاالت التي تزيد فيها م�ساحة الأر�ض �أو البناء على (2000م� ) 2ألفي
مرت مربع  ،بطلب عرو�ض �أ�سعــار من ( )3ثــالث �شركــات معتمدة لديهــا الختيــار �أف�ضــل
العرو�ض فنـيا وماليــا لقيمــة تو�صيــل اخلدمــة  ،وعلى امل�شرتك فـي هذه احلالة االلتزام
ب�ســداد قيمــة التو�صيـ ــل وفقــا لهـ ــذه العـ ــرو�ض  ،ف ـ�إذا كانــت قيمــة العـ ــر�ض الـ ــذي وق ــع
عليـه االختيار �أقل من الر�سم املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة التزم ب�سداد
الر�سم الوارد فـي هذا امللحق .
املــادة ( ) 12
تقوم الهيئة بتحديد �آلية �سداد الر�سوم من امل�شرتكني  ،ويجوز تق�سيط �سداد تلك الر�سوم
بالن�سبة لل�شريحة ال�سكنية مع اال�ستثناء من ال�شروط املقررة فـي الالئحة املالية ال�صادرة
بالقرار الإداري رقم (. )2017/1
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة رف�ض طلب تو�صيل اخلدمة فـي حال عدم وجود البنية التحتية �أو كمية املياه
الالزمة �أو فـي حالة عدم التقيد ب�أحكام املواد ( )3و( )5و( )11من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 14
يتم تركيب تو�صيلة فردية للعقارات ال�سكنية �أو التجارية املنفردة  ،ويتم ح�سابها مبوجب
التعرفة املعتمدة .
املــادة ( ) 15
يتم تركيب تو�صيلة متعددة للعقارات متعددة الوحدات ال�سكنية والتجارية  ،ويتم ح�سابها
بالتعرفة املعتمدة .
املــادة ( ) 16
حتدد الهيئة قطر العداد وفقا للموا�صفات الفنية لكل تو�صيلة .
املــادة ( ) 17
يكون عداد املياه بعد تركيبه ملكا للهيئة  ،ولها احلق دون غريها فـي �إجراء فح�ص دقة
القراءة  ،ومعايرته  ،وا�ستبداله � ،أو �صيانته وفقا ملا تراه منا�سبا على نفقتها .
املــادة ( ) 18
يجــب و�ضــع خــزان مي ــاه للعق ــار الواحــد  ،وبكــل وحــدة باملباين متعددة الوحدات املكونة
من (� )6ست وحدات ف�أقل  ،يفـي باحتياجاتها الالزمة من املياه .
املــادة ( ) 19
يجب ت�صميم خزان مياه جتميعي باملباين متعددة الوحدات املكونة من (� )6ست وحدات
ف�أكرث بحجم يفـي باحتياجاتها الالزمة من املياه .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون موقع التو�صيلة الفردية خارج حدود العقار  ،وب�أقرب م�سافة بني ال�شبكة
الداخلية  ،وال�شبكة العامة  ،كلما كان ذلك ممكنا .
املــادة ( ) 21
يجوز للهيئة رف�ض طلب تو�صيل املياه �إلى �أي عقار �إذا ر�أت �أن ال�شبكات الداخلية تخالف
املوا�صفات الفنية �أو فـي حال عدم االلتزام ب�أحكام املادة ( )19من هذه الالئحة  ،كما �أن
لها احلق فـي قطع خدمة املياه عن �أي عقار �إذا �أ�صبحت ال�شبكات الداخلية قدمية � ،أو غري
�صاحلة  ،على نحو ي�ضر بال�سالمة العامة  ،وذلك بعد �إخطار مالك العقار  ،و�إعطائه مهلة
كافية .
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الف�صــل الرابــع
فـواتيــر اخلدمــــة
املــادة ( ) 22
تقوم الهيئة �أو املقاول بقراءة عدادات املياه للم�شرتكني  ،و�إ�صدار فواتري ا�ستهالك املياه
وفـ ــق التعرفــة املحــددة  ،ويتــم احل�صــول علــى الفواتيــر مــن املناف ــذ املخ�ص�ص ــة لذلـ ــك ،
�أو �إلكرتونيــا .
املــادة ( ) 23
تقوم الهيئة �أو املقاول بفوترة التو�صيلة املتعددة  ،وتتم ح�سب اال�ستهالك فـي التو�صيلة
الفرعية وفرق اال�ستهالك فـي التو�صيلة الفردية .
املــادة ( ) 24
يجب على امل�شرتك �سداد قيمة فاتورة ا�ستهالك املياه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إ�صدار الفاتورة  ،و�إذا ت�أخر فـي �سدادها ملدة تزيد على ( )45خم�سة و�أربعني يوما يوجه
�إليه �إنذار بقطع اخلدمة بعد ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إنذار القطع  ،وال تعاد اخلدمة
�إال بعد �سداد املت�أخرات � ،أو االتفاق على تق�سيط املبالغ امل�ستحقة لأق�ساط �شهرية  ،مع دفع
ر�سوم قطع  ،و�إعادة التو�صيل املحددة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة �أو املقاول �إ�صدار فواتري تقديرية فـي حال عدم ال�سماح للموظفني املخولني
ب�أخذ قراءة العداد �أو عطل العداد �أو غلق العقار �أو وجود �أي مانع �آخر يحول دون �أخذ
القراءة .
الف�صـل اخلامــ�س
ت�سويــة �شكــاوى امل�شرتكيــن
املــادة ( ) 26
فـي حال ارتفاع فاتورة ا�ستهالك املياه  ،يجوز للم�شرتك تقدمي �شكوى للهيئة على النموذج
املعد لذلك مع �سداد الر�سم املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك خالل
مدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إ�صدار الفاتورة  ،وال تنظر الهيئة لل�شكاوى
التي ترد بعد تلك املدة .
وفـي جميع الأحوال يكون هذا الر�سم غري قابل للرد .
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املــادة ( ) 27
تقوم الهيئة بالبت فـي ال�شكوى  ،ف�إذا تبني �أن ارتفاع الفاتورة نتيجة عطل العداد  ،تقوم
الهيئة ب�إعادة احت�ساب التكلفة مبتو�سط اال�ستهالك ال�شهري املقدر للم�شرتك  ،و�إذا تبني
�أن االرتفاع نتيجة وجود ت�سرب داخل العقار  ،ففـي هذه احلالة يجب على امل�شرتك �إ�صالح
العطل  ،وتكون الفاتورة واجبة ال�سداد .
الف�صــل ال�ســاد�س
التزامــات امل�شتــرك
املــادة ( ) 28
يجب على امل�شرتك ال�سماح للموظفني املخولني بفح�ص ال�شبكة الداخلية  ،وذلك للك�شف
عن الت�سرب  ،وحتديد موقعه � ،أو تعديل � ،أو �إزالة �أي �إ�ضافات مت و�ضعها باملخالفة لأحكام
هذه الالئحة  ،ويحرر املوظف املخول حم�ضرا باملخالفة فـي حال وجودها .
املــادة ( ) 29
يجب على امل�شرتك �إ�صالح الت�سرب �أو عمل ال�صيانة الالزمة بعد موقع التو�صيل الفردي
بال�شبكات الداخلية على نفقته اخلا�صة  ،وذلك خالل املدة املحددة لذلك ابتداء من تاريخ
اكت�شاف اخللل .
املــادة ( ) 30
يجب على امل�شرتك  ،فـي حال �سرقة العداد  ،تقدمي بالغ �إلى املديرية املخت�صة  ،و�إثبات
حادثــة ال�سرقــة مب�ستنــد ر�سمي �صادر من قبل اجلهة املعنية  ،وتعترب اخلدمة مقطوعة
من تاريخ الإبالغ عن ال�سرقة .
املــادة ( ) 31
يجب على امل�شتــرك ال�سمــاح للموظفــني املخوليــن ب�أخــذ قــراءة العــداد و�أعمــال ال�صيانــة
والفح�ص واال�ستبدال وغريها من الأعمال التي تدخل فـي اخت�صا�ص الهيئة  ،ويحرر
املوظف املخول حم�ضرا باملخالفة فـي حال ثبوتها .
املــادة ( ) 32
يجب على امل�شرتك �إبالغ الهيئة عن توقف العداد �أو تعطله فور اكت�شافه .
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املــادة ( ) 33
يجب على امل�شرتك املحافظة على نظافة موقع التو�صيلة وعدم ا�ستحداث ما يعوق عمليات
ال�صيانة و�أخذ قراءة العداد مثل تركيب ال�صناديق �أو الأعمال الإن�شائية والزراعية .
املــادة ( ) 34
يلتزم امل�شرتك فـي حالة ت�سببه فـي تلف العداد عن عمد �أو نتيجة �إهمال ب�سداد تكاليف
ا�ستبدال العداد �أو �إ�صالحه .
املــادة ( ) 35
يحظر على امل�شرتك القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1بيع املياه من ال�شبكة الداخلية .
 - 2ا�ستخدام املياه لغري الغر�ض املحدد بالعقد .
 - 3تو�صيل املياه لأي عقار �أو وحدات �أخرى غري املحددة بالعقد .
� - 4إج ـ ــراء �أي �إ�ضاف ـ ــات �أو تعدي ــالت �أو �صيان ــة ملكون ــات اخلدم ـ ــة دون احل�صـ ــول
على موافــقة كتابية من الهيئة .
� - 5إزالة عداد املياه �أو العبث به �أو بختمه .
� - 6إعادة اخلدمة بعد قطعها من قبل الهيئة � ،أو املقاول .
 - 7تركيب م�ضخة �سحب املياه قبل � ،أو بعد العداد .
 - 8التعمد فـي هدر املياه .
الف�صـل ال�سابـع
�ضوابـط قطـع اخلدمـة و�إعادتهـا
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي احلاالت الآتية :
 - 1قيام الهيئة ب�أعمال حت�سني �أو ت�أهيل �أو �صيانة �أي من مكونات اخلدمة �أو البنية
التحتية .
 - 2فـي �أثناء القوة القاهرة �أو الظروف اال�ستثنائية .
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� - 3إذا تع ــذر الو�ص ــول �إلى الع ــداد لغ ــر�ض قراءت ــه لأي �سب ــب يرج ــع �إلى امل�شت ــرك
بعد �إنذاره بذلك .
 - 4ت�أخــر امل�شتــرك عــن �ســداد قيمــة ا�ستهالك املياه بعد تاريخ اال�ستحقاق املبني
بالفاتورة .
 - 5ارتكــاب امل�شرتك �أي فعــل مــن الأفعــال املن�صــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ( )35من هذه
الالئحة .
 - 6قيام امل�شرتك بتو�صيالت غري قانونية .
 - 7تغيري موقع التو�صيلة الفردية �إلى موقع �آخر دون �إبالغ الهيئة .
� - 8إذا ا�ستحدث امل�شرتك ما ي�ؤدي �إلى �إعاقة قيام املوظفني املخولني ب�أداء مهامهم .
 - 9عدم �صالحية �شبكة العقار التي ت�ؤدي �إلى �إهدار املياه بعد �إنذار امل�شرتك ب�ضرورة
�إ�صالح �شبكة العقار .
 - 10فـي حال عدم التزام امل�شرتك ب�إ�صالح الت�سرب �أو عمل ال�صيانة الالزمة بال�شبكة
الداخلية خالل املدة املحددة .
 - 11طلب امل�شرتك قطع اخلدمة ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة � ،شريطة الآتي :
أ� � -سداد ر�سم القطع املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ب � -سداد جميع امل�ستحقات املالية املقيدة بح�ساب اخلدمة .
ج  -تعبئة منوذج �إخالء الطرف املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 37
تقوم الهيئة بوا�سطة و�سائل الإعالم واالت�صال ب�إبالغ امل�شرتكني عن قطع اخلدمة  ،وذلك
خالل املواعيد الآتية :
 - 1قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على الأقل من وقت القطع عند قيام الهيئة بتح�سني
�أو �صيانة �أي من مكونات اخلدمة �أو البنية التحتية .
 - 2خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت القطع ب�سبب القوة القاهرة �أو الظروف
اال�ستثنائية .
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املــادة ( ) 38
تعاد اخلدمة املقطوعة بناء على قرار ي�صدر من الهيئة بعد قيام امل�شرتك ب�إزالة �أ�سباب
قطعها �إذا كان القطع ب�سببه  ،ودفع ر�سوم القطع والإعادة املحددة فـي امللحق رقم ()2
املرفــق به ــذه الالئح ــة  ،وجميع امل�ستحق ــات املالي ــة والغرامــات املقيــدة بح�ساب اخلدمــة ،
�أو التكاليف املالية املرتتبة على �إ�صالح الأعطال والأ�ضرار والإ�ضافات التي متت باملخالفة
لأحكام هذه الالئحة .
الف�صل الثامن
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 39
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام املواد ( )3و( )5و( )6من هذه الالئحة غرامة �إدارية ،
مقدارها ( )200مائتا ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل ()2
�سنتني  ،مع دفع قيمة املياه املفقودة  ،وحتميل املخالف تكاليف �إ�صالح الأ�ضرار التي ت�سبب
بها وامل�صروفات الإدارية الأخرى .
املــادة ( ) 40
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام املادة ( )35من هذه الالئحة  ،غرامة �إدارية مقدارها ()200
مائتــا ريــال عمانـي لال�ستخــدام ال�سكـ ـنـي  ،و( )500خم�سمائـة ريـال عمانـي لال�ستخدامـات
الأخــرى  ،مــع دفــع قيمــة تقديري ــة للميــاه امل�ستهلك ــة خــالل فت ــرة املخالف ــة  ،بالإ�ضافــة
�إلى ر�سوم القطع والإعادة .
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
ر�ســوم تو�صـيــل اخلدمــة
�شريحــة
امل�ساحة (الأر�ض/البناء) ر�سـم التو�صيـل
(متـر مربـع)
طالــب اخلدمــة
(ريـال عمانـي)
م�ساحة الأر�ض ≥ 2000

�سكنـ ــي

حكوم ــي

م�ساحة الأر�ض < 2000
م�ساحة البناء ≥ 500
م�ساحة البناء ()1000-501
م�ساحة البناء ()2000-1001
م�ساحة البناء <2000

جتاري�/صناعي�/سياحي

م�ساحة البناء ≥ 500
م�ساحة البناء ()1000-501
م�ساحة البناء ()2000-1001
م�ساحة البناء < 2000

ر�سـوم
�إ�ضافيـة

700
 700ريال �أو قيمة
التو�صيل الفعلية
(�أيهما �أعلى)
1٫400
2٫100
2٫800
( 100ر.ع) لكل
2٫800
ريال �أو قيمة ع ــداد �إ�ضاف ــي
التو�صيل الفعلية فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل
(�أيهما �أعلى)٭٭ �أر�ض جلمي ــع
ال�شرائ ــح ٭
2٫100
3٫150
4٫200
4٫200
ريال �أو قيمة
التو�صيل الفعلية
(�أيهما �أعلى)٭٭

٭ ر�سوم �إ�ضافية لكل عداد �إ�ضافـي �ضمن عقار امل�شرتك  ،ولنف�س مالك العقار .
٭٭الأخذ بقيمة امل�ساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التو�صيل الفعلية �ضمن نطاق امل�ساحات
الأعلى من 2000م2
≤ ت�ساوي �أو اقل .
> �أكرب من .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
ر�ســوم اخلدمــات الإ�ضافيــة
اخلدمــة الإ�ضافيـة

فح�ص عداد املياه

قطــر العـــداد

الر�ســــم

بالبو�صــة

بالريــال العمانــي

من � 1إلى 1
2

10

 1فما فوق

30

قطع اخلدمة

--

30

�إعادة اخلدمة

--

30

من � 1إلى 1
2

50

نقل و�إعادة تركيب التو�صيلة

 1فما فوق
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ح�سب التكلفة

الهيئـة العامـــة حلمايــة امل�ستهـــلك
قـــــرار
رقــم 2019/2
ب�شــ�أن حظـر تـداول املالبـ�س الع�سكريـة �أو ال�شبيهـة بهـا وملحقاتهـا
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�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 القرار الوزاري رقم  2015/270ب�ش�أن حظر ا�سترياد بع�ض املنتجات ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول املالب�س الع�سكرية �أو ال�شبيهة بها  ،وملحقاتها .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار
�إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية 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 فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة الثالـثــــة
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 .
�صــدر فـي  24 :مـن ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن ينايـــــــــــــــر 2019م
د� .سعيــد بن خميـ�س بن جمعـة الكعـبي
رئي ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
الهيئـ ــة العامـ ـ ــة حلماي ـ ــة امل�سته ـ ـ ــلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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قـــــرار
رقــم 2019/10
ب�شـ�أن حـظر عـر�ض بيـع ال�سلــع
�أو تقدمي اخلدمات فـي املنـازل والوحـدات ال�سكنيـة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�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 الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار رقم ، 2017/77
و�إلى القرار رقم  2015/258بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر على املزودين الرتدد على املنازل والوحدات ال�سكنية لعر�ض بيع ال�سلع �أو تقدمي
اخلدمات دون طلب من امل�ستهلك .
املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال
عماين على كل من يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القرار رقم  2015/258امل�شار �إليه  ،كما 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 .
�صــدر فـي  30 :مـن ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  7 :مـن ينايــــــــــــــــر 2019م
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 ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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قــرار
رقــم 2019/82
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إلى الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار رقم ، 2011/404
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :مـن رجــــــــــب 1440هـ
املوافــــق  11 :مـن مـــــــــار�س 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1285
ال�صادرة فـي 2019/3/17م

د� .سعيـد بن خمي�س بن جمعـة الكعـبـي
رئي ــ�س جمل�س �إدارة
الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
املــادة ( )1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )107 ، 70 ، 68 ، 66من الئحــة �ش ـ�ؤون املوظفـني بالهيئ ــة العام ــة
حلماية امل�ستهلك  ،امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 66
مينح املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب بدل ال�سفر بن�سبة ( )% 75خم�سة
و�سبعني فـي املائ ــة من البــدل املق ــرر عند الإيف ــاد ف ــي مهمة ر�سمية � ،أو للتدريب خ ــارج
ال�سلطن ــة �إذا تكفل ــت جه ــة غي ــر عماني ــة بال�سك ــن  ،وبن�سبة ( )% 50خم�سني فـي املائـة ،
�إذا كان الإيفـاد فـي مهمة ر�سمية � ،أو للتدريب داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 68
ي�ستحـق املوظـف مقابـل تذاكــر ال�سفــر نقدا � ،إذا ا�ستخـ ــدم و�سيل ــة خا�ص ــة فـي ال�سف ــر
داخــل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 70
تكون درجة ال�سفر امل�ستحقة للموظفـني وفقا للآتي :
�أ  -درجة رجال الأعمال  :رئي�س الهيئة  ،ونائب الرئي�س  ،و�شاغلي وظائف م�ست�شار ،
�أو خبري � ،أو مدير عام � ،أو من فـي حكمهم .
ب  -الدرج ـ ــة ال�سياحيـ ــة  :ل�شاغلي الوظائف الأخرى .
وحتدد درجة �سفر املوظف املعني بطريق التعاقد وفقا لأحكام العقد املربم معه .
املــادة ( ) 107
ي�صرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب بدل نقدي عن ر�صيد �إجازاته
االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد �أق�صى ا�ستحقاق (� )2سنتني ،
ف�إذا كان عدم ح�صوله على �إجازاته راجعا مل�صلحة العمل ي�صرف له البدل النقدي عن كامل
ر�صيده .
وي�صرف البدل النقدي على �أ�سا�س راتبه الذي يتقا�ضاه عند تركه اخلدمة .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بعبارة (ملرة واحدة) الواردة فـي الفقرة الأولى من املادة ( )113من الئحة �ش�ؤون
املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك امل�شار �إليها  ،عبارة (ثالث مرات) .
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املــادة ( ) 3
ي�ستبــدل بنــ�ص البن ــد ( )1من امل ــادة ( )192م ــن الئح ــة �ش ـ�ؤون املوظف ــني بالهيئ ــة العامـ ــة
حلماية امل�ستهلك  ،امل�شار اليها  ،الن�ص الآتي :
	�إذا قلت مدة خدمته عن ( )5خم�س �سنوات ما مل يكن انتهاء خدمته ب�سبب الوفاة ،�أو عدم اللياقة ال�صحية � ،أو �إلغاء الوظيفة .
املــادة ( ) 4
ت�ستبدل بعبارة "( )150كيلومرتا " الواردة فـي البند ( )3من امللحق رقم ( )2من الئحة
�ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك امل�شار �إليها  ،عبارة "( )250مائتني
وخم�سني كيلومرتا" .
املــادة ( ) 5
ي�ستبدل بن�صي البندين ( )6 ، 4من امللحق رقــم ( )2من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة
العامة حلماية امل�ستهلك امل�شار اليها  ،الن�صان الآتيان :
البند ( ) 4
 فـي حالة ا�ستخدام املوظف و�سيلة خا�صة لل�سفر داخل ال�سلطنة  ،ي�ستحق �صرف قيمةالتذكرة نقدا .
البند ( ) 6
 ي�صرف بدل ال�سفر بن�سبة ( )% 50خم�سني فـي املائة �إذا تكفلت جهة غري عمانية بامل�سكن .املــادة ( ) 6
ي�ستبدل بن�ص البند ( )3من امللحق رقم ( )3من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة
حلماية امل�ستهلك امل�شار اليها  ،الن�ص الآتي :
 ي�صـ ــرف ب ـ ــدل ال�سفـ ــر للمهام الر�سميــة بن�سبـ ــة ( )% 75خم�سـ ــة و�سبعـ ــني ف ــي املائ ـ ـ ــةفـي حال ــة تكفل جهة غري عمانية بامل�سكن .
املــادة ( ) 7
ي�ستبدل بن�ص البند ( )3من امللحق رقم ( )4من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة
حلماية امل�ستهلك امل�شار اليها  ،الن�ص الآتي :
 ي�ص ــرف ب ــدل التدريـ ــب بن�سب ـ ــة ( )% 75خم�سـة و�سبعـ ـ ــني فـي املائ ــة  ،فـي حالـة تكفـلجهة غري عمانية بامل�سكن .
املــادة ( ) 8
يلغـى نــ�ص البنــد ( )4من امل ــادة ( )192من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية
امل�ستهلك  ،امل�شار �إليها .
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قــرار
رقــم 2019/246
بتعديــل القــرار رقــم ()2017/159
ب�ش�أن حتديد ر�سوم طلبات رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�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 القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إلى القرار رقم  2017/159ب�ش�أن حتديد ر�سوم طلبات رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف �إلى املادة الأولى من القرار رقم  2017/159امل�شار �إليه  ،فقرة جديدة  ،ن�صها الآتي :
وحتدد ر�سوم الطلبات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات امل�سجلة لدى الهيئة العامة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطـ ــة (ريادة)  ،و�صنـ ــدوق الرفـ ــد  ،وكذلك الطلبات
املقدمة لإدارات حماية امل�ستهلك فـي محافظتي م�سندم  ،والربميي  ،ح�سب ت�صنيف درجات
ال�سجل  ،وذلك على النحو الآتي :
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م

درجة ال�سجل التجاري

مقدار الر�سم لكل طلب

1

الدرجة الرابعة

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

2

الدرجة الثالثة

()50
خم�سون رياال عمانيا

3

الدرجة الثانية

()75
خم�سة و�سبعون رياال عمانيا

4

الدرجة الأولى

()100
مائة ريال عماين

5

الدرجة املمتازة

()125
مائة وخم�سة وع�شرون رياال عمانيا
املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :مـن �صفـــــــــــــر 1441هـ
املوافــــق  28 :مـن �أكتوبـــــــــر 2019م
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 ()1317
ال�صادرة فـي 2019/11/11م
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي
قــــــرار
رقــم 2019/4
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
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 ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من ربيـع الثانــي 1440هـ
املوافــــق  3 :من ينايــــــــــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )64من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
يكون راتب املوظف املعار  ،وكافة م�ستحقاته على اجلهة املعار �إليها  ،وتدخل مدة الإعارة
ف ــي ا�ستحقــاق العــالوة الدوري ـ ــة والرتقيــة وفـي ح�ســاب املعــا�ش �أو املكاف ـ�أة � ،شريطــة
�سداد اال�شرتاكات املقررة  ،وامل�ستحقة عن تلك املدة .
ويجوز فـي حالة الإعارة �إلى �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة االتفاق بني الوحدتني
على �أن تتحمل الوحدة املعار منها راتبه  ،وكافة م�ستحقاته التي كان يتقا�ضاها منها .
وي�ستح ــق املوظ ــف املع ــار فـي ك ــل الأحــوال ما قــد يكــون مقــررا فـي اجلهة املعار �إليها
من ميزات مالية تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من جهة عمله الأ�صلية � ،أو تزيد فـي مقدارها
عليه  ،وفـي هذه احلالة تتحمل الوحدة املعار �إليها �صرف هذه امليزات � ،أو مقدار الزيادة
فيهــا  ،ويجــوز االتفــاق بني الوحدتيــن على خــالف ذلــك �إذا كانت الإعارة �إلى �إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )82من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
أ�  -يجوز مبوافقة الرئي�س التنفيذي  ،وبناء على تو�صية التق�سيم الإداري املعني ،
�أن تتحمل الهيئة الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة على املوظف العماين الذي يلتحق
بالدرا�سة امل�سائية � ،أو التعلم عن بعد فـي �إحدى اجلامعات � ،أو الكليات املعرتف بها ،
�شريطة �أن يكون االلتحاق بالدرا�سة قد مت مبوافقة الرئي�س  ،و�أن يجتاز بنجاح
االمتحان � ،أو االمتحانات املقررة فـي ال�سنة التي ا�ستحقت عنها الر�سوم .
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ب  -تتحم ــل الهيئــة الر�ســوم الدرا�سيــة فـي حال ــة متديــد الدرا�ســة  ،ومب ــا ال يزيـ ــد
على ر�سوم �سنة درا�سية واحدة � ،أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
ج � -إذا مل يح�صل املوظف على ال�شهادة التي �أحلق بالدرا�سة للح�صول عليها  ،التزم بــرد
مــا حتملت ــه الهيئـ ــة مــن ر�ســوم  ،ويجـ ــوز للرئيــ�س الإعفـ ــاء مــن ه ـ ــذا االلت ـ ــزام ،
بعد موافقــة وزارة املاليــة .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )103من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
 )48( - 1يوما ل�شاغلي وظائف الدرجة من الأولى حتى التا�سعة .
 )38( - 2يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من العا�شرة حتى الثانية ع�شرة .
 )28( - 3يوما ل�شاغلي باقي الوظائف .
املــادة ( ) 4
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )127من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء فري�ضة احلج �إلى بيت اللـه احلرام
ملدة ال تزيــد على ( )20ع�شري ــن يوم ــا  ،ومتن ــح هــذه ا إلجــازة مــرة واحــدة طــوال مــدة
خدمتــه فـي الهيئــة .
املــادة ( ) 5
ت�ستبدل بعبارة (ثالث مرات) الواردة فـي املادة ( )129من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة
العمانية لالعتماد الأكادميي امل�شار �إليها  ،عبارة (خم�س مرات) .
املــادة ( ) 6
ت�ضاف مـادة جديــدة برق ــم ( 64مكررا) فــي الئحــة �شـ�ؤون املوظفي ــن بالهيئـ ــة العماني ــة
لالعتمـاد الأكادميـي امل�شـار �إليهـا  ،وتكون على النحـو الآتـي :
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امل ـ ــادة (  64مك ـ ــررا )
يجـوز عند ال�ضرورة �شغـل وظيفـ ــة املعـ ــار بطريقـ ــة التعييـ ــن � ،أو النـ ــدب ب�ش ــرط �أال تقل
مدة الإعارة عن �سنة  ،على �أن ي�شغل املوظف عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية
�أو �أي وظيفة معادلة لها �إذا مل تكن خالية .
املــادة ( ) 7
ت�ضـاف مـادة جديـدة برقـم ( 79مكررا) فــي الئحـة �شـ ـ�ؤون املوظفي ــن بالهيئــة العماني ــة
لالعتمـاد الأكادميــي امل�شار �إليهــا  ،وتكون علــى النحــو الآتــي :
املــادة (  79مكررا )
يجـ ــوز عنـ ــد ال�ضــرورة �شغ ــل وظيف ــة املوظــف فـ ــي حالـ ـ ــة �إيف ـ ــاده فـي بعثــة � ،أو منحة
درا�سية � ،أو للتدريــب بطريــق الن ــدب ب�شــرط �أال تقــل م ــدة الإيف ــاد عن �سنــة  ،وحت�ســب
مــدة الإي ـف ــاد �ضم ــن م ــدة اخلدمــة الفعلي ــة  ،وا�ستحق ــاق الع ــالوة الدوري ــة والرتقيــة .
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قــــــرار
رقــم 2019/11
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحـة املالية للهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلى الالئحة املالية بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�صادرة بالقرار رقم ، 2012/47
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )143من الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي امل�شار
�إليها  ،الن�ص الآتي :
"يجوز التعاقد ل�شراء االحتياجات �أو �إ�سناد الأعمال بطريق الإ�سناد املبا�شر فيما ال تزيد
قيمته على ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين مبوافقة الرئي�س التنفيذي  ،ويجوز فـي
حالة ال�ضرورة مبوافقة الرئي�س التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فيما ال يجاوز ( )25.000خم�سة
وع�شرين �ألف ريال عماين .
ويجب �أن يتم اختيار املورد �أو املقاول �أو املكتب اال�ست�شاري من بني �أف�ضل ( )3ثالثة
عرو�ض يتم احل�صول عليها � ،شريطة �أن تكون الأ�سعار منا�سبة  ،مع بيان الأ�سباب املوجبة
الختياره  ،ويجوز فـي حالة ال�ضرورة  ،ومبوافقة الرئي�س اال�ستثناء من �شرط احل�صول
على ( )3ثالثة عرو�ض" .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من جمادى الثانـية 1440هـ
املوافــــق  21 :من فربايـــــــــــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1283
ال�صادرة فـي 2019/3/3م
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د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

قــــــرار
رقــم 2019/16
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم  2017/4ب�ش�أن حتديد
ر�سوم عملية تدقيق جـودة الربامـج الت�أ�سي�سية العامـة
والتظلم مـن تقاريـر تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلى القرار رقم  2017/4ب�ش�أن حتديد ر�سوم عملية تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة
والتظلم من تقارير تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـ ــاف فق ــرة جديــدة �إلــى نهايــة املـ ــادة الأولــى مــن الق ــرار رق ــم  2017/4امل�شــار �إليــه ،
ن�صه ــا الآت ــي :
�أما بالن�سبة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل التي يتم تدقيقها ك�شبكة واحدة  ،فيكون حت�صيل
الر�سم وفقا للمعادلة الآتية :
قيم ــة الر�سـ ــم = ( 15000ر.ع) خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين  ( +عدد الكليات �أو املعاهد فـي
ال�شبكة الواحدة  10000( * ) 1 -ر.ع) ع�شرة �آالف ريال عماين
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :من رجــــــــــــب 1440هـ
املوافــــق  27 :من مـــــــــــار�س 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1287
ال�صادرة فـي 2019/3/31م

-696-

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

قــــــرار
رقم 2019/40
بتعديــــل بعـــ�ض اأحكـــام
لئحة �شوؤون املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ا�شتنادا اإلى املر�شوم ال�شلطاين رقم  2010/54باإن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
واإلى لئحة �شوؤون املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�شادرة بالقرار رقم ، 2011/26
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شتبدل بن�س املادة ( )21من لئحة �شوؤون املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار اإليها  ،الن�س الآتي :
" يعلن عن الوظائف ال�شاغرة املعتمدة فـي موازنة الهيئة  ،واملطلوب �شغلها  ،وذلك فـي �شحيفة
يومية على الأقل  ،ويجب اأن يت�شمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة  ،و�شروط
�شغلها  ،ويجوز التعيني فـي الوظائف ال�شاغرة دون اإعالن متى كان �شغلها يتطلب خربة
علمية  ،اأو عملية نادرة  ،اأو كان مطلوبا �شغلها بطريق التعاقد  ،اأو فـي الوظائف الآتية :
 - 1الرئي�س التنفـيذي .
 - 2م�شت�شار .
 - 3الروؤ�شاء التنفـيذيني امل�شاعدين .
 - 4مدير مكتب الرئي�س .
 - 5مدير مكتب الرئي�س التنفـيذي .
كما يجوز التعيني بدون اإعالن من قوائم النتظار للمتقدمني للوظائف املعلن عنها " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�شدر فـي  24 :من ذي احلجـــة 1440هـ
املوافــــق  26 :من اأغ�شطــــــــ�ض 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�شميـة رقـم ()1307
ال�شادرة فـي 2019/9/12م

-653-697-

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�شارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س اإدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

هيئــــــة تنظيـــــم االت�صـــــاالت
قــــرار
رقــــــم 2019/9
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�سلطانـي رقم , 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذيـة لقانون تنظيم االت�صــاالت ال�صادرة بالقرار رقم , 2008/144
و�إلى الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوي ــة وحتدي ــد �أ�سعارهــا
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
و�إلى م ــوافقـة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جت ــرى التعديــالت املرفق ــة 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 .
�صدر فـي  23 :من جمادى الأولى 1440هـ
املوافــــق  30 :من ينايــــــــــــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1281
ال�صادرة فـي 2019/2/17م
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حممد 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

تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة تنظيم
ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل باجلدول رقم (  54مكررا  :ر�سم ت�سجيـل موفــري اخلدمــات الراديويــة املتنقلــة
اخلا�صة ) الوارد فـي املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة
الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * � ( 1500ألف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 6.25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات *  ( 3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 12.5 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * � ( 7500سبعة �آالف وخم�سمائة ريال عماين) ( لكل 25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
جدول ( 54مكررا)  :ر�سم ت�سجيل موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة
املــادة ( ) 2
ي�ستب ــدل باجلــدول رق ــم (  54مكررا ( : )1ر�س ــم ا�ستخــدام املحطات الرئي�سية ملوفري
اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة ) الوارد فـي املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * � ( 1500ألف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 6.25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات *  ( 3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 12.5 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * � ( 7500سبعة �آالف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
جدول ( 54مكررا ( : ))1ر�سم ا�ستخدام املحطات الرئي�سية ملوفري اخلدمات الراديوية
املتنقلة اخلا�صة
-699-

املــادة ( ) 3
ي�ستبدل باجلدول رقم (  : 68ر�سم ا�ستخدام حمطات ال�سفن للخدمات البحرية املتنقلة )
الوارد فـي املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ر�سم اال�ستخدام بالريال العماين

القــوارب وال�سفــن

( )500خم�سمائة

ال�سفن التجارية والقوارب
قوارب الرتفـيه والقوارب �أو ال�سفن
ال�سياحية � ،أطول من (  ) 10ع�شرة �أمتار

( )150مائة وخم�سون

قوارب الرتفـيه والقوارب ال�سياحية
لغاية ( )10ع�شرة �أمتار

( )50خم�سون

القوارب وال�سفن الر�سمية

( )150مائة وخم�سون

القوارب �أو �سفن ال�صيد التجارية
ال�ساحلية � ،شريطة �أال تتجاوز احلمولة
الق�صوى ( )50خم�سني طنا  ،و�أال يتجاوز
طولها ( )30ثالثني مرتا

( )100مائة

جدول ( : )68ر�سم ا�ستخدام حمطات ال�سفن للخدمات البحرية املتنقلة
املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إلى املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليه ــا  ،جــدول جديــد برقم  54مكررا ( )2عامل تغطية موفري
اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة على النحو الآتي :
-700-

م

املحافظـــة

عامــل التغطيــة
الكثافة

العامل

1

م�سقط

عال

0.14

2

ظفار

عال

0.14

3

�شمال الباطنة

عال

0.14

4

جنوب الباطنة

متو�سط

0.08

5

الداخلية

متو�سط

0.08

6

�شمال ال�شرقية

منخف�ض

0.06

7

جنوب ال�شرقية

متو�سط

0.08

8

الو�سطى

متو�سط

0.08

9

الظاهرة

متو�سط

0.08

10

م�سندم

منخف�ض

0.06

11

الربميي

منخف�ض

0.06

جدول ( 54مكررا ( : ))2عامل تغطية موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة
املــادة ( ) 5
ت�ضاف �إلى امللحق ( ج  :اخلدمات والأجهزة الراديوية املعفاة من الر�سوم والرتاخي�ص
الراديوية ) بالئحة تنظي ــم ت�سجيــل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها  ،الفقرة الآتية :
 ال�سفن والقوارب املخ�ص�صة لغر�ض البحث والإنقاذ .-701-

قـــرار
رقـــم 2019/32
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2007/17
ب�إ�صدار القواعد وال�شروط اخلا�صة بالرتخي�ص
من الفئة الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى القرار رقــم  2007/17ب�إ�صــدار القواعــد وال�شــروط اخلا�صة بالرتخيــ�ص مــن الفئــة
الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص ال�شــرط  2 - 18مــن اجل ـ ــزء الثانـ ــي "ال�شــروط" مــن القــرار رق ــم 2007/17
امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"  2-18ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ميتلكه امل�شغل املرخ�ص فـي ر�أ�س مال املرخ�ص له على
( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من الأ�سهم �إذا كان املرخ�ص له يتخذ �شكل �شركة
امل�ساهمة  ،و(� )%40أربعني باملائة من احل�ص�ص بالن�سبة لغريها من ال�شركات ".
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :مـن �شعبــــــــان 1440هـ
املوافــــق  30 :مــن ابريــــــــل 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م

-702-

حممد 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

قـــرار
رقـــم 2019/83
ب�إ�صدار الئحة املناق�صات لهيئة تنظيم االت�صاالت
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 موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املناق�صات لهيئة تنظيم االت�صاالت  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :مـن ربيع الثانــي 1441هـ
املوافــــق  24 :مــن دي�سمبـــــــــر 2019م
محمد بن حمد الرمحي
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 ()1324
ال�صادرة فـي 2019/12/29م
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الئحة املناق�صات لهيئة تنظيم االت�صاالت
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
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 :
 - 1الهيئــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 2املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 4التق�سيم املخت�ص :
التق�سيم الإداري فـي الهيئة الراغب فـي التعاقد .
 - 5اللجنــة :
جلنة املناق�صات .
 - 6العطــاء :
العر�ض املقدم فـي املناق�صة � ،أو املمار�سة � ،أو امل�سابقة .
املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هذه الالئحة على التعاقدات التي جتريها الهيئة  ،وت�سري �أحكام قانــون
املناق�صــات ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  ، 2008/36والئحت ــه التنفـيذي ــة ال�ص ــادرة
بالقــرار رقــم  2010/29فـيمــا لــم يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 3
يكون التعاقد على التوريدات وتنفـيذ الأعمال والنقل وتقدمي اخلدمات والدرا�سات اال�ست�شارية
والأعمال الفنية و�شراء وا�ستئجار العقارات عن طريق مناق�صة عامة  ،ويجوز التعاقد ب�أي
من الطرق الآتية :
أ�  -املناق�صة املحدودة .
ب  -املمار�سة .
ج  -الإ�سناد املبا�شر .
د  -امل�سابقة .
املــادة ( ) 4
يجب على جميع موظفـي الهيئة من امل�شاركني فـي عملية التعاقد � ،أو من يت�صل علمه
بها االلتزام بال�سرية التامة لكافة املعلومات والبيانات وامل�ستندات اخلا�صة بها  ،وال يجوز
ن�شرها ب�أي و�سيلة �إال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 5
ال يجوز ملوظفـي الهيئة و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانيــة �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للتعاقدات التي جتريها الهيئة .
كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو تكليفهم بتنفـيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات ،
وذلك مـ ــع ع ــدم الإخـ ــالل بقانـون حمايـ ــة املـ ــال العـ ــام وجتنــب ت�ضارب امل�صالـح  ،ال�صـادر
باملر�سـوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/112وي�ستثنى من ذلـك  -فـي حالة ال�ضـرورة � -شراء
م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية  ،وذلك بعد موافقة الرئي�س التنفـيذي فـيما ال يتجاوز ()25.000
خم�سة وع�شرين �ألف ريـ ــال عمانـ ــي  ،وموافقة اللجنة فـيمـ ــا يزيـ ــد علــى ذلــك  ،وب�شــرط
�أال ي�شاركــوا بـ ـ�أي �ص ــورة فـي �إج ــراءات التقييم  ،و�إ�صدار �أوامر ال�شــراء .
املــادة ( ) 6
ال تلتـزم الهيئة بقبــول أ�ق ـ ــل العط ـ ــاءات �سعرا فـي املناق�صات �أو املمار�سات الت ــي تطرحها ،
حتى لو كانت مقبولة فنيا .
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الف�صــل الثانــي
جلنــة املناق�صــات
املــادة ( ) 7
تن�ش�أ بالهيئة جلنة ت�سمى " جلنة املناق�صات "  ،وي�صدر بت�شكيلها وحتديد نظام عملها قرار
من رئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 8
تختــ�ص اللجنة بالآتي :
أ�  -حتديد �أ�سلوب التعاقد بناء على املتطلبات واملوا�صفات التي يقدمها التق�سيم
املخت�ص .
ب  -اعتماد الوثيقة املت�ضمنة للموا�صفات الفنية وال�شروط والتعليمات التي يقدمها
التق�سيم املخت�ص  ،وحتديد قيمة �شرائها .
ج  -تلقي العطاءات وفتح مظاريفها و�إحالتها �إلى التق�سيم املخت�ص �أو فريق التقييم
للدرا�سة .
د  -توجيه فريق التقييم ب�ش�أن امل�سائل الإجرائية املتعلقة بعملية التقييم .
هـ  -اتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن التقرير املرفوع �إليها من فريق التقييم � ،أو التق�سيم
املختــ�ص ح ــول نتائ ــج التقيي ــم والتحل ــيل للعطاءات املحالة �إليها  ،مبا فـي ذلك
حتديد العطاء الفائز .
و  -ا�ستبعاد �أي عطاء غري م�ستوف اال�شرتاطات .
ز  -اقرتاح �أي تعديالت على هذه الالئحة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إلى املجل�س  ،بعد
موافقة الرئي�س التنفـيذي .
ح  -اعتمـ ــاد م�شاري ــع الع ــقود التـ ــي ال تقل عن ( )25.000خم�سة وع�شرين �ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين .
ط � -إحالة م�شاريع العقود التي تزيد على ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف ريال
عماين �إلى املجل�س لالعتماد م�شفوعة بتو�صية اللجنة .
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املــادة ( ) 9
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت احلاج ــة �إل ــى ذلك  ،وال تك ــون اجتماعاته ــا �صحيح ــة
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وت�صدر
قرارات اللجنة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
منه رئي�س االجتماع .
ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل الرئي�س فـي رئا�سة االجتماعات فـي حالة غيابه � ،أو وجود
مانع يحول دون رئا�سته لالجتماع .
املــادة ( ) 10
يتولى �أمني �سر اللجنة القيام بالآتي :
�أ  -االحتفاظ ب�سجل خا�ص يحتوي على جميع املناق�صات وامل�شاريع التي طرحتها
الهيئة  ،وبيان ب�أ�سماء مقدمي العطاءات  ،وقيمة العطاء  ،والقرار الذي اتخذ من
اللجنة ب�ش�أن كل منها  ،وغريها من البيانات التي يكلفه رئي�س اللجنة بت�ضمينها
فـي ال�سجل .
ب � -إخطار �أع�ضاء اللجنة مبواعيد االجتماعات  ،و�إعداد حما�ضر االجتماعات .
ج  -التن�سيق مع التق�سيم املخت�ص فـي جميع امل�سائل املتعلقة بامل�شروع .
د  -ت�سلم مظاريف العطاءات وال�ضمانات � ،شريطة �أن تكون مغلقة  ،وخمتومة من
مقدم العطاء  ،وال يجوز قبول �أي ظرف �أو �ضمان �إذا كان مفتوحا �  ,أو غري خمتوم
بال�شمع الأحمر .
هـ  -عدم ت�سلم �أي مظاريف �أو �ضمانات بعد انتهاء املوعد املحدد لت�سليــم العطــاءات ،
�إال فـي احلاالت التي يقدرها رئي�س اللجنة �أو نائبه فـي حالة غيابه .
و � -إبالغ التق�سيم املخت�ص بقرار اللجنة .
ز � -أي مهام �أخرى تكلفه بها اللجنة .
املــادة ( ) 11
للجنة �أن ت�شكل فريق تقييم كلما دعت احلاجة �إليه  ،ويحدد القرار رئي�س الفريق ،
و�أع�ضاءه واملدة الالزمة لالنتهاء من �أعماله .
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املــادة ( ) 12
يخت�ص فريق التقييم بالآتي :
�أ  -مراجعــة العط ــاءات املقدمـ ــة والت�أكــد من مطابقته ـ ــا للموا�صفـ ــات واال�شرتاطــات
املحددة  ،ومبا ي�ضمن كافة متطلبات التحليل .
ب  -مراجعة  ،واعتماد تقرير اال�ست�شاري � ،إن وجد .
ج  -حتليل العرو�ض الفنية واملالية املحالة �إليه  ،ورفع تقرير مت�ضمــن تو�صيـة �إلى
اللجنة  ،التخاذ القرار املنا�سب .
د  -دعوة مقدمي العطاءات لتقدمي عرو�ض مرئية  ،بعد التن�سيق مع �أمني �سر اللجنة ،
ب�ش�أن العرو�ض املقدمة منهم  ،ومناق�شتها فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك  ،وله
فـي هذه احلالة دعوة من يراه منا�سبا حل�ضور هذه االجتماعات .
هـ  -ا�ستيفاء وثائق العطاء �إذا كانت غري مكتملة � ،أو غري موقعة �أو غري خمتومة بعد
موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 13
يجوز للجنة التفاو�ض مع مقدم العطاء الأف�ضل املو�صى له بالإ�سناد وفقا للأ�س�س واملعايري
املحددة فـي م�ستندات املناق�صة لتخفـي�ض قيمة عطائه متى ما كان فـي التفاو�ض حتقيق
م�صلحة عامة � ،شريطة عدم ت�أثري نتيجة التفاو�ض على التو�صية بالإ�سناد  ،وللجنة
اال�ستعانة بفريق مفاو�ضات ي�شكل لهذا الغر�ض .
الف�صــل الثالــث
الإجراءات التمهيدية للتعاقد
املــادة ( ) 14
يحدد التق�سيم املخت�ص الوقــت املنا�ســب لتقدي ــم طلــب التعاقــد م�شفوعا بكافــة البيانــات ،
والوثائــق املطلوبــة .
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املــادة ( ) 15
يتقدم التق�سيم املخت�ص بطلــب �إلى اللجنة مبينــا فـيه التكلفــة التقديرية للتعاقد ،
وال�شروط املرجعية واملوا�صفات الفنيــة  ،وذلك بعد الت�أكد من توافر االعتمادات املالية ،
وللتق�سيم املخت ــ�ص اال�ستعانــة مب ــن يراه منا�سـ ــبا م ــن ذوي اخلـ ــربة من داخـ ــل الهيئ ــة ،
�أو اال�ستعان ــة بفنيي ــن من الوحدات احلكومية � ،أو املكاتب اال�ست�شارية من داخل ال�سلطنة
�أو خارجها لو�ضع هذه ال�شروط واملوا�صفات .
كما يجب �أن تت�ضمن وثيقة املناق�صة  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
أ�  -تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
ب  -ال�شخ�ص �أو اجلهة املعنية بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .
الف�صــل الرابــع
املناق�صـــة العامـــة
املــادة ( ) 16
تكون املناق�ص ــة العام ــة ع ــن طريـ ــق دعـ ــوة مقدم ــي العط ــاءات  -حمليـ ــني �أو دوليـ ــني -
�إلى امل�شاركة فـي املناق�صة  ،ويجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة
اال�شرتاك فـي املناق�صات الدولية عل ــى �أن تق ــوم بالت�سجيـ ــل وف ــق الأنظم ــة املعم ــول به ــا
فـي ال�سلطنة خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إبالغها بقبول عطائها .
املــادة ( ) 17
يتم ن�شــر الإعــالن عن املناق�صــة العامــة فـي جري ــدة يوميــة �أو �أكثــر باللغتيــن  :العربي ــة ،
والإجنليزيــة  ،قبـل مــدة كافـية مــن املوعــد املحــدد للتعاقــد  ،بحيث ي�سمح ب�إعادة املناق�صة
�إذا لزم الأمر  ،ويجوز ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية  ،ويتعني �أن يت�ضمن الإعالن  -بح�سب
طبيعة كل مناق�صة  -ما ي�أتي :
أ�  -بيان نوع التعاقد املطلوب .
ب � -سعر وثائق املناق�صة  ،ومواعيد  ،ومكان �شرائها .
ج � -آلية تقدمي العطاءات .
د  -حتديد مدة تقدمي العطاءات .
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هـ  -تاريخ زيارة املوقع  ،فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك .
و  -و�صف عام للخدمات �أو املواد املطلوبة .
ز  -تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
ح  -ال�شخ�ص �أو اجلهة املعنية بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .
ط  -م ــدة �سريــان العطــاءات  ،ويراعــى بالن�سبــة للعط ــاءات التي حتتــاج �إلى حتليل
كيميائي � ،أو فحو�صات  ،وحتاليل فنية �أال تقل مدة �سريانها عن ( )90ت�سعني يوم
عم ــل .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�شتمل الإعالن على العبارة الآتية :
" يجوز للهيئة �إلغاء املناق�صة  ،بدون �إبداء الأ�سباب  ،وال يحق للمتقدمني بعطاءاتهم
املطالبة ب�أي تعوي�ضات " .
املــادة ( ) 18
يجوز للجنة متديد موعد تقدمي العطاءات املحدد فـي الإعالن  ،وذلك مبا ال يجاوز ن�صف
املــدة املحــددة فـي الإعــالن  ،وفـي هذه احلالة يجب �إخطار كل من ا�شرتى وثائق املناق�صة
باملوعد اجلديد .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز متديد املوعد �أكرث من مرة واحدة .
املــادة ( ) 19
يكون العطاء عن توريد الأ�صناف وفقا للعينات النموذجية �أو املوا�صفات �أو الر�سومات املعتمدة
التي يجب على مقدم العطاء االطالع عليها  ،ويعترب تقدميه العطاء �إقرارا منه باطالعه
عليها  ،ويتولى توريد الأ�صناف وفقا لها .
و�إذا مل يكن للهيئة عينات منوذجية جاز �إلزام �صاحب العطاء بتقدمي عينات  ،ويكون
التوريد وفق املوا�صفات الفنية  ،و�إن خالفت العينات ما مل يتبني من �شروط املناق�صة �أن
العينات مق�صودة لذاتها .
املــادة ( ) 20
تقـدم العطاءات �إلى الهيئة خمتومة  ،وموقعة من �أ�صحابها على النموذج املعد للعطاءات
�إن وجد  ،وتر�سل داخل مظروف خمتوم بال�شمع الأحمر  ،ويعنون �إلى رئي�س اللجنة ،
ويكون �إر�ساله بالربيد امل�سجل .
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املــادة ( ) 21
يجب البت فـي املناق�صة  ،والإخطار فـي حالة القبول  ،قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات ،
ف�إذا تعذر ذلك  ،على التق�سيم املخت�ص �أن يطلب  ،عن طريق اللجنة  ،من مقدمي العطاءات
متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 22
جتري املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل  ،وفقا للمعايري والأ�س�س املحددة
فـي م�ستندات املناق�صة  ،و�إذا ر�أت اللجنة ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث فـيجب �أن يكون ر�أيها م�سببا .
املــادة ( ) 23
يجوز تقدمي العطاءات وفتحها  ،و�إحالتها وامل�صادقة عليها  ،و�إعالن نتائجها بالو�سائل
الإلكرتونية  ،وذلك وفقا للإجراءات التي يعتمدها املجل�س .
املــادة ( ) 24
يجوز دعوة �أ�صحاب العطاءات املقبولة فنيا حل�ضور جل�سة فتح املظاريف املالية من قبل
�أمني �سر اللجنة بناء على طلب رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 25
يجوز تق�سيم �أعمال العقد على عدد من املتقدمني بناء على نتائج التقييم ما دام ذلك فـيه
م�صلحة الهيئة وطبيعة العقد ت�سمح بذلك .
املــادة ( ) 26
يكون �إخطار مقدم العطاء الفائز فـي املناق�صة خالل ( )30ثالثني يوم عمل على الأكرث
من تاريخ اعتماد النتيجة  ،ما مل يكن مقدم العطاء قد حدد فـي عطائه مدة �أطول فـيكون
الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف  ،على �أن يت�ضمن الإخطار �إبالغه بعدم التزام الهيئة
بالعطاء �إال بعد توقيع العقد .
ويتولى التق�سيم املخت�ص �إبالغ �صاحب العطاء الفائز ال�ستكمال �إجراءات توقيع العقد .
املــادة ( ) 27
يجوز للهيئة فـي حالة ت�ساوي الأ�سعار بني عطاءين �أو �أكرث جتزئة املقادير املعلن عنها
بني مقدميها �إذا كان ذلك فـي �صالح العمل  ،ويجوز ذلك �أي�ضا �إذا كان مقدم العطاء الأقل
�سعرا ي�شرتط مددا بعيدة للتوريد ال تتنا�سب  ،وحالة العمل فـي الهيئة .
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املــادة ( ) 28
تعطى الأف�ضلية فـي العطاءات للمنتجات الوطنية وللم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
امل�ستوفـية ال�شروط واملوا�صفات وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة ،
قدرها ( )%10ع�شرة باملائة .
املــادة ( ) 29
يعاد طرح املناق�صة العامة �إذا ورد عطاء وحيد ولو كان م�ستوفـيا ال�شروط  ،ويعترب العطاء
وحيدا حتى ولو وردت معه عدة عطاءات �أخرى متى كانت هذه العطاءات خمالفة ل�شروط
وموا�صفات املناق�صة .
و�إذا �أعيد طرح املناق�صة ومل يقدم فـيها �سوى عطاء وحيد جاز للهيئة قبوله �إذا كان ذلك
فـيه م�صلحة لها  ،ويجوز فـي حالة �إعادة طرح املناق�صة تق�صري مواعيد تقدمي العطاءات .
املــادة ( ) 30
يجوز بقرار م�سبب من اللجنة قبول العطاء الوحيد �إذا كان م�ستوفـيا لل�شروط  ،وكانت
حاجة العمل فـي الهيئة ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد .
املــادة ( ) 31
تلغى املناق�صات بقرار م�سبب من اللجنة بعد الن�شر عنها وقبل البت فـيها �إذا ا�ستغني عنها
نهائيا � ،أو اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
كما يجوز للجنة �إلغاء املناق�صة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
ب � -إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
ج � -إذا كانت قيمة العطاء الأقل �أكرث من ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من التكلفة
التقديرية �أو املوازنة املخ�ص�صة للأعمال املطروحة باملناق�صة .
د � -إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
كما يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب
من اللجنة �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك � ،أو بناء على تو�صية التق�سيم املخت�ص  ،مع
بيان �أ�سباب طلب الإلغاء .
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املــادة ( ) 32
يجب على اللجنة ا�ستبعاد �أي عطاء فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا مل يكن العطاء م�ستوفـيا لل�شروط واملوا�صفات .
ب � -إذا كان مقدم العطاء قد نفذ م�شروعا تنفـيذا معيبا � ،أو خمالفا لل�شروط واملوا�صفات .
ج � -إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء .
د � -إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
هـ � -إذا �سبق خمالفة �صاحب العطاء لأي من �أحكام هذه الالئحة .
و � -إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
كما يجوز ا�ستبعاد �أي عطاء �إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة � ،أو غري موقعة �أو غري خمتومة .
الف�صـــل اخلامـــ�س
الأوامــر التغيرييــة
املــادة ( ) 33
للجن ــة �أن ت�صدر الأوامر التغيريية بالزيادة �أو النق�صان فـي مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات
�أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد  ،وذلك خالل فرتة �سريان
العقد فـيما ال يجاوز قيمته ( )%15خم�سة ع�شر باملائة من قيمة العط ــاء الأ�صل ــي ال ــذي
مت ــت املوافقـ ــة علي ــه � ،شريطــة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية هي الأ�سعار نف�سها املتفق
عليها فـي العقد .
ويج ــوز ا�ستث ــناء  -فـي حاالت ال�ضرورة  -جتاوز الأمر التغيريي ال�سقف املن�صو�ص عليه
فـي هذه املـادة  ،والأ�سعار املبينة فـي العقد بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 34
يقوم التق�سيم املخت�ص املعني بتنفـيذ مو�ضوع العقد ب�إعداد الأمر التغيريي على �أن يت�ضمن
البند الأ�صلي املراد تغيريه  ،والتغيري املطلوب  ،وكافة التفا�صيل املتعلقة بالأمر التغيريي ،
ويحيله �إلى دائرة ال�ش�ؤون املالية فـي الهيئة ملراجعة قيمته املالية  ،والت�أكد من توفر املبلغ
الإ�ضافـي  ،وحجز املخ�ص�صات املالية املطلوبة  ،مع مراعاة احلد الأق�صى ملجموع الأوامر
التغيريية .
ويتم البت فـي الأمر التغيريي من اللجنة �أو من املجل�س بح�سب قيمة الأمر التغيريي ،
وفـي حالة املوافقة عليه يتم �إر�ساله �إلى الطرف الآخر  ،وت�ستكمل الإجراءات ب�ش�أنه .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
املناق�صــة املحــدودة
املــادة ( ) 35
يج ــوز للهيئ ــة �أن تتعاقد عن طريق مناق�صة حمدودة يتم من خاللها ق ــ�صر اال�ش ــرتاك
فـي املناق�ص ــة عل ــى مورديـ ــن �أو مقاولـ ــني �أو ا�ست�شاريي ــن حمددي ــن �س ــواء فـ ــي ال�سلطن ــة
�أو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املــادة ( ) 36
توجه الدعوة فـي املناق�صة املحدودة ملن ترى اللجنة توجيه الدعوة �إليهم مــن املوردي ــن ،
�أو املقاولني � ،أو اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني فـي الن�شاط اخلا�ص مبو�ضوع املناق�صة  ،وتطبق
على هذه املناق�صة الإجراءات والقواعد املطبقة على املناق�صة العامة .
املــادة ( ) 37
يجوز للجنة حتويل املناق�صة املحدودة �إلى ممار�سة �إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صلحة الهيئة
فـي احل�صول على �شروط �أف�ضل للتعاقد .
الف�صــل ال�سابــع
املمار�ســة
املــادة ( ) 38
يج ــوز للجن ــة التعاق ــد ع ــن طريـ ــق املمار�س ــة  ،م ــن خ ــالل التفاو�ض بنف�سها �أو عن طريق
فريق مفاو�ضات ت�شكله لهذا الغر�ض للح�صول على �أف�ضل العرو�ض ب�أقل الأ�سعار  ،وذلك
فـي احلاالت التي تقدرها الهيئة �أو فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1الأ�ص ــناف املحتك ــر �صنعه ــا �أو ا�سترياده ــا �أو التي تقت�ضي طبيعتها �أو الغر�ض
مــن احل�صول عليها �أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها � ،أو التي ال توجد �إال لدى
�شركة منتجة بذاتها .
 - 2الأ�صناف التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
 - 3الأعم ــال �أو اخلدم ــات الفني ــة واال�ست�شاري ــة التــي تتطل ــب معرف ــة فنيـ ــة معين ــة ،
�أو تخ�ص�صا معينا .
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 - 4التوريدات ومقاوالت الأعمال التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم اتباع �إجراءات
املناق�صة ب�ش�أنها .
 - 5تنفـيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات التي تتميز بالقيام بها جهات معينة خارج
ال�سلطنة .
� - 6شراء وا�ستئجار العقارات .
الف�صــل الثامــن
الإ�سنـــاد املبا�شـــر
املــادة ( ) 39
يجوز للجنة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فـيما ال يجاوز ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف
ريال عماين  ،ويجب احل�صول على موافقة املجل�س فـيما ال يجاوز (� )750.000سبعمائة
وخم�سني �ألف ريال عماين .
وفـي جميع الأحوال يتم اختيـار املتعاقـد معـه مـن بيـن �أف�ضـل العرو�ض التي يتم احل�صول
عليهــا � ،شريطــة �أن تكــون الأ�سعــار منا�سبــة  ،وذلـك مــع بيــان الأ�سباب املوجبة الختياره .
الف�صــل التا�ســع
امل�سابقـــة
املــادة ( ) 40
امل�سابقــة هــي طريق ــة خا�ص ــة للتعاقــد بغــر�ض �إجــراء درا�س ــات �أو ت�صاميـ ــم �أو خمططــات
�أو جم�سمات �أو غري ذلك من الأعمال الالزمة مل�شروع معني .
املــادة ( ) 41
يحدد التق�سيم املخت�ص املوا�صفات التف�صيلية للعمل املراد تنفـيذه عن طريق امل�سابقة
واملقابل النقدي �أو العيني �أو اجلوائز �أو املكاف�آت �أو التعوي�ضات التي متنح للفائزين  ،كما
يحدد م�صري ملكية التقارير �أو الدرا�سات �أو الت�صاميم �أو املخططات الفائزة وغري الفائزة
و�أي �شروط �أخرى يراها التق�سيم املخت�ص .
وفـي جميع الأحوال يتم عر�ض املو�ضوع على اللجنة للموافقة عليه .
-715-

املــادة ( ) 42
تت ــم الدع ــوة للم�شارك ــة فـي امل�سابق ــة �إمــا عــن طريــق الإعــالن بالن�شــر  ،و�إمــا بالو�سائــل
الإلكرتوني ــة  ،و�إم ــا ع ــن طريــق الدعوة املبا�شرة لذوي اخلربة واملهارات الالزمة للم�شروع
�أو الغر�ض املطروح للم�سابقة .
املــادة ( ) 43
ال تطبق على امل�سابقة �أحكام الف�صل العا�شر من هذه الالئحة .
الف�صــل العا�شــر
ال�ضمانــات
املــادة ( ) 44
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت ال يقل عن ( )%2اثنني باملائة من القيمة الكلية
للعطاء  ،وفـي هذه احلالة ال يلتفت �إلى العطاءات غري امل�صحوبة بالت�أمني امل�ؤقت  ،ويجوز
�أن يكون الت�أمني امل�ؤقت فـي �صورة �ضمان بنكي خال من �أي قيد �أو �شرط يقر فـيه امل�صرف
ب�أن يدفع للهيئة مبلغا يوازي الت أ�م ــني املذك ــور  ،و�إذا ك ــان الت�أم ــني حم ــدد امل ــدة فـيج ــب
�أال تقل مدة �سريانه عن املدة املحددة ل�سريان العطاء  ،ويجوز عدم تقدمي الت�أمني امل�ؤقت
فـي العرو�ض املقدمة فـي الإ�سناد املبا�شر واملمار�سة .
املــادة ( ) 45
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطاء � ،أو قبل ذلك �إذا مت �إر�ساء املناق�صة على �أحد املتقدمني � ،أو �إلغا�ؤها  ،ويرد الت�أمني
امل�ؤقت �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 �إنذاره � ،أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر .
املــادة ( ) 46
يجب على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم خالل فرتة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل من اليوم التايل لإخطاره بكتاب م�سجل بقبول عطائه �ضمان ح�سن التنفـيذ بن�سبة
تقدرها اللجنة مبا ال يقل عن ( )%5خم�سة باملائة  ،وال يزيد على ( )%15خم�سة ع�شر
باملائة من القيمة الكلية ملا ر�سا عليه � ،أو تقديـ ــم وثيــقة ت�أمني مهنية �إذا كان مو�ضوع
املناق�صة �أو العقد هو توفـري خدمات ا�ست�شارية فقط .
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ويكون تقدمي ال�ضمان امل�شار �إليه  ،بالن�سبة للعقود التي تربم مع متعاق ــد مــن خارج
ال�سلطنة خالل ( )25خم�سة وع�شرين يوم عمل من اليوم التايل لإخطاره بقبول عطائه .
ويجوز للجنة متديــد املهل ــة املح ــددة فـي احلالتيــن املذكورتيــن فـي الفقرة ال�سابقة ملدة
�إ�ضافـية ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل كحد �أق�صى .
املــادة ( ) 47
تبد أ� مدة �سريان �ضمان ح�سن التنفـيذ من وقت �إ�صداره �إلى ما بعد انتهاء فرتة ال�صيانة
�أو ال�ضمان (�إن وجدت) �أو تاريخ �شهادة الت�سليم النهائي �أيهما �أبعد �إال �إذا اتفق مع الهيئة
على غري ذلك  ،تبعا لطبيعة العمل املراد تنفـيذه .
املــادة ( ) 48
يحق للهيئة م�صادرة �ضمان ح�سن التنفـيذ دون الرجوع �إلى املتعاقد معه فـي حالة �إخالله
بتنفـيذ التزاماته كليا �أو جزئيا ح�سب العقد املربم معه .
املــادة ( ) 49
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ فـي املدة املحددة �أو رف�ض
�إمتام التعاقد  ،جاز للهيئة مبوجب �إخطار بكتاب م�سجل  ،ودون حاجة �إلى �أي �إجراءات ،
�أن تلغي الرت�سية وت�صادر الت�أمني امل�ؤقت دون الإخالل بحقها فـي املطالبة بالتعوي�ض .
كما يجوز للجنة �أن تر�سي املناق�صة علـ ــى العط ــاء التال ــي املق ــبول فن ــيا م ــن فري ــق التقييـ ــم ،
�أو التق�سي ــم املختــ�ص بح�ســب ا ألح ــوال � ،أو �أن تق ــرر �إع ــادة طرحه ــا مـ ــن جديـ ــد � ،أو �إلغ ــاء
املناق�صة .
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قـــــــرار
رقـــم 2019/84
بتحديد ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت
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 القرار رقم  2014/70ب�ش�أن �إ�صدار ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت فـي اجتماعه رقم  2019/1امل�ؤرخ فـي
2019/ 2 /19م ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت وفقا للجدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى القــرار رقم  2014/70امل�ش ــار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا الق ــرار � ،أو يتعــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق  24 :من دي�سمبـــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1324
ال�صادرة فـي 2019/12/29م
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محمد بن حمد الرمحي
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

جدول ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت
ر�سم �إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
بالريال العماين

نــوع اخلـدمــــة

�أوال  :تراخي�ص الفئة الأولى
�إن�شاء �أو ت�شغيل نظام �أو بنية ات�صاالت لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة الثابتة ال�سلكية
املحلية (النحا�سية والألياف الب�صرية)

35000

�إن�شاء �أو ت�شغيل نظام �أو بنية ات�صاالت لتقدمي
خدمات االت�صاالت الدولية

20000

�إن�شاء �أو ت�شغيل نظام �أو بنية ات�صاالت لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة الثابتة ال�سلكية
املحلية وخدمات االت�صاالت الدولية

40000

ثانيا :تراخي�ص الفئة الثانية
تقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية
والتي تعتمد على ا�ستغالل �سعة من �شبكة
ات�صاالت عامة ملرخ�ص له من الفئة الأولى

10000

ثالثا :تراخي�ص الفئة الثالثة
�إن�شاء �أو ت�شغيل �شبكة ات�صاالت خا�صة �أو تقدمي
خدمات االت�صاالت اخلا�صة
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10000

قــــــــرار
رقـــم 2019/116
ب�إ�صــــدار الئحــــة تنظيـــم الرتاخيـــ�ص الراديويـــة
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 القـرار رقـم  2008/90بتنظيم ترخي�ص ت�شغيل املحطات والأجهزة الراديوية ،
و�إلى الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الرتاخي�ص الراديوية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقــم  2008/90امل�ش ــار �إلي ــه  ،كـ ــما يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف الالئحـ ــة املرفقـ ــة ،
�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 1441هـ
املوافـــــق  26 :من دي�سمبـــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1325
ال�صادرة فـي 2020/1/5م
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محمـد بن حمد الرمحي
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

الئحــة تنظيـــم الرتاخيـــ�ص الراديويــة
الف�صــل الأول
تعريــفات و�أحكـــام عامـــة
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 :
 - 1الهيئــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 2املحطة الراديوية :
مر�سل �أو �أكرث �أو م�ستقبل �أو �أكرث موجود فـي موقع حمدد  ،لت�أمني خدمة االت�صال
الراديوي �أو الفلك الراديوي �أو البث الإذاعي .
� - 3أجهزة االت�صاالت الراديوية :
الأجهـ ــزة واملعــدات وملحقاته ــا امل�ستخــدمــة �أو املع ــدة لال�ستخــدام فـي االت�صــاالت
الراديوية .
 - 4الرتخي�ص الراديوي :
موافقة �صادرة من الهيئة للمرخ�ص له بت�شغيل حمطة راديوية �أو ا�ستخدام �أجهزة
ات�صاالت راديوية برتددات حمددة � ،أو االحتفاظ ب�أجهزة االت�صاالت الراديوية .
 - 5املرخ�ص له :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري حا�صل على الرتخي�ص الراديوي .
 - 6الطيف الرتددي :
م ــورد طبيعي حم ــدود عب ــارة عن ترددات املوج ــات الكهرومغناطي�سيــة التي تقل
عن ( )3000ثالثة �آالف جيجاهريتز  ،وتنت�شر فـي الف�ضاء دون موجه ا�صطناعي .
 - 7اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي :
اخلطة التي تت�ضمن املعايري الفنية املعتمدة من جلنة توزيع الطيف الرتددي
امل�شكلة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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 - 8امل�ستخدم :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري حا�صل على موافقة الهيئة لإدارة �أو ت�شغيل املحطة
الراديوية �أو �أجهزة االت�صاالت الراديوية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املحطات الراديوية و�أجهزة االت�صاالت الراديوية .
املــادة ( ) 3
يكون امل�ستخدم م�س�ؤوال عن حمتوى كل ر�سالة يقوم ب�إر�سالها � ،أو �أي انتهاكات حلقوق
الن�شــر واحلقـوق الأخــرى املرتبط ــة بها وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه ،
�أو �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 4
يج ــوز للهيئـ ــة  -فـي ح ــاالت ا إلغـ ــاثة والطـ ــوارئ �أو ملقت�ضيـ ــات امل�صلح ــة العام ــة � -سحب
�أي ترددات خم�ص�صة .
املــادة ( ) 5
ال يج ــوز لأي �شخ ــ�ص �أن يديل ب�أي معلومـ ـ ــات عن حمت ـ ــوى �أي �إ�شـ ــارة �أو ر�سـ ــالة و�ص ــلت
�إلى علمــه ب�سبب ا�ستعمــاله �أو ا�ستعمــال غيــره حمط ــة راديويــة �أو جه ــاز ات�صــال رادي ــوي ،
�إال بناء على �أمر من املحكمة املخت�صة .
املــادة ( ) 6
يجب �أن تكون املحطات الراديوية و�أجهزة االت�صاالت الراديوية التي ي�ستخدمها املرخ�ص
له مطابقة للمعايري الدولية اخلا�صة بكفاءة ا�ستعمال الطيف الرتددي  ،ومتت املوافقة
على نوعيتها من قبل الهيئة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال يت�سبب ت�شغيل املحطات الراديوية �أو ا�ستخدام �أجهزة
االت�صاالت الراديوية فـي حدوث تداخالت �ضارة على �أي حمطة راديوية �أخرى � ،أو ت�شوي�ش
زائد عن القدر امل�سموح به عامليا .
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الف�صــل الثانــي
الرتخيــ�ص الراديـــوي
املــادة ( ) 7
ال يجوز ت�شغيل املحطات الراديوية وا�ستخدام �أجهزة االت�صاالت الراديوية �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص راديوي .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص الراديوي �إلى الهيئة  ،وفقا للنموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 9
تقوم الهيئة بدرا�سة طلب احل�صول على الرتخي�ص الراديوي  ،والبت فـيه خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة بدون رد من الهيئة رف�ضا للطلب  ،ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض
مبوجب طلب كتابي يقدم �إلى رئي�س الهيئة مو�ضحا به �أ�سباب التظلم  ،خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 10
تكون مدة الرتخي�ص الراديوي وفقا للمدد املن�صو�ص عليها فـي القرار رقم 2008/133
امل�شار �إليه  ،وي�صدر بعد �سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 11
مع مراعاة �أحكام امل ــادة الثامنة من القرار رقم  2008/133امل�شار �إليه  ،يجدد الرتخي�ص
الراديوي تلقائيا  ،ما مل يطلب املرخ�ص له وقفه �أو �إلغاءه  ،قبل تاريخ انتهائه .
وال تلتزم الهيئة ب�إخطار املرخ�ص له بالر�سوم الواجب �سدادها  ،ويتم �إ�صدار الرتخي�ص
بعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 12
يجوز للمرخ�ص له طلب وقف ا�ستخدام �أجهزة االت�صاالت الراديوية قبل تاريخ انتهاء
الرتخي�ص الراديوي � ،شريطـ ــة احل�صـ ــول على ترخيـ ــ�ص رادي ـ ــوي باالحتف ــاظ لكل جه ـ ــاز
على حدة .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص الراديوي باالحتفاظ ب�أجهزة االت�صاالت الراديوية
امل�شار �إليه فـي املادة ( )12من هذه الالئحة  ،الآتي :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
� - 2سداد الر�سوم املقررة .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر الرتخي�ص ملدة �سنة قابلة للتجديد ملدة �أق�صاها ( )3ثالث �سنوات .
املــادة ( ) 14
يجوز للمرخ�ص له طلب �إلغاء الرتخي�ص الراديوي  ،قبل تاريخ انتهاء الرتخي�ص الراديوي ،
على �أن يلتزم ب�سداد ر�سوم الإلغاء املقررة .
وي�ستثنى من �سداد هذه الر�سوم طلب �إلغاء الرتخي�ص الراديوي باالحتفاظ ب�أجهزة
االت�صاالت الراديوية  ،لإعادة ا�ستخدامها .
املــادة ( ) 15
للهيئة �أن تخ�ص�ص الرتددات �أو حزم الرتددات املنا�سبة لطالب الرتخي�ص الراديوي  ،ولها
�أن تعيد تخ�صي�صها  ،وفقا ملا تن�ص عليه اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي
�أو ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص الراديوي �أو �إلغا�ؤه  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
1-1وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
2-2بناء على طلب املرخ�ص له .
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الف�صــل الثالــث
التزامـــات املـــرخ�ص لـــه
املــادة ( ) 17
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
1-1ا�ستخدام الرتددات الراديوية املخ�ص�صة له لتحقيق الأغرا�ض التي خ�ص�صت لها ،
وعدم الت�صرف بها � ،أو ب�أجهزة االت�صاالت الراديوية املرخ�صة له لأي جهة �أخرى ،
�سواء بالتنازل �أو الت�أجري �أو االنتفاع �أو غريها � ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من الهيئة .
2-2ا�ستخدام الرتددات وت�شغيل املحطة الراديوية طبقا لل�شروط واملعايري واملوا�صفات
الفنية املعتمدة من الهيئة  ،ووفقا للرتخي�ص الراديوي ال�صادر للمحطة .
3-3عدم �إجراء �أي تعديالت على ال�شروط واملعايري واملوا�صفات الفنية وموقع
ومنطقــة خ ــدمة املحط ــة الراديوي ــة �أو �أي بي ــانات �أخرى حمددة فـي الت ــرخي�ص
الراديوي �أو ا�ستب ــدال �أجه ــزة ات�صـ ــاالت راديوية ب�أجه ــزة �أخرى �إال بعد احل�ص ــول
على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
4-4عدم ال�سماح لغري العاملني لديه ب�إدارة �أو ت�شغيل املحطة الراديوية �أو ا�ستخدام
�أجهزة االت�صاالت الراديوية املرخ�صة � ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من الهيئة  ،و�أن يكون هذا اال�ستخدام فـي نطاق منطقة اخلدمة امل�سموح
بها  ،با�ستثناء حاالت الإغاثة والطوارئ .
املــادة ( ) 18
يجب على امل ــرخ�ص له التخل�ص  -على نفقت ــه اخلا�ص ــة  -من �أجه ــزة االت�ص ــاالت الراديويــة
خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص الراديوي �أو ا�ستبدال الأجهزة  ،على �أن
يتم التخل�ص منها ب�إحدى الطرق التالية بعد احل�صول على موافقة الهيئة :
 - 1بيع الأجهزة �أو التنازل عنها �إلى مرخ�ص له �آخر �أو متعامل ب�أجهزة االت�صاالت
الراديوية �أو م�ستورد لها .
 - 2ت�صدير الأجهزة �إلى خارج ال�سلطنة  ،وموافاة الهيئة مبا يثبت خروجها .
� - 3أي طريقة �أخرى تراها الهيئة منا�سبة .
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املــادة ( ) 19
يجب عل ــى املرخ�ص له تقييد ا�ستعمـ ــال املحطـ ــة الراديويـ ــة � ،أو غلقهــا � ،أو وقفهــا م�ؤقتــا ،
بناء على طلب الهيئة  ،وللمدة التي حتددها  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 -1الإخ ــالل ب�أي من �ش ــروط الرتخي�ص الراديــوي �أو االلتزامــات املن�صــو�ص عليه ــا
فـي هذه الالئحة .
 -2خمالفة االتفاقيات الإقليمية والدولية التي �صادقت �أو ان�ضمت �إليها ال�سلطنة .
املــادة ( ) 20
يج ــوز للهيئ ــة بن ــاء علــى طل ــب املرخــ�ص له ت�سلم �أجه ــزة االت�صــاالت الراديوي ــة امللغـ ــاة ،
�أو امل�ستبدلة من املرخ�ص له  ،والت�صرف فـيها دون �أن يكون للمرخ�ص له احلق فـي طلب
ا�سرتجاعها �أو التعوي�ض عنها .
املــادة ( ) 21
يجـ ــوز للمــرخ�ص له  ،قبــل انتهـ ــاء م ــدة (� )6ست ــة �أ�شهـ ــر م ــن تاري ــخ �إلغ ــاء الت ــرخي�ص
الراديـ ــوي � ،أو ا�ستبدال �أجهزة االت�صاالت الراديوية � ،أن يتقدم �إلى الهيئة بطلب ترخي�ص
راديوي لإعادة ا�ستخدام الأجهزة امللغاة � ،أو امل�ستبــدلة  ،وفـي حالة رف�ض الطلب  ،يجب
عليه التخل�ص من هذه الأجهزة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ رف�ض الطلب � ،أو املدة
املتبقية من ال�ستة �أ�شهر � ،أيهما �أكرب .
وت�ســري فـي �ش ـ�أن الرتخي�ص الراديوي إلعــادة ا�ستخدام �أجهــزة االت�صــاالت الراديوية امللغــاة
�أو امل�ستبدلة � ،أحكام الرتخي�ص الراديوي لأول مرة .
املــادة ( ) 22
يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص
عليها فـي املـ ـ ــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه .
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هيئـــــة تنظيـــم الكهربـــــاء
قــــرار
رقـــم 2019/3
ب�إ�صــدار الئحــة التعرفــة املعتمــدة
للتزويد بالكهرباء مل�ضخات الآبار امل�ساعدة للأفالج املت�أثرة باجلفاف
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 جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد التعرفــة املعتم ــدة للتزوي ــد بالكهرب ــاء مل�ضخــات الآبار امل�ساعدة للأفالج املت�أثرة
باجلفاف بتعرفة ثابتة  ،بواقع ( )10ع�شر بي�سات لكل كيلو واط � /ساعة .
املــادة الثانيــــة
تطبق التعرفة املعتمدة للتزويد بالكهرباء املن�صو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار
على جميع ح�سابات امل�شرتكني اخلا�صة مب�ضخات الآبار امل�ساعدة للأفالج املت�أثرة باجلفاف ،
على �أن يكون لتلك امل�ضخات عداد كهرباء خا�ص بها  ،وال ت�سري هذه التعرفة على �أي مرافق ،
�أو من�ش�آت �أخرى .
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 اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق  12 :من دي�سمبــــــــر 2019م
					
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1322
ال�صادرة فـي 2019/12/15م
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قيـــــ�س بـــــن �سعـــــــود الزكوانـــــــي
املديـ ـ ـ ــر التنفـي ـ ـ ـ ــذي لهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تنظي ـ ـ ـ ــم
قطـ ــاع الكهربـ ـ ــاء وامليـ ـ ــاه املرتبط ـ ــة ب ــه

الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
قـــرار وزاري
رقــم ر2019 /11 /
ب�إ�صـــدار قواعــــد �ضــــم مـــــدد اخلدمـــــة
ا�ستنادا �إلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
و�إلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/32
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ،
و�إلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي
حكمهم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/44
و�إلى القرار الوزاري رقم  2001/217ب�ش�أن القواعد املنظمة ل�ضم مدد ا�شرتاك اعتبارية
�ضمن مدد اال�شرتاك فـي ت�أمني ال�شيخوخة ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضم مدد اخلدمة  ،بالقواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار الوزاري رق ــم  2001/217امل�شــار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخــالف هذا الق ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2020م .
�صـدر فـي  27 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق  24 :من دي�سمبـــــــــر 2019م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س مجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
				
الهيئ ـ ـ ــة الع ــام ـ ــة للت�أمين ـ ــات االجتماعيـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1324
ال�صادرة فـي 2019/12/29م
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قــواعد �ضم مدد اخلدمـــة
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
يق�صــد بالكلم ــات والعبــارات ا آلت ـي ــة  -فـي تطبيق �أحكـام هــذا الق ــرار  -املعنــى املبـ ــني قـرين
كل منها :
الهيئــــــــة :
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
القانـــــون :
قانون الت�أمينات االجتماعية .
الأنظمــــة الت�أمينيــة :
نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم  ،النظام
املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني
فـي غري دولهم  ،نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص
ومن فـي حكمهم  ،امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 2
ت�ســري هذه القواعد على امل�ؤمــن عليهم اخلا�ضعــني لأحكام القانــون والأنظمـة الت�أمينية ،
وال ت�سري على �أ�صحاب املعا�شات فـيما عدا معا�ش العجز اجلزئي .
املــادة ( ) 3
يجوز للم�ؤمن عليه �ضم مدة خدمة اعتبارية بهدف ا�ستكمال املدة املوجبة ال�ستحقاق
معا�ش ال�شيخوخة لبلوغ ال�سن � ،شريطة الآتي :
أ�  -انتهاء اخلدمة .
ب  -بلوغ امل ؤ�مـ ــن عليــه �ســن (� )60ستني �سنــة للــرجل �أو ( )55خمــ�س وخم�ســني �سنــة
للمر�أة على الأقل .
ج � -أن يكون لدى امل ؤ�مــن عليــه مدة خدمــة ال تق ــل عن ( )10ع�شــر �سنــوات للرجــل ،
و( )8ثماين �سنوات للمر�أة .
د � -أال تزيد املدة املراد �ضمها على ( )5خم�س �سنوات للرجل  ،و(� )2سنتني للمر�أة .
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املــادة ( ) 4
يجوز للم�ؤمن عليه  ،فـي غري الأحوال العادية � ،ضم مدة اخلدمة ال�سابقة التي ق�ضاها
فـي العمل لدى �أي جهة �أو �صاحب عمل �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،وي�ستثنى من
ذلك املدد الآتية :
 - 1املدة ال�سابقة على تطبيق �أحكام القانون والأنظمة الت�أمينية .
 - 2املدة التي ق�ضاها امل�ؤمن عليه كمتدرب لدى �إحدى اجلهات �أو �أ�صحاب العمل ،
وكان مقيدا فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية فـي �أثناء التدريب .
 - 3املدة التي ق�ضاها امل�ؤمن عليه ك�صاحب عمل .
 - 4املدة التي ق�ضاها امل�ؤمن عليه بعقد جزئي � ،أو بعقد عمل لبع�ض الوقت .
املــادة ( ) 5
يجب �أن تتــوفــر فـي مــدة اخلدم ــة ال�سابق ــة امل�ش ــار �إليهـ ــا فـي املادة ( )4من هــذه القواع ــد
ما ي�أتي :
� - 1أن يكون امل�ؤمن عليه عماين اجلن�سية خالل املدة التي يطالب ب�ضمها .
� - 2أن تكون املدة املراد �ضمها واقعة �ضمن ال�سن القانوين املن�صو�ص عليه فـي القانون
والأنظمة الت�أمينية .
� - 3أال تقل املدة املراد �ضمها عن �شهر واحد  ،و�أن تكون ثابتة مبوجب عقد عمل دائم
�أو م�ؤقت .
الف�صـــل الثـــاين
�ضــوابط ال�ضــم
املــادة ( ) 6
يكون �ضم مدة اخلدمة ال�سابقة للم�ؤمن عليه امل�شار �إليها فـي املادة ( )4من هذه القواعد
بالقدر الذي ي�ؤهله ال�ستحقاق املعا�ش فقط  ،وفـي حالة عدم كفاية تلك املدة  ،ف�إنه يجوز
له طلب �ضم مدة خدمة اعتبارية وفقا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من هذه
القواعد .
املــادة ( ) 7
حت�سب مدة ال�ضم كمدة خدمة عند اال�ستحقاق  ،وتدخل فـي احت�ساب جميع امل�ستحقات
الت�أمينية  ،وي�ستثنى من ذلك املدة امل�ؤهلة واملح�سوبة فـي ا�ستحقاق معا�ش ال�شيخوخة قبل
بلوغ �سن (� )60ستني �سنة للرجل � ،أو ( )55خم�س وخم�سني �سنة للمر�أة  ،ومكاف�أة نهاية
اخلدمة قبل هذا ال�سن  ،ويعاد للم�ؤمن عليه املبلغ املدفوع ل�ضم تلك املدة فـي حالة طلبه
�صرف معا�ش ال�شيخوخة  ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة قبل بلوغ ال�سن امل�شار �إليه .
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املــادة ( ) 8
يجوز للم�ؤمن عليه املنتقل �إلى �إحدى اجلهات اخلا�ضعة لأحكام تقاعدية �أخرى  ،ولديها
�آلية ل�ضم املدد مع الهيئة طلب حتويل املدة التي مت �ضمها وفقا لأحكام هذا القرار �إلى
اجلهة املنتقل �إليها  ،وتلتزم الهيئة فقط بتحويل املبالغ امل�سددة ل�ضم هذه املدة �إلى اجلهة
املنتقل �إليها  ،وفـي حالة رف�ضها �ضم تلك املدة  ،تقوم الهيئة ب�إعادة املبالغ امل�سددة �إلى
امل�ؤمن عليه .
املــادة ( ) 9
ال يجوز للم�ؤمن عليه طلب �ضم املدة املتبقية من مدة اخلدمة ال�سابقة التي مت �ضم جزء
منها  ،ويجوز له طلب �ضم مدة خدمة الحقة لتاريخ ال�ضم ال�سابق .
الف�صــــل الثــــالث
�إجـــراءات ال�ضــم
املــادة ( ) 10
يقدم طلب �ضم مدة اخلدمة وفقا للنموذج املعد لذلك �أو من خالل املوقع الإلكرتوين
للهيئة  ،مرفقا به ن�سخة من عقد العمل �أو �أي م�ستند يثبت العالقة العمالية �أو الوظيفـية
معتمدة من جهة االخت�صا�ص �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،على �أن يت�ضمن عقد
العمل  -ب�صفة خا�صة  -ما ي�أتي :
أ�  -ا�سم �صاحب العمل واملن�ش�أة وعنوان حمل العمل .
ب  -ا�سم العامل وتاريخ ميالده وم�ؤهله ووظيفته �أو مهنته وحمل �إقامته .
ج  -الرقم املدين للعامل �أو جواز �سفره .
د  -طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
هـ  -الأجر الأ�سا�سي و�أي عالوات �أو مزايا �أو مكاف�آت ي�ستحقها العامل .
املــادة ( ) 11
حت�سب املدة املراد �ضمها على �أ�سا�س ال�سنوات وك�سورها بحيث تق�سم الأ�شهر على ()12
اثني ع�شر �شهرا  ،وتق�سم الأيام على ( )365ثالثمائة وخم�سة و�ستني يوما .
وحت�سب املبالغ امل�ستحقة عن املدد املطلوب �ضمها على النحو الآتي :
 ن�سبة اال�شرتاكات × الأجر × املدة املراد �ضمها × ( )12اثني ع�شر �أو املعامل االكتواري لل�سن × الأجر × املدة املراد �ضمها × ( )12اثني ع�شر  ،خمف�ضابن�سبة ( )%50خم�سني باملائة  ،بحد �أق�صى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين لل�سنة
الواحدة � ،أيهما �أكرب .
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املــادة ( ) 12
يحدد الأجر عند ح�ساب املبالغ امل�ستحقة للمدد املطلوب �ضمها وفقا حلكم املادة ( )11من
هذه القواعد �إما بالأجر اخلا�ضع لال�شرتاك عند تقدمي الطلب  ،و�إما بالأجر الأ�سا�سي
الأخري  ،مت�ضمنا العالوات املن�صو�ص عليها فـي القانون عند �آخر �صاحب عمل �أيهما �أكرب .
وحتدد ن�سبة اال�شرتاكات وفقا للن�سبة املن�صو�ص عليها فـي القانون للمدة املطلوب �ضمها
واملحددة لفرع ال�شيخوخة والعجز والوفاة عند تقدمي طلب ال�ضم  .ويعتد ب�سن امل�ؤمن
عليه عند تقدمي طلب ال�ضم  ،وال ي�ؤخذ بك�سر ال�سنة عند ح�ساب ال�سن  ،ويحدد املعامل
االكتواري لل�سن وفقا للجدول املرفق .
املــادة ( ) 13
يجب على مقدم طلب �ضم مدد اخلدمة �سداد املبالغ امل�ستحقة خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ �إخطاره بال�سداد  ،ويجوز له طلب تق�سيط هذه املبالغ  ،على �أن يتم ال�سداد خالل
�أجل �أق�صاه (� )36ستة وثالثون �شهرا من تاريخ �إخطاره بال�سداد  ،ويعترب طلب ال�ضم
ملغى �إذا توقف امل�ؤمن عليه عن ال�سداد ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر مت�صلة � ،أو (� )6ستة �أ�شهر
متقطعة .
املــادة ( ) 14
�إذا ا�ستحق امل�ؤمن عليه منفعة ت�أمينية خالل فرتة التق�سيط عن املدة التي مت �ضمها قبل
�سداد كامل املبالغ امل�ستحقة  ،وجب عليه �أو على امل�ستحقني عنه فـي حالة وفاته �سداد
�إجمايل املبالغ املتبقية دفعة واحدة � ،أو خ�صمها مبا�شرة من املنفعة الت�أمينية امل�ستحقة ،
ويرتتب على عدم ال�سداد �إلغاء املدة التي مت �ضمها .
املــادة ( ) 15
ال يجوز للم�ؤمن عليه  -بعد املوافقة على طلب �ضم مدة خدمته و�سداد كامل املبالغ
امل�ستحقة  -العدول عن طلبه واملطالبة با�سرتداد هذه املبالغ .
املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة برد املبالغ التي قام امل�ؤمن عليه ب�سدادها  ،وذلك عند عدم اكتمال �إجراءات
�ضم مدد اخلدمة لأي �سبب .
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جــدول املعامل االكتواري لل�سن
ال�ســـــن
� 18أو �أقل
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

الرجـــــل
0.2539
0.2585
0.2651
0.2699
0.2748
0.2799
0.2850
0.2901
0.2952
0.3003
0.3055
0.3106
0.3159
0.3210
0.3262
0.3315
0.3369
0.3423
0.3474
0.3527
0.3580
0.3634
0.3688
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املـــــر�أة
0.2618
0.2669
0.2717
0.2766
0.2815
0.2864
0.2914
0.2965
0.3015
0.3067
0.3119
0.3171
0.3225
0.3279
0.3334
0.3390
0.3448
0.3506
0.3561
0.3618
0.3676
0.3735
0.3794

تابــــع  :جــدول املعامل االكتواري لل�سن
ال�ســـــن
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
� 65أو �أكرب

الرجـــــل
0.3738
0.3788
0.3840
0.3892
0.3947
0.3998
0.4050
0.4104
0.4158
0.4214
0.4261
0.4309
0.4358
0.4410
0.4460
0.4508
0.4558
0.4612
0.4670
0.4735
0.4419
0.4331
0.4271
0.4236
0.4188
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املـــــر�أة
0.3849
0.3906
0.3963
0.4021
0.4081
0.4125
0.4169
0.4214
0.4255
0.4290
0.4319
0.4338
0.4350
0.4342
0.4334
0.4195
0.4123
0.4040
0.3961
0.3872
0.3729
0.3621
0.3581
0.3549
0.3523

الهيئــة العامـــة للتعديــــن
قــــرار
رقــم 2019/340
ب�شـ�أن الئحـة املزايـدات علـى املواقـع التعدينيـة واخلامـات
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املعدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/19
و�إلى قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املزايدات على املواقع التعدينية واخلامات  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من �صفــــر 1441هـ
املوافـــق  15 :من �أكتوبر 2019م

املهنــد�س�/أحمـــد بن ح�ســـن الذيـــــب
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م
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الئحة املزايدات على املواقع التعدينية واخلامات
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الرثوة املعدنية  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القانـون :
قانون الرثوة املعدنية .
 - 2املديرية :
املديرية العامة ل�ش�ؤون ا�ستثمارات املعادن فـي الهيئة .
 - 3اللجنـــة :
جلنـ ــة املزايـ ــدات عل ــى املواق ــع التعدينيـ ــة واخلامــات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()8
من هذه الالئحة .
 - 4املواقع التعدينية :
املواقع املعرو�ضة لال�ستك�شاف والتنقيب عن اخلامات وا�ستغاللها .
 - 5التواطـــ ؤ� :
�أي فعل �أو اتفاق بني مقدمي العطاءات  ،قبل �أو بعد تقدميها  ،يهدف �إلى حتديد
�صاحب العطاء الفائز  ،بق�صد حتقيق �أكرب قدر ممكن من الأرباح �أو حرمان الهيئة
من املزايا �أو املنافع التي حتققها املزايدة �أو املمار�سة .
 - 6املزايـــد :
ال�شخــ�ص الطبيع ــي �أو االعتبــاري الذي يتقدم فـي املزاد العلني وفق الأو�ضاع املبينة
فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
تخ�ضع طرق و�إجــراءات طــرح و�إ�سناد املواقع التعدينية  ،وبيــع اخلام ــات املن�صــو�ص عليها
فـي هذه الالئحة ملبادئ العالنية  ،وتكاف ؤ� الفر�ص  ،وامل�ساواة  ،وحرية التناف�س .
املــادة ( ) 3
يكون طرح املواقع التعدينية واخلامات عن طريق مزايدة عامة  ،ومع ذلك يجوز الطرح
ب�أي من الطرق الآتية :
 - 1املزايدة املحدودة .
 - 2املزايدة املحلية .
 - 3املمار�سة .
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املــادة ( ) 4
تعد املديرية �سجال خا�صا لكل عملية تتم وفق �أحكام هذه الالئحة  ،ي�شتمل على جميع
الإجراءات التي متت ب�ش�أنها وامل�ستندات والوثائق املتعلقة بها  ،على �أن يتم حفظ امللف
�إلكرتونيا  ،وطبقا لو�سائل �آمنة وم�ضمونة  ،ووفقا ملدد احلفظ واال�ستبقاء املن�صو�ص
عليها فـي قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/60
املــادة ( ) 5
تعد املديرية �سجال تقيد فـيه �أ�سماء وبيانات امل�ؤ�س�سات وال�شركات الراغبة فـي التناف�س
على املواقع التعدينية مقابل ر�سم يقرره املجل�س  ،على �أن يتم ت�صنيفها بح�سب كفاءتها
الفنية  ،ومقدرتها املالية  ،وخرباتها ال�سابقة  ،وعلى املديرية حتديث البيانات والت�صنيف
ب�صفة دورية وبحد �أدنى مرة واحدة كل �سنة .
ويج ــوز للمديريــة قيــد �أ�سم ــاء وبيانات الأ�شخ ــا�ص وامل�ؤ�س�ســات وال�شركات املمنوعة من التناف�س
على املواقع التعدينية واخلامات فـي �سجل خا�ص لأي �سبب من الأ�سباب  -على �سبيل املثال
ال�شركات التي تثبت عليها عمليات التواطـ ـ ؤ�  -على �أن ي�صــدر باملنــع قــرار من املجل�س بناء
على تو�صية من الرئي�س  ،ويجب �أن يكون قرار املنع م�سببا  ،ويحظر التعامل مع املقيدين
فـي هذا ال�سجل م�ستقبال ما مل يتم رفع املنع وذلك بانتفاء �سببه  ،ويتمتع هذا ال�سجل
بال�سرية التامة  ،ويحظر �إف�شاء ما دون فـيه من بيانات �أو معلومات �إال فـي الأحوال املقررة
قانونا .
املــادة ( ) 6
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،يحظر على
الرئي�س و�أع�ضاء املجل�س  ،والرئي�س التنفـيذي  ،وجميــع موظفـ ــي الهيئـ ــة  ،و�أزواجه ــم
و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �أي مزاد
علني �أو مزايدة �أو ممار�سة تطرحها الهيئة وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تتمتع جميع املعلومات والبيانات املتعلقة بدرا�سة  ،وحتليل  ،وتقييم ومقارنة العطاءات
املقدمة بال�سرية التامة  ،وال يجوز �إف�شا�ؤها �أو �إطالع الغري عليها �إال فـي الأحوال املقررة
قانونا .
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الف�صــل الثانــــي
�إجراءات الطرح
املــادة ( ) 8
ت�شكل بقرار من الرئي�س جلنة ت�سمى " جلنة املزايدات على املواقع التعدينية واخلامات " ،
تكون بع�ضويــة موظفـني فـي الهيئة تتنا�سب وظائفهم وخرباتهم مع طبيعة املزايدة
و�أهميتها  ،على �أن يحدد القرار اخت�صا�صات اللجنة ورئي�سها ونائبه .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط ل�صحة انعقاد اللجنة ح�ضور رئي�سها �أو نائبه وع�ضو قانوين على الأقل  ،وت�صدر
قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه
رئي�س االجتماع  ،وت�سجل جميع �أعمال اللجنة  ،وقراراتها  ،و�آراء �أع�ضائها املخالفة فـي
حم�ضر يوقع من رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرين  ،ويتم ت�سليم ن�سخة من املح�ضر
�إلى املجل�س .
املــادة ( ) 10
ت�شكل بقرار من الرئي�س جلنتان مب�سمى " جلنة فتح املظاريف "  ،و " جلنة التقييم الفني
واملايل "  ،ويبني القرار ت�شكيلهما على �أن يكون رئي�س كل جلنة �أحد �أع�ضاء اللجنة  ،وت�سري
ب�ش�أن انعقادهما ذات القواعد املن�صو�ص عليها النعقاد اللجنة .
املــادة ( ) 11
يجب على املديرية قبل طرح املواقع التعدينية �أن حتدد امل�ساحة حمل الطرح  ،و�إحداثياتها ،
و�أي معلوم ــات متوف ــرة ع ــن املوق ــع  ،واخلام حمل الطرح  ،ونوعه  ،وال�شروط الواجب
مراعاتها ب�ش�أن �أعمال اال�ستك�شاف والتنقيب واال�ستغالل .
املــادة ( ) 12
ت�ضع املديرية ال�شروط واملوا�صفات الفنية لعملية الطرح ب�صورة مف�صلة  ،ومعايري تقييم
العرو�ض الفنية والنقاط املحددة لكل معيار  ،واحلد الأدنى للقبول الفني  ،وال�شروط
املالية للمزايدة �أو املمار�سة  ،بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 13
تعد املديرية وثائق املزايدة �أو املمار�سة  ،وكرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ،وت�شتمل ب�صفة
خا�ص ــة على املوا�صفات الفنية ب�صورة مف�صلة  ،وال�شروط العامة واخلا�صة للمزايدة �أو
املمار�سة  ،وال�شروط واملوا�صفات الفنية لعملية الطرح  ،ومعايري التقييم  ،وال�شروط
املاليـ ــة  ،ومدة �سريان العطاءات  ،وقيمة الت�أمني امل�ؤقت وال�ضمان املايل امل�شار �إليه فـي
املادة ( )54من هذه الالئحة  ،ومواعيد تقدمي التظلمات  ،وموعد ومكان انعقاد جل�سة
الرد على اال�ستف�سارات متى ر�أت املديرية �ضرورة لذلك .
ويجب �أن تت�ضمن كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الن�ص على �أن �أحكام قانون الرثوة املعدنية
والئحته التنفـيذية  ،و�أحكام هذه الالئحة جزء ال يتجز أ� من الرتخي�ص �أو اتفاقية االمتياز -
بح�سب الأحوال  -ومكملة لهما .
املــادة ( ) 14
ت�صدر كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات باللغة العربية  ،وجتوز ترجمتها �إلى �أي لغة �أجنبية
متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،على �أن يكون الن�ص املكتوب باللغة العربية هو املعول عليه
فـي حالة االختالف بينه وبني الن�ص املكتوب باللغة الأجنبية .
ويح ــدد بقــرار من املجل�س ثمن بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات مبراعاة طبيعة املزايدة
�أو املمار�سة  ،و�أهميتها .
ويجوز بقرار من الرئي�س توزيع ن�سخ من كرا�سة ال�ش ــروط واملوا�صف ــات ب ــدون مقاب ــل -
بع ــد ختمه ــا مب ــا يفـي ــد ذلك  -عل ــى مكات ــب التمثي ــل التجـ ــاري واملنظم ـ ــات والهيئ ــات
الدولي ــة فـي ال�سلطنة  ،على �أن يحظر تقدمي هذه الن�سخ فـي املزايدة �أو املمار�سة .
وال يجوز التنازل عن كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �أو حتويلها �إلى الغري .
الف�صـــل الثالــــث
املزايــدة العامـــة
املــادة ( ) 15
يتم ن�ش ــر ا إلع ــالن عن املزايدة العامة فـي املوقع الإلكرتوين للهيئــة باللغت ــني العربي ــة
والإجنليزية  ،ويجوز كذلك ن�شره بو�سائل �أخرى وفقا لأهمية وطبيعة املزايدة .
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ويجب �أن يت�ضمن الإعالن الآتي :
� - 1أ�سلوب املنح .
 - 2فئة ال�شركات .
� - 3سعر كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ،ومكان ومواعيد �شرائها .
� - 4آلية وموعد ومكان تقدمي العطاءات ومدة �سريانها .
 - 5قيمة الت�أمني امل�ؤقت وال�ضمان املايل امل�شار �إليه فـي املادة ( )54من هذه الالئحة .
� - 6أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
وفـي حالة ت�أجيل موعد تقدمي العطاءات �أو موعد فتح املظاريف � ،أو فـي حاالت تعديل
ال�شروط واملوا�صفات  ،يجب �أن يتم الإعالن عن املوعد اجلديد �أو ال�شروط واملوا�صفات
اجلديدة بذات الو�سيلة املتبعة فـي الإعالن ال�سابق � ،شريطة موافقة الرئي�س .
املــادة ( ) 16
حتدد مدة (� )60ستني يوما علـ ــى الأقل لتقدمي العطاءات فـي املزايدة العامة من تاريخ
ن�شر الإعالن الأول عن املزايدة  ،ويجوز مبوافقة الرئي�س تق�صري هذه املدة ب�شرط �أال تقل
عن ( )30ثالثني يوما متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 17
حتدد مدة �سريان العطاءات فـي املزايدة العامة مبا ال يقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما
وال يزيد على ( )90ت�سعني يوما  ،وذلك وفقا لأهمية وطبيعة املزايدة  ،وحت�سب هذه
املدة اعتبارا من التاريخ املحدد لفتح املظاريف  ،ويجب �أن يتم البت فـي املزايدة والإخطار
بالرت�سية قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات  ،وفـي حالة تعذر ذلك  ،يتعني على الهيئة  -قبل
تاريخ انتهاء مدة �سريان العطاءات بـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل � -إخطار مقدمي
العطاءات كتابة ملد مدة �سريان عطاءاتهم �إلى املدة التي تراها الزمة لالنتهاء من �إجراءات
البت والرت�سية  ،وكذلك مد �صالحية الت�أمني امل�ؤقت  ،وي�ستبعد العطاء الذي مل يقبل
�صاحبه مد مدة �سريانه كتابة  ،ويرد �إليه الت�أمني امل�ؤقت فور انتهاء مدة �سريان العطاء .
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املــادة ( ) 18
تقدم العطاءات فـي مظروف مغلق بداخله عر�ضان � ،أحدهما فني  ،والآخر مايل  ،ما مل
تن�ص كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على عرو�ض �أخرى .
املــادة ( ) 19
يجب �أن ي�شتمل العر�ض الفني على الآتي :
 - 1ن�سخة من ال�سجل التجاري  ،و�شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان ،
فـيما عدا العطاء الذي يقــدم من �شخــ�ص خارج ال�سلطنــة  ،على �أن يقدم ما يفـيد
ت�سجيله ك�شركة فـي بلده .
� - 2سابقة اخلربة � ،إن وجدت .
 - 3ما يفـيد توفر الكفاءة الفنية واملالءة املالية لدى مقدم العطاء وفقا ملا حتدده
كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
 - 4درا�سة ت�صورية للم�شروع .
 - 5اخلطط والدرا�سات .
� - 6أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تت�ضمنها كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
املــادة ( ) 20
يجب �أن ي�شتمل العر�ض املايل على الآتي :
 - 1الت�أمني امل�ؤقت .
 - 2الأ�سعار .
 - 3تكلفة امل�شروع اال�ستثمارية .
� - 4أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تت�ضمنها كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
املــادة ( ) 21
يجب على مقدم العطاء االلتزام بالآتي :
� - 1أن يقدم العطاء فـي مظروف مغلق ب�إحكام  ،مو�ضحا عليه ا�سم ورقم املزايدة
العامة  ،وا�سم وعنوان الهيئة  ،وموعد فتح املظاريف  ،وي�سلمه فـي املوعد واملكان
املحددين فـي الإعالن عن املزايدة بالو�سيلة التي حتددها الهيئة  ،وال يقبل �أي
عطاء بعد املوعد املحدد فـي الإعالن .
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� - 2أن يكون العطــاء مو�ضحــا عليه ا�سم وعنــوان �صاحب ــه  ،وموقعا منه  ،وخمتوما
بخامته  ،و�أن يحتوي على العر�ض الفني والعر�ض املايل اخلا�ص بالعملية حمل
املزايدة العامة .
� - 3أن يق ـ ـ ــوم بالتوقيــع علــى وثائ ــق املزايــدة العام ـ ــة مبا ف ـ ــي ذلك قوائـ ــم الأ�سعـ ـ ــار
�أو االلتزامات املالية بعد كتابتها  ،و�أن يختمها بخامته .
� - 4أن يكتب الأ�سعار التف�صيلية والقيمة الإجمالية للعطاء بالريال العماين �أرقاما
وحروفا  ،ويجوز فـي حالة تقدمي العطاء من �شخ�ص خارج ال�سلطنة �أن تكتب
الأ�سعار التف�صيلية والقيمة الإجمالية للعطاء بالعملة الأجنبية  ،وتتم معادلتها
بالريال العماين ح�سب ال�سعر ال�سائد فـي تاريخ فتح املظاريف .
� - 5أن يحدد الأ�سعار وااللتزامات الفنية واملالية ب�صورة وا�ضحة  ،و�أال يعلقها على
�شرط  ،و�إال اعترب ذلك امتناعا منه عن الدخول فـي املزايدة .
 - 6عدم القيام ب�أي ك�شط �أو حمو فـي قوائم الأ�سعار  ،وكل تعديل فـي الأ�سعار جتب
�إعادة كتابته رقما وحرفا ويوقع مقدم العطاء قرين التعديل .
 - 7عدم �شطب �أو �إجراء �أي تعديل على بنود وثائق املزايدة العامة  ،ومع ذلك يجوز
له �إبداء ما يراه من مالحظات فنية فـي كتاب منف�صل يرفق بالعر�ض الفني .
 - 8عدم ت�ضمني العطاء �أي �شروط �إ�ضافـية قد ت�ؤثر على قيمة العطاء �أو على القيام
بالأعمال حمل املزايدة العامة �إال فـي احلاالت التي يقررها املجل�س .
� - 9أال يقت�صر العطاء على زيادة ن�سبة مئوية �أو قيمة مالية على �أعلى عطاء �آخر
يقدم فـي املزايدة العامة .
 - 10الإف�صاح عن �أي عالقة تربطه ب�أي من موظفي الهيئة �أو ب�أي ع�ضو من �أع�ضاء
اللجان امل�شكلة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
� - 11أي �أحكام �أو �شروط �أخرى حتددها الهيئة .
ويراعى �أنه فـي حالة تطبيق نظام �إلكرتوين للمزايدة على املواقع التعدينية � ،أن يتم
االلتزام بال�شروط والقواعد الأخرى التي يتطلبها النظام الإلكرتوين .
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املــادة ( ) 22
يحظر على مقدمي العطاءات التقدم ب�أكرث من عطاء لعملية واحدة  ،وفـي حالة خمالفة
هذا احلظر  ،يتم ا�ستبعاد العطاءات املخالفة  ،وي�ؤول الت�أمني امل�ؤقت �إلى الهيئة .
و�إذا تبني للهيئة �أن جميع العطاءات املقدمة هي مل�ؤ�س�سة �أو ل�شركة مملوكة لنف�س ال�شركاء
�أو جزء منها  ،فـيجوز لها �إلغاء عملية الطرح .
املــادة ( ) 23
تتولى جلنة فتح املظاريف فتح مظاريف العطاءات فـي املوعد واملكان املحددين فـي الإعالن
عن املزايدة العامة  ،وفـي جل�سة علنية عامة بح�ضور من يرغب من مقدمي العطاءات ،
ويجوز ملقدمي العطاءات تفوي�ض غريهم كتابة حل�ضور جل�سة فتح املظاريف على �أن يتم
تقدمي التفوي�ض الدال على ذلك .
املــادة ( ) 24
يجب على جلنة فتح املظاريف �أن تنهي �أعمالها فـي ذات اجلل�سة املحددة لفتح املظاريف ،
على �أن تتخذ الإجراءات الآتية :
 - 1التحقق من عدم وجود عطاءات مل ت�سلم �إلى اللجنة فـي املوعد املحدد .
 - 2ح�صر العطاءات و�إثبات عددها فـي حم�ضر اجلل�سة .
 - 3فحـ ــ�ص احلالـ ــة التــي وردت عليهـ ــا العط ــاءات  ،والت�أك ــد م ــن ا�ستيفائهـ ــا ال�شـ ــروط
وامل�ستندات املطلوبـ ــة  ،وا�ستب ــعاد العط ــاءات املخالف ــة  ،وتدوين ذلك فـي حم�ضر
اجلل�سة .
 - 4ترقيم العطاءات ب�أرقام على هيئة ك�سر اعتيادي ب�سطه رقم العطاء ومقامه عدد
العطاءات الواردة .
 - 5تفريغ املظاريف بالتتابع  ،وترقيم الأوراق التي بداخل كل عطاء برقم العطاء ،
و�إثبات عددها فـي املظروف من اخلارج  ،وفـي حم�ضر اجلل�سة  ،وتدون بيانات كل
عطاء فـي النموذج املعد لهذا الغر�ض مت�ضمنا ا�سم مقدم العطاء .
� - 6إثبات قيمة الت�أمني امل�ؤقت لكل عطاء فـي حم�ضر اجلل�سة  ،وت�سليمه �إلى الدائرة
املالية فـي الهيئة .
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 - 7و�ضع دائرة باحلرب الأحمر حول �أي ك�شط �أو حمو �أو تعديل فـي البيانات الواردة
فـي املظروف  ،ويوقع قرينها رئي�س و�أع�ضاء جلنة فتح املظاريف  ،ويتــم �إثبات ــها
فـي حم�ضر اجلل�سة .
 - 8توقيع رئي�س جلنة فتح املظاريف على العطاء ومظروفه وكل ورقة بداخله .
 - 9توقيــع رئيــ�س جلنــة فت ــح املظاري ــف وجمي ــع �أع�ضائها احلا�ضرين على حم�ضر
اجلل�سة  ،وترفق به املظاريف وجميع الأوراق املقدمة  ،ويتم ت�سليم ن�سخة من
املح�ضر واملرفقات �إلى اللجنة  ،ويحتفظ ب�أ�صل املح�ضر لدى الرئي�س .
املــادة ( ) 25
تن�ش ــر �أ�سم ــاء مقدم ــي العط ــاءات فـ ــي لوح ــة الإعالنــات بالهيئة وموقعها الإلكرتوين -
�إن وجد  -مت�ضمنا البيانات الأ�سا�سية لكل عطاء .
املــادة ( ) 26
ال يقبل �أي تعديل فـي العطاءات �أو ادعاء من مــقدم العط ــاء بح�ص ــول خطـ ـ�أ فـ ــي عطائ ــه
�إذا قدم بعد املوعد النهائي املحدد لتقدمي العطاءات .
املــادة ( ) 27
ال تقبل العطاءات التي تقدم على خالف الآلية املحددة لتقدمي العطاءات �أو التي ال حتتوي
على �أ�صول الوثائق وامل�ستندات املطلوبة .
املــادة ( ) 28
تتولى جلنة التقييم الفني واملايل درا�سة وحتليل وتقيي ــم الع ــرو�ض  ،والتح ــقق م ــن
مطابقتها لل�شروط واملوا�صفات املطروحة على �أ�سا�سها املزايدة العامة  ،و�إعداد حم�ضر
بذلك يت�ضمن عنا�صر الدرا�سة والتحليل  ،ومعايري التقييم  ،والنتائج والتو�صيات التي
انتهت �إليها  ،وبيانا بالعرو�ض املقبولة  ،والعرو�ض غري املقبولة مع بيان �أ�سباب عدم
القبول بالتف�صيل  ،ويتم ت�سليم ن�سخة من املح�ضر بعد اعتماده من الرئي�س �إلى اللجنة .
وتقوم املديرية ب�إخطار مقدمي العرو�ض غري املقبولة .
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املــادة ( ) 29
يكون تقييم العرو�ض بناء على املعايري الآتية :
 - 1الكفاءة الفنية واملالءة املالية ملقدم العطاء .
� - 2سابقة اخلربة ملقدم العطاء .
 - 3ن�سبة اال�ستثمار فـي ال�صناعات التعدينية والتحويلية .
 - 4م�ستوى الإنفاق املايل على تنفـيذ اخلطط التعدينية والتنقيبية وفرتة �إجنازها .
 - 5التكلفة اال�ستثمارية للم�شروع .
� - 6أي معايري �أخرى حتددها املديرية .
املــادة ( ) 30
يج ــوز للجنــة �أن تطلب من مقدمـي العطاءات �أي بيانــات ع ــن عطاءاته ــم و�أن ت�ستو�ض ــح
ما غم�ض من �أمور فنية مبا يعينها على �إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعطاءات ،
وذلك دون �إخالل بتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة بني �أ�صحاب العطاءات  ،ودون تغيري فـي �أي
م�س�ألة جوهرية فـي العطاء  ،مع مراعاة توجيه الطلب جلميع مقدمي العطاءات .
املــادة ( ) 31
ال يجوز بعد فتح املظاريف الدخول فـي مفاو�ضة مع �أحد مقدمي العطاءات فـي �ش�أن
تعديل عطائه .
املــادة ( ) 32
تتم مراجعة العر�ض املايل ح�سابيا  ،مع مراعاة الآتي :
� - 1إذا تبني �أن جمموع الأ�سعار التف�صيلية ال يتطابق مع القيمة الإجمالية  ،ي�ؤخذ
باملبلغ الأعلى .
� - 2إذا وجد اختالف بني املبلغ املكتوب بالأرقام عن املبلغ املكتوب باحلروف  ،ي�ؤخذ
باملبلغ الأعلى .
� - 3إذا كان اخلط�أ احل�سابي � -أينما وجد  -بالزيادة �أو النق�صان  ،ي�ؤخذ باملبلغ الأعلى .
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املــادة ( ) 33
تتم تر�سية املزايدة العامة على �صاحب العطاء الأعلى تقييما 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 املقارنة للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة املزايدة و�أهميتها ،
وترفع اللجنة حم�ضرها مت�ضمنا تو�صياتها والأ�سباب التي بنيت عليها للرئي�س لالعتماد
و�إ�صدار قرار الرت�سية .
املــادة ( ) 34
�إذا ت�ساوت عدة عطاءات فـي درجات التقييم النهائية  ،يتم ترجيح من ح�صل على �أعلى
تقييم فـي املعيار الأكرب وزنا .
املــادة ( ) 35
تتولى املديرية �إخطار �صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه و�إ�سناد العملية �إليه خالل مدة
ال جتاوز (� )7سبعة �أيام من تاريخ اليوم التايل لإ�صدار الرئي�س لقرار الرت�سية  ،على �أن
يت�ضمن الإخطار �ضرورة �سداد قيمة ال�ضمان املايل املطلوب خالل امليعاد املن�صو�ص عليه
فـي املادة ( )55من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 36
مع مراعاة �أحكام القانون  ،تقوم الهيئة ب�إبرام اتفاقية االمتياز �أو �إ�صدار الرتخي�ص  -بح�سب
الأحوال  -ملن متت تر�سية املزايدة العامة عليه  ،وت�سري فـي �ش�أنهما الأحكام الواردة فـي
القانون والئحته التنفـيذية .
وال يكت�سب من ر�ست املزايدة عليه �أي حق �إال بعد �إ�صدار الرتخي�ص له �أو �صدور مر�سوم
�سلطاين ب�إجازة اتفاقية االمتياز املربمة معه .
املــادة ( ) 37
تلغى املزايدة العامة قبل البت فـيها بقرار من الرئي�س فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا ا�ستغنى عنها نهائيا .
� - 2إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
� - 3إذا تبني وجود تواط�ؤ بني مقدمي العطاءات .
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� - 4إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
� - 5إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
� - 6إذا كان �أعلى العطاءات تقييما ال يتنا�سب مع متطلبات الهيئة الفنية واملالية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يكون القرار ب�إلغاء املزايدة العامة م�سببا .
املــادة ( ) 38
ا�ستثناء من حكم املادة ( )37من هذه الالئحة  ،يجوز قبول العطاء الوحيد �إذا كان م�ستوفـيا
لل�شروط واملوا�صفات الفنية ومنا�سبا من حيث العر�ض املايل  ،وال تكون ثمة فائدة ترجى
من �إعادة طرح املزايدة .
املــادة ( ) 39
فـي حالة �إلغاء املزايدة العامة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف  ،يرد ثمن ن�سخة كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات �إلى م�شرتيها  -بناء على طلبه  -ب�شرط �أن يعيد ن�سخة الكرا�سة
كاملة �إلى الهيئة .
و�إذا مت �إلغاء املزايدة بعد امليعاد املحدد لفتح املظاريف فال يجوز رد الثمن �إال ملن تقدم
بعطاء فـي املزايدة  ،على �أن يكون ذلك بطلب منه  ،وب�شرط �أن يعيد ن�سخة كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات كاملة �إلى الهيئة � ،أما �إذا مت �إلغاء املزايدة ب�سبب عدم مطابقة العطاءات
ال�شروط واملوا�صفات �أو وجود تواط�ؤ بني مقدمي العطاءات  ،فال يرد الثمن فـي احلالتني .
الف�صل الرابع
املزايدة املحدودة
املــادة ( ) 40
يجوز طرح املواقع التعدينية واخلامات بطريق املزايدة املحدودة  ،وذلك فـي احلاالت التي
تتطلــب طبيعتها ق�صر اال�شرتاك فـي املزايدة على �أ�شخا�ص حمددين �سواء فـي ال�سلطنة
�أو فـي اخلارج ممن تتوفر فـي �ش�أنهم ح�سن ال�سمعة  ،والكفاءة الفنية واملالءة املالية وغري
ذلك من ال�شروط التي حتددها الهيئة � ،أو فـي حالة �إلغاء املزايدة العامة التي �سبق طرحها ،
وقرر املجل�س تغيري طريقة الطرح �إلى مزايدة حمدودة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن ي�صدر بذلك قرار م�سبب من املــجل�س ب ــناء علـ ــى اقت ــراح
من الرئي�س .
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املــادة ( ) 41
توجــه الدع ــوة لتقدي ــم العط ــاءات فـي املزايدة املحدودة لعدد من املقيدين فـي ال�سجل
املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )5من هذه الالئحة �أو غريهم  ،وذلك مبوجب خطابات ر�سمية
�أو و�سائل �إلكرتونية  ،على �أن تت�ضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�ضمينها فـي
الإعالن عن املزايدة العامة وفقا للمادة ( )15من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 42
تطبق على املزايدة املحدودة القواعد والأحكام املطبقة على املزايدة العامة املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل .
الف�صــل اخلامـــ�س
املزايـــدة املحليـــة
املــادة ( ) 43
يجوز طرح املواقع التعدينية واخلامات بطريق املزايدة املحلية  ،وذلك فـي احلاالت التي
تتطلب طبيعتها ق�صر اال�شرتاك فـي املزايدة على م�ؤ�س�سات �أو �شركات يقع مقر ن�شاطها
الرئي�سي داخل نطــاق املحافظة �أو الوالية التي يقع فـيها املوق ـ ــع حم ــل الطــرح  ،وتتوفر
فـي �ش�أنها ح�سن ال�سمعة  ،والكفاءة الفنية واملالءة املالية وغري ذلك من ال�شروط التي
حتددها الهيئة  ،وي�صدر بذلك قرار م�سبب من املجل�س بناء على اقرتاح من الرئي�س .
املــادة ( ) 44
تكون املزايدة املحلية �إما ب�إعالن � ،أو بتوجيه الدعوات لتقدمي العطاءات فـي املزايدة
املحلية لعدد من املقيدين فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )5من هذه الالئحة �أو
غريهم  ،وذلك مبوجب خطابات ر�سمية �أو و�سائل �إلكرتونية  ،على �أن تت�ضمن الدعوة
جميع البيانات التي يتعني ت�ضمينها فـي الإعالن عن املزايدة العامة وفقا للمادة ( )15من
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 45
تطبق على املزايدة املحلية القواعد والأحكام املطبقة على املزايدة العامة املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل .
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الف�صــل ال�ساد�س
املمار�ســـة
املــادة ( ) 46
يجوز طرح املواقع التعدينية واخلامات بطريق املمار�سة  ،من خالل التفاو�ض للح�صول
على �أف�ضل عطاء وفقا للمعايري الفنية واملالية والأ�س�س املحددة فـي كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ،وي�صدر بذلك قرار م�سبب من املجل�س بناء على اقرتاح من الرئي�س .
املــادة ( ) 47
توجه الدعوة لتقدمي العطاءات فـي املمار�سة لعدد من املقيدين فـي ال�سجل املن�صو�ص
عليه فـي املادة ( )5من هذه الالئحة �أو غريهم  ،وذلك مبوجب خطابات ر�سمية �أو بو�سائل
�إلكرتونية  ،على �أن تت�ضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�ضمينها فـي الإعالن عن
املزايدة العامة وفقا للمادة ( )15من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 48
تتولى اللجنة التفاو�ض مع مقدمي العطاءات املقبولة فنيا عرو�ضهم فـي جل�سات علنية
للو�صول �إلى اختيار الأعلى �سعرا والأف�ضل �شروطا  ،بعد توحيد �أ�س�س املقارنة بني العطاءات
من جميع النواحي الفنية واملالية  ،وترفع اللجنة حم�ضرها مت�ضمنا تو�صياتها والأ�سباب
التي بنيت عليها للرئي�س لالعتماد و�إ�صدار قرار الرت�سية �أو تقرير ما يراه منا�سبا .
ويجوز بقرار من الرئي�س إ�ج ــراء املمار�س ــة بوا�س ــطة نظ ــام �إلكرتون ــي ين ــ�ش�أ خ�صي ــ�صا
لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 49
تطبق على املمار�سة القواعد والأحكام املطب ــقة عل ــى املزاي ــدة العام ــة املن ــ�صو�ص علي ــها
فـي هذه الالئحة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل .
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الف�صـــل ال�سابـــع
الت�أمينـــات
املــادة ( ) 50
يجب �أن تكون الت�أمينات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل �صادرة ل�صالح الهيئة من م�صرف
مرخ�ص له فـي ال�سلطنة  ،وغري مقرتنة ب�أي قيد �أو �شرط  ،وغري قابلة للإلغاء  ،وواجبة
ال�صرف عند تقدميها .
املــادة ( ) 51
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت حتدد الهيئة قيمته ومدته فـي �شروط الإعالن
عن املزايدة �أو املمار�سة �أو الدعوة املوجهة من الهيئة  ،على �أن يرفق الت�أمني داخل مظروف
العطاء  ،وي�ستبعد العطاء غري امل�صحوب بكامل قيمة الت�أمني املحددة .
املــادة ( ) 52
فـي حال ــة ان�سح ــاب مقدم العطــاء بعد �إ�ص ــدار قـ ــرار الرت�سيـ ــة وقبل �إ�صـ ــدار الرتخي ـ ــ�ص
�أو توقيـ ـ ــع اتفاقيـ ــة االمتــياز  ،ي�صب ــح الت�أمــني امل�ؤق ــت الذي �أداه حق ــا للهيئـ ــة دون حاج ــة
�إلى اتخاذ �أي �إجراء .
املــادة ( ) 53
يجب رد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات الذين مل تتم تر�سية املزايدة �أو املمار�سة
عليهم  ،وذلك بعد �إعالن �صاحب العطاء الفائز .
املــادة ( ) 54
يجب على �صاحب العطاء الفائز �أن ي�ؤدي خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ اليوم التايل
لإخطاره بقبول عطائه ال�ضمان املايل املن�صو�ص عليه فـي املادة (� ، )15أو املادة ( )47من
قانون الرثوة املعدنية امل�شار �إليه  -بح�سب الأحوال  -وذلك ل�ضمان تنفـيذ االلتزامات ،
و�إذا كان �صاحب العطاء الفائز من خارج ال�سلطنة  ،ميتد هذا امليعاد �إلى ( )20ع�شرين يوما .
ويجوز بقرار من الرئي�س مد امليعاد املحدد لأداء ال�ضمان ملرة واحدة ومبا ال يجاوز ()10
ع�شرة �أيام �أخرى  ،متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
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املــادة ( ) 55
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز ب�أداء قيمة ال�ضمان املايل امل�شار �إليه فـي املادة ()54
من هذه الالئحة خالل املدة املحددة  ،يكون للهيئة �إلغاء قرار الإ�سناد  ،وي�صبح الت�أمني
امل�ؤقت الذي �أداه حقا للهيئة دون حاجة �إلى اتخاذ �أي �إجراء  ،كما يكون لها خ�صم قيمة
اخل�سائر التي حلقتها من �أي مبالغ م�ستحقة �أو ت�ستحق لديها �أو لدى �أي جهة حكومية
ل�صاحب العطاء الفائز  ،وذلك دون الإخالل بحقها فـي الرجوع عليه ق�ضائيا للمطالبة
بالتعوي�ضات الالزمة .
الف�صـــل الثامـــن
بيع اخلامات باملزاد العلني
املــادة ( ) 56
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )3من هذه الالئحة  ،يجوز بقرار من املجل�س بناء على
اقرتاح من الرئي�س اتباع طريق املزاد العلني فـي بيع اخلامات  ،على �أن يتم التن�سيق مع
اجلهات املعنية فـيما يتعلق بنقل اخلامات بعد بيعها  ،وذلك قبل ن�شر الإعالن عن املزاد
العلني .
املــادة ( ) 57
ت�شكل بقرار من الرئي�س جلنة ت�سمى " جلنة بيع اخلامات " تتولى و�ضع القيمة التقديرية
للخام املراد بيعه  ،على �أن تتنا�سب هذه القيمة مع الأ�سعار ال�سائدة فـي ال�سوق  ،ويتم
اعتمادها من الرئي�س .
املــادة ( ) 58
تتولى املديرية �إعداد كرا�سة �شروط البيع باملزاد العلني  ،ويجب �أن ت�شتمل ب�صفة خا�صة
على الآتي :
 - 1حتديد طبيعة اخلام املراد بيعه  ،ونوعه  ،وجودته  ،وكمياته .
 - 2البيانات اخلا�صة باملزايد  ،و�إقرار بالرغبة فـي التزايد .
 - 3موعد ومكان معاينة اخلام املراد بيعه  ،ويعترب دخول املزايد فـي املزايدة �إقرارا
منه مبعاينة اخلام املعاينة التامة النافـية للجهالة .
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 - 4موعد ومكان جل�سة البيع .
� - 5شروط البيع .
 - 6قيمة ت�أمني الدخول فـي املزاد  ،وطريقة دفعه .
 - 7حتديد طريقة نقل اخلام املراد بيع ــه  ،و�إع ــادة ت�أه ــيل املوقع و�إزالة املخلفات
وامل�شوهات .
املــادة ( ) 59
ت�صدر كرا�سة �شروط البيع باملزاد العلني باللغة العربية  ،ويجوز ترجمتها �إلى �أي لغة
�أجنبية متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،على �أن يكون الن�ص املكتوب باللغة العربية هو املعول
عليه فـي حالة االختالف بينه وبني الن�ص املكتوب باللغة الأجنبية .
ويحدد بقرار من الرئي�س �سعر بيع كرا�سة ال�شروط مبراعاة �أهمية اخلام املراد بيعه  ،على
�أن يتم اعتماد هذا ال�سعر من املجل�س  ،ويجوز بقرار من الرئي�س توزيع ن�سخ من كرا�سة
ال�شروط باملجان  -بعد ختمها مبا يفـيد ذلك  -على مكاتب التمثيل التجاري واملنظمات
والهيئات الدولية فـي ال�سلطنة  ،على �أن يحظر تقدمي هذه الن�سخ فـي املزاد .
وتعترب كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات خا�صة باملزايد  ،وال يجوز له التنازل عنها �أو حتويلها
�إلى الغري .
املــادة ( ) 60
يتم ن�شر الإعالن عن املزاد العلني مرة واحدة فـي �أي من و�سائل الإعالم والن�شر مبا فـي
ذلك �شبكة املعلومات الدولية  ،على �أن حتدد و�سيلة الإعالن وفقا لأهمية وطبيعة املزاد .
ويجب �أن يت�ضمن الإعالن �سعر كرا�سة �شروط البيع  ،ونوع اخلام  ،وموعد ومكان جل�سة
البيع  ،وقيمة ت�أمني الدخول فـي املزاد  ،وطريقة دفعه  ،وغري ذلك من البيانات التي ترى
الهيئة �ضرورة ت�ضمينها .
وفـي حالة ت�أجيل موعد جل�سة البيع �أو تعديل �شروطه  ،فـيجب �أن يتم الإعالن عن املوعد
اجلديد �أو ال�شروط اجلديدة بالو�سيلة ذاتها املتبعة فـي الإعالن ال�سابق .
-752-

املــادة ( ) 61
يتم املزاد العلني بقيام املزايدين بالتزايد فـي جل�سة البيع املحددة لذلك من خالل جولة
�أو عدة جوالت و�صوال لأعلى �سعر  ،وتتم تر�سية املزاد بذات اجلل�سة على �صاحب �أعلى �سعر ،
وتبا�شر جلنة بيع اخلامات امل�شار �إليها فـي املادة ( )57من هذه الالئحة �إجراءات البيع
باملزاد العلني على �أن ت�ضم فـي ع�ضويتها عنا�صر فنية ومالية وقانونية  ،وتثبت جميع
الإجراءات التي قامت بها فـي حم�ضر يوقع من رئي�س اللجنة و�أع�ضائها  ،ويرفع �إلى
الرئي�س لالعتماد .
املــادة ( ) 62
يجب على من ر�سا عليه املزاد �أن ي�ؤدي �إلى الهيئة ما ن�سبته ( )٪20ع�شرون باملائة من ثمن
البيع  ،وذلك خالل ( )2يومني من تاريخ اليوم التايل لر�سو املزاد  ،وفـي حالة عدم ال�سداد
ي�صبح ت�أمني الدخول فـي املزاد حقا للهيئة دون حاجة �إلى اتخاذ �أي �إجراء  ،على �أن يتم
�سداد باقي الثمن خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ اليوم التايل النق�ضاء مدة
اليومني امل�شار �إليهما  ،ويجوز بقرار من الرئي�س منح من ر�ست عليه املزايدة مهلة �إ�ضافـية
لل�سداد ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،وفـي حالة عدم قيامه ب�سداد باقي الثمن ،
ي�صب ــح ت�أمني الدخول فـي املزاد وجميع املبالغ املدفوعة منه حقا للهيئة دون حاجة �إلى
اتخاذ �أي �إجراء  .وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز ت�سليم اخلام املبيع �إال بعد �سداد كامل الثمن .
املــادة ( ) 63
فـي حالة ت�أخر من ر�سا عليه املزاد فـي ت�سلم اخلام املبيع  -كليا �أو جزئيا  -ملدة تزيد على
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره مبوعد الت�سليم  ،يلتزم ب�سداد غرامة �إدارية
بواقع ( )%0.2اثنني من ع�شرة باملائة من ثمن البيع عن كل يوم ت�أخري  ،وبحد �أق�صى
( )30ثالثني يوما  ،ويجوز للهيئة بعد ذلك �أن تتخذ �إجراءات بيع هذا اخلام ل�صاحله وفقا
لأحكام هذه الالئحة  ،على �أن يتم خ�صم م�صاريف �إدارية بواقع ( )%10ع�شرة باملائة من
ثمن البيع اجلديد  ،وال تتحمل الهيئة �أي نق�ص يكون قد حتقق فـي الكمية �أو فـي ثمن
البيع  ،على �أن ت�ؤول �إليها الزيادة .
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قــــرار
رقــم 2019/395
ب�شـ�أن حظـر ت�صديـر خـام الرخـام
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/49ب�إن�شاء الهيئة العامة للتعدين و�إ�صدار نظامها ،
و�إلى قانون الثـروة املعدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/19
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـ ــر ت�صديـ ــر خ ــام الرخ ــام � ،س ــواء على �شكل كتل �أو مكعبات �أو �ألواح تزيد �سماكتهــا
على (�3سم) ثالثة �سنتيمرتات  ،وذلك حلني زوال �سبب احلظر  ،و�صدور قرار بهذا ال�ش�أن .
وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز  -مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتعدين -
ال�س ــماح بت�صدي ــر ع ــدد مــن مكعب ــات خام الرخـام � ،أو �ألــواح تزي ــد �سماكت ــها علــى (�3سم)
ثالثة �سنتيمرتات � ،إذا ثبت للهيئة �أن طلب ت�صديرها لغر�ض تزويد م�شاريع �إن�شائية ذات
طبيعة خا�ص ــة تتطلــب قيا�س ــات مختلفــة مــن خام الرخام ال ميكن جتهيزها فـي امل�صانع
املحلية فـي ال�سلطنة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافــــق  11 :من دي�سمبــــــــر 2019م

املهنــد�س�/أحمـــد بن ح�ســـن الذيـــــب
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1322
ال�صادرة فـي 2019/12/15م

-754-

الهيئــة العامـة للدفــاع املدنــي والإ�سعـــاف
قــــرار
رقــــم 2019/234
ب�إجراء تعديل فـي اجلزء الأول من متطلبات الوقاية
واحلماية من احلريق فـي املباين ال�صادرة بالقرار رقم 2002/77
ا�ستنادا �إلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقــم ، 91/76
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/3ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سع ــاف ،
و�إلى نظام الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 2014/68
و�إلــى القــرار رق ــم  2002/77باعتمــاد تنفـيــذ اجلزء الأول مــن متطلب ــات الوقايــة واحلماي ــة
من احلريق فـي املبانـي ،
و�إلى قرار �أ�صحاب ال�سمو واملعال ــي وزراء الداخلي ــة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليــج
العربيــة فـي االجتم ــاع اخلامــ�س والثالثني املنعقد فـي اململكة العربية ال�سعودي ـ ــة بتاريــخ
 29نوفمرب 2016م  ،ب�ش�أن اعتماد �شروط الوقاية واحلماية وال�سالمة فـي مواقف ال�سيـ ــارات
الآلية  ،وا�شرتاطات الوقاية واحلماية فـي امل�سابح ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على اجلزء الأول من متطلبات الوقايــة واحلماي ــة من احلريــق
فـي املبان ــي  ،امل�شار �إليه .
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  15 :مـن �صفـــــــــــر 1441هـ
املوافـــــق  14 :مـن �أكتوبــــــر 2019م

الفريق  /ح�ســن بـــن مح�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
رئي ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ـ ـ ـ ــة
العامـة للدفــاع املدن ـ ــي والإ�سعـ ــاف

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1316
ال�صادرة فـي 2019/11/3م
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تعديـالت فـي اجلـزء الأول
مـــن متطلبـــات الوقايـــة واحلمايــة
من احلريق فـي املباين ال�صادر بالقرار رقم 2002/77
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بعبارة " متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املباين " الواردة فـي عنوان
القرار رقم  ، 2002/77العبارة الآتية  " :متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ش�آت " .
املــادة ( ) 2
ي�ضـاف �إلــى البن ــد ( 1/2/1/2مبانـ ــي التجمعـ ــات) من ( - 2ت�صني ــف املبانـ ــي واملن�ش ـ�آت)
من الباب الأول (املتطلبات الوقائية العامة للحماية من احلريق فـي املن�ش�آت) من اجلزء
الأول من متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ش�آت امل�شار �إليه  ،عنوان جديد ،
ن�صه الآتي " امل�ساب ــح " .
املــادة ( ) 3
ي�ضاف �إلى البند ( )1/1من ( - 1تعريف مباين التجمعات) من الباب اخلام�س (متطلبات
الوقاية واحلماية من احلريق فـي مباين التجمعات) من اجلزء الأول من متطلبات الوقاية
واحلماية من احلريق فـي املن�ش�آت امل�شار �إليه  ،عنوان جديد  ،ن�صه الآتي " امل�ساب ــح " .
املــادة ( ) 4
ت�ضاف �إلى الباب اخلام�س (متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي مباين التجمعات)
من اجلزء الأول من متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ش�آت امل�شار �إليه  ،فقرة
جديدة برقم ( ، )10ن�صها الآتي :
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10

ا�شرتاطات الوقاية واحلماية فـي امل�سابح :

1/10

ا�شرتاطات ال�سالمة املعمارية :

1/1/10

و�صول ال�سالمل �إلى قاع امل�سبح لكل ركن من الأركان على �أن تكون مزودة
مبقاب�ض يدوية .

2/1/10

وج ــود مقاب ــ�ض يدوي ــة علــى حافة جدار حو�ض امل�سبح على ارتفاع (�15سم)
خم�سة ع�شر �سنتيمرتا عن �سطح املاء .

3/1/10

�أن تكـ ــون الأر�ضيـ ــة علـ ــى حافـ ــة امل�سب ـ ــح وم ــن جميـ ــع اجلهـ ــات  ،ومانعـ ــة
من االنزالق بعر�ض (3م) ثالثة �أمتار .

4/1/10

�أن يكون قاع امل�سبح متدرج االنحدار من جهة العمق .

5/1/10

و�ضع �سلم الغط�س (القفاز) من جهة العمق  ،مع وجود حواجز حديدية
خا�صة من جهة ال�صعود .

6/1/10

�أن تكـ ــون جمي ـ ــع التمديـ ــدات الكهربائ ـي ــة والإ�ض ــاءة الداخلي ــة للم�سب ــح
من الأنواع اخلا�صة املانعة لنفاذ املاء �إليها .

7/1/10

توفـري التهوية والإ�ضاءة املنا�سبة وفقا حلجم امل�سبح .

2/10

ا�شرتاطات ال�سالمة فـي �أثناء الت�شغيل :

1/2/10

عدم جتاوز احلد الأعلى لطاقة امل�سبح اال�ستيعابية من الأ�شخا�ص .

2/2/10

�أن يخ�ص�ص ما ال يقل عن منقــذ واح ــد فـ ــي ك ــل فتــرة ي�ستخ ــدم فـي ــها
امل�سبح وال يجوز تكليفه ب�أي �أعمال �أخرى تتعلق بالتدري ــب �أو الإ�ش ــراف
�أو الإدارة كم ــا يج ــب �أن يكـ ــون حا�ص ــال علـ ــى دورة فــي الإ�سعافات الأولية ،
معتمدة من مركز تدريب معتمد .

3/2/10

يخ�ص�ص للمنقذ مقعد خا�ص مرتفع للمراقبة .

4/2/10

ال ي�سمح با�ستخدام �سلم الغط�س �إال حتت �إ�شراف املدرب .
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5/2/10

عدم ال�سماح با�ستخدام امل�سبح بعد تنظيفه مبادة الكلور �إال بعد �إزالته
بالآلة اخلا�صة به .

6/2/10

توفـري عدد كاف من املعدات والأدوات اخلا�صة بالإنقاذ مثل طوق النجاة .

7/2/10

توفـري �صندوق للإ�سعافات الأولية  ،وا�سطوانة �أوك�سجني  ،مع جهاز الإنعا�ش .

8/2/10

ف�صل املنطقة العميقة ب�شريط حتذيري عائم .

9/2/10

العمل على �إ�صالح �أي خلل ظاهر قد ي�شكل خطرا على م�ستخدمي امل�سبح .

10/2/10

تعليق اللوحة الإر�شادية ح�سب الت�صميم املعـد لهــذا الغــر�ض بك ــل جه ــة
م ــن جهـ ــات امل�سبح الأربع .

3/10

موا�صفات اللوحات التحذيرية للم�سابح :

1/3/10

لوحة م�ستطيلة ال�شكل مب�ساحة عر�ضيـ ــة  ،قدرهـ ــا (� 80سم) ثمانون
�سنتيمرتا وطولية  ،قدرها (�100سم) مائة �سنتيم ــرت  ،تعلق فـي كل جهة
من جهات امل�سابح  ،وعلى ارتفاع (�150سم) مائة وخم�سني �سنتيمرتا .

2/3/10

لوحة �صفراء يكتب عليها باخلط الأ�سود العبارة الآتية :
(( حتذيــر ))

 - 1عدم الغو�ص فـي العمق لفرتة طويلة ملر�ضى القلب والربو وال�صرع مع تفادي الإجهاد .
� - 2ضرورة وجود ويل الأمر للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن ( )10ع�شر �سنوات .
 - 3عدم املزاح بالأيدي �أو ب�أي �أدوات �أخرى فـي �أثناء ال�سباحة  ،وحول امل�سبح .
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املــادة ( ) 5
ت�ضاف �إلى ( � - 9شروط وقائية خا�صة " مواقف ال�سيارات " ) من الباب الـ ـح ــادي ع�ش ــر
من الــجزء الأول مــن متطلـبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ش�آت امل�شار �إلي ــه ،
فقرة جديدة برقم ( ، )2/5/9ن�صها الآتي :
2/5/9

ا�شرتاطــات الوقايـــة واحلمايــة وال�سالمــة ملواقــف ال�سيــارات
الآليــــة فـي نظـام وقوف ال�سيــارات الآلـي

1/2/5/9

تعريف نظام وقوف ال�سيارات الآيل :

1/1/2/5/9

نظام وقوف ال�سيارات الآيل  :هو نظام ميكانيكي م�صمم للتقليل من امل�ساحة
لوقوف ال�سيارات  ،وخا�صة فـي الأماكن املزدحمة بال�سكان وامل�ساحات
املحدودة ذاتها  ،وهو على غرار مواقف ال�سيارات املتعددة الأدوار  ،وي�سمح
لل�سيارات باال�صطفاف على م�ستويات متعددة  ،ويوفر نظاما ميكانيكيا
لنقل ال�سيارات من و�إلى �أماكن الوقوف .

2/2/5/9

ا�شرتاطات املوقع :

1/2/2/5/9

احل�صول على موافقة البلدية فـي حدودها الإدارية  ،وتقدمي درا�س ــة
هند�سية تت�ضمن تفا�صيل قاعدة الوحدة  ،وطريقة ح�ساب عمقها  ،ونوع
ال�صبة اخلر�سانية  ،وتكون معتمدة من مكتب ا�ست�شاري هند�سي .

2/2/2/5/9

وجود م�سافة ال تقل عن ( 3م) ثالثة �أمتار بني الوحدة  ،واملبنى املجاور ،
وفـي ح ــال م ــا �إذا كان ــت امل�سافــة �أقل من ذلك  ،فـيجب �أن تكون اجلدران
والقواطع والأر�ضيات للمباين املجاورة مقاومة للحريـق مل ــدة ال تق ــل
عن (� )2ساعتني ). (NFPA88A
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3/2/5/9

املوا�صفات الفنية :

1/3/2/5/9

�أن تكون جميع �أجزاء املواقف مطابقة للموا�صفات واملقايي�س اخلليجية
والعاملية .

2/3/2/5/9

تغطية الرتو�س وال�سيور املك�شوفة عند املحرك الرئي�سي للوحدة املراد
تنفـيذها طبقا للموا�صفات القيا�سية اخلليجية والعاملية .

4/2/5/9

�شروط الوقاية واحلماية :

1/4/2/5/9

تركيب �أنابيب ر�أ�سية جافة على �أطراف الوحدة  ،وتغطى كافة امل�ستويات
مبر�شات مياه من النوع اجلداري  ،ت�ستخــدم م ــن قب ــل الدف ــاع املدن ــي
فـي حال ن�شوب حريق فـي �إحدى ال�سيارات .

2/4/2/5/9

تركيب لوحة �إر�شادية وا�ضحة ومقروءة بعدة لغات  ،وبحد �أدنى لغت ــان :
(العربية  ،والإجنليزية) يو�ضح فـيها كافة التعليمات  ،مع �أرقام �صيانة
الطوارئ  ،و�أرقام االت�صال بالأمن التابع للمبنى .

3/4/2/5/9

ارتفاع املواقف يجب �أال يزيد على (25م) خم�سة وع�شرين مرتا .

4/4/2/5/9

توفـري طفايات حريق يدوية فـي املوقع .

5/4/2/5/9

فـي حال تغطية الوحدة يجب مراعاة �أن تكون اجلوانب مفتوحة بن�سبة
ال تقل عن ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من م�ساحة اجلدار اخلارجي
للمبنى  ،وعلى جهتني متقابلتني .

6/4/2/5/9

يجب �أن تو�ضح �أن هذه الوحدة ح�سب املوا�صفات امل�شار �إليها غري مالئمة
ال�ستعمال ذوي االحتياجات اخلا�صة .

7/4/2/5/9

و�ضع احلماية املنا�سبة للقوائم اخلا�صة مبوقف ال�سيارات الآيل لوقايتها
من ا�صطدام ال�سيارات بها فـي �أثــناء الدخـ ــول �أو اخلـ ــروج مـ ــن املوق ــف
�أو من �أي حوادث �أخرى غري متوقعة .

-760-

8/4/2/5/9

�إيجاد م�سافة خلو�ص بني الأجزاء املتحركة (من�صة املركبة) وال�سياج
املحيط بالوحدة مب�سافة ال تقل عن (� 50سم) خم�سني �سنتيمرتا .

9/4/2/5/9

توفـري املرايا املر�شدة لل�سائقني للوقوف ال�صحيح  ،مع و�ضع احلماية
الالزمة لها من ال�صدمات .

 10/4/2/5/9تركيب �سلم على �إحدى زوايا الوحــدة ي�سمــح بالو�صول فـ ــي احل ــاالت
الطارئة لكافة امل�ستويات من النوع ذي احلواجز الواقية من ال�سقوط
على طول ال�سلم  ،على �أن يكون اجلزء الأ�سفل قابال للطي ملنع ت�سلق
العابثني � ،أو الأطفال .
5/2/5/9

متطلبات ال�سالمة الكهربائية :

1/5/2/5/9

�إي�صال كل وحدة بقاطع كهربائي م�ستقل .

2/5/2/5/9

عمل الأر�ضيات الالزمة لكل وحدة بطريقة م�ستقلة .

3/5/2/5/9

تركيب �إ�ضاءة منا�سبة .

4/5/2/5/9

فـي حال انقطاع التيار الكهربائي يتم ت�شغيل الوحدة بوا�سطة مولد
كهربائي احتياطي .

6/2/5/9

الت�شغيل وال�صيانة :

1/6/2/5/9

وجود م�شغل ملنع ا�ستخدام �أجهزة الت�شغيل من قبل الأ�شخا�ص على مدار
( )24الأربع والع�شرين �ساعة .

2/6/2/5/9

تدريب فريق الت�شغيل من قبل العميل  ،ومنح �شهادة للم�شغلني من
طرف املورد للت�أكد ب�أنهم على خربة ودراية بت�شغيل الوحدة والتعامل
معها .

3/6/2/5/9

تو�ضيح مهام امل�شغل  ،و�إبالغ العميل  ،و�إلزامه بذلك .

4/6/2/5/9

تو�ضيح مهام فريق ال�صيانة  ،والتعهد بااللتزام بها من قبل املورد .
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بـلديـــــــة م�سقــــــط
قـــرار
رقـم 2019/31
بحظــر ال�شــي فـــي بعــ�ض الأماكــن
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يحظر ال�شي �أو �إيقاد النار فـي احلدائق واملتنزهات وال�شواطئ العامة واملمرات وامل�سطحات
اخل�ضراء �إال فـي املواقع  ،والأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض من قبل البلدية .
املــادة الثانيــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي املادة ( )14من قانون بلدية م�سقط امل�شار �إليه ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية قدرها ( )100مائة ريال عماين  ،مع
�إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شــر هــذا الق ــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمــل بــه بعــد انق�ضــاء ( )30ثالثيــن يومــا
مــن تاريــخ ن�شــره .
�صدر فـي  15 :مـن جمــادى الأولــى 1440هـ
املوافــــق  22 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئي ـ ــ�س بــلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

قـــرار
رقـم 2019/32
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم
�إقامة مظـالت املركبات �أمـام املبانـي ال�سكنية خـارج حـدود قطعـة الأر�ض
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  92/23ب�ش�أن تنظيم املباين مب�سقط ،
و�إلى القرار رقــم  2018/95ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم �إقامــة مظــالت املركبــات �أمام املباين
ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يلغى البند ( )2من املادة ( )4من الئحة تنظيم �إقامة مظالت املركبات �أمام املباين ال�سكنية
خارج حدود قطعة الأر�ض امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :مـن جمــادى الأولــى 1440هـ
املوافــــق  22 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــــر 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئي ـ ــ�س بــلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

قـــرار
رقم 2019/71
بتعديل بع�ض �أحكام الأمر املحلي
رقم  92/23فـي �ش�أن تنظيم املباين مب�سقط
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  92/23فـي �ش�أن تنظيم املباين مب�سقط ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
جترى التعديالت املرفقة على بع�ض �أحكام الأمر املحلي رقم  92/23امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  11 :مـن رجـــــــــــب 1440هـ
املوافــــق  18 :مـن مــــــــــار�س 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1286
ال�صادرة فـي 2019/3/24م
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املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئي ـ ــ�س بــلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

تعديالت على بع�ض �أحكام الأمر املحلي
رقم  92/23فـي �ش�أن تنظيم املباين مب�سقط
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )106 ، 104من الأمر املحلي رقم  92/23امل�شار �إليه  ،الن�صان الآتيان :
" مــادة ( ) 104
ال يجوز القيام ب�أي من �أعمال احلفر والهدم والبناء بني غروب ال�شم ــ�س و�شروقه ــا ،
والإجازات الر�سمية  ،ويوم اجلمعة فـي الأحياء ال�سكنية � ،إال بعد �أخذ موافقــة م�سبقــة
بذلك من البلدية  ،وبال�شروط التي حتددها " .
" مــادة ( ) 106
أ�  -ال ي�سمح لأي مقــاول ال�ش ــروع فـ ــي العم ــل � ،إال بع ــد احل�ص ــول عل ــى ت�صريـ ــح بذلك
من البلدية وفقا لال�شرتاطات املتبعة فـي هذا ال�ش�أن بعد تقدمي املالك �أو من ينوب
عنه ما يثبت ت�سلمه عالئم حدود قطعة الأر�ض من قبل وزارة الإ�سكان .
ب  -يجب على مالك الأر�ض �أو من ينوب عنــه تثبيــت موا�ضع العالئ ــم بامل ــواد الثاب ــتة
على ارتفاع (1م) مرت واحد لكل من جانبي زاوية العالمة داخل حدود قطعة الأر�ض ،
كمــا يجــب علــى مــالك الأر�ض �أو مــن ين ــوب عن ــه واملق ــاول املحافظــة علـى العالئ ــم
فـي حدود قطعة الأر�ض حتى اكتمال البناء " .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى الأمر املحلي رقم  92/23امل�شار �إليه مادة جديدة برقم ( 135مكررا)  ،ن�صها الآتي :
" مــادة (  135مكررا )
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي املادة ( )14من قانون بلدية م�سقط امل�شار �إليه ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة ( )104من هذا الأمر بغرامة �إدارية قدرها ( 500ر.ع)
خم�سمائة ريال عماين  ،مع �إلزام املخالف بالتوقف الفوري " .
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قـــرار
رقـــم 2019/96
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار رقـم  2018 /1بتحديـد
الر�سـوم والأثمـان والت�أمينات وال�ضمانـات املالية التي حت�صلها بلدية م�سقـط
ا�ستنادا �إلى القانـون اخلـا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البـالط ال�سلطانـي ال�صـادر باملر�سـوم
ال�سلطانـي رقـم ، 91/128
و�إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى القـرار رقـ ــم  2018/1بتحديــد الر�سـ ــوم والأثمــان والت�أمين ــات وال�ضمانـ ــات املالي ــة
التي حت�صلها بلدية م�سقط ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بامللح ــق رق ــم ( " )4الر�س ــوم مب�سال ــخ البلدي ــة " املرف ــق بالقــرار رق ــم 2018/1
امل�شار �إليــه  ،امللحــق الآتــي :
م
1
2
3
4
5

قيمة الر�سم بالريال العماين

وعـــاء الر�ســم
ذبح قعدان �أو جمال ،
وت�شمل جتزئة الذبيحة �إلى ( )8ثمانية �أجزاء
ذبح عجول �أو �أبقار ،
وت�شمل جتزئة الذبيحة �إلى ( )8ثمانية �أجزاء
ذبح �أغنام �أو ماعز ،
وت�شمل جتزئة الذبيحة �إلى ( )8ثمانية �أجزاء
الفح�ص البيطري للما�شية احلية
قبل دخولها امل�سلخ
دخول مركبة بيع املوا�شي املحلية �إلى امل�سلخ
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()5
()3
()2
( )200بي�سة عن كل ما�شية
(  ) 3ليوم واحد

املــادة الثانيــــة
يلغى البندان ( )63و ( )64من امللحق رقم (" )8ر�سوم �أخرى" املرفق بالقرار رقم 2018/1
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :مـن رم�ضــــــان 1440هـ
املـوافــــق  9 :مـن مايـــــــــــو 2019م

املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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قـــرار
رقـــم 2019/117
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الأمـر املحلـي رقـم 97/32
ب�شـــ�أن حمايـــة املرافـــق التابعـــة لبلديــــة م�سقــــط
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  97/32ب�ش�أن حماية املرافق التابعة لبلدية م�سقط ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم ( 8مكررا) �إلى الأمر املحلي رقم  97/32امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
"يحظر غ�سل املركبات بوا�سطة و�سائل ال�ضغط �أو �ضخ املياه �أمام املباين �أو فـي �ساحات
وقوف املركبات �أو الطرق ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :مـن رم�ضــــــان 1440هـ
املـوافــــق  22 :مـن مايـــــــــــو 2019م
املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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قـــرار
رقـــم 2019/219
ب�إ�صدار الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
بالأن�شطــــة ذات ال�صلــــة بال�صحـــــة العامــــة
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  2006/1ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ،
و�إلى لوائح اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة ال�صادرة
بالقرار الإداري رقم ، 2011/168
و�إلى القرار رقم  ٢٠١٧/٥٥ب�ش�أن حتديد اجلزاءات الإدارية على مخالفات بلدية م�سقط ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�ص ــة بالأن�شط ــة ذات ال�صل ــة بال�صح ــة العام ــة
بالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الإداري رقم  2011/168امل�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  23 :مـن �صفـــــــــر 1441هـ
املـوافــــق  22 :مـن �أكتوبـــــر 2019م

املهند�س /ع�صام بن �سعود الزدجايل
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ـ ـ ــط

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1316
ال�صادرة فـي 2019/11/3م
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الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
بالأن�شطــة ذات ال�صلـــة بال�صحـــة العامـــة
الف�صــل الأول
اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
املــادة ( ) 1
يجب ملزاولة �أي من الأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،واال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بكل ن�شاط  ،و�إعداد
خمطط هند�سي تف�صيلي للم�شروع يبني املرافق  ،وم�ساحاتها  ،واحل�صول على الرتخي�ص
البلدي الالزم  ،وموافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 2
دون الإخالل مبا ورد ب�ش�أنه ن ــ�ص خ ــا�ص ف ــي اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�س ــة
الأن�شطة املختلفة ذات ال�صل ــة بال�صحة العامـ ــة  ،يل ــزم ملمار�سة تلك الأن�ش ــطة ا�ستيفـ ــاء
اال�شرتاطات ال�صحية العامة الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملبنى :
أ� � -أن يكون مطابقا للموا�صفات الفنية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة .
ب � -أن متار�س الأن�شطة الواردة فـي هذه الالئحة فـي املباين ال�سكنية التجارية
واملباين التجارية .
ج � -أن تكون الأ�سقف بارتفاع منا�سب بحيث ال يقل عن ( )3ثالثة �أمتار  ،وم�صممة
بطريقة حتول دون جتمع املخلفات والرت�سبات الناجتة عن الرطوبة و�إيواء
احل�شرات والقوار�ض  ،وميكن تركيب �أ�سقف معلقة فـي حالة جتاوز ارتفاع
ال�سقف ( )3ثالثة �أمتار .
د � -أن تكون �أر�ضيته من مادة قوية مانعة من االنزالق  ،وال تت�أثر باملياه والأحما�ض
والقلويات والبخار  ،و�سهلة التنظيف  ،وخالية من ال�شقوق  ،وم�صممة مبيل
ي�سمح بت�صريف املياه لت�سهيل عملية التنظيف .
هـ � -أن تكون حوائطه مغطاة من الداخل بالبالط حتى ال�سقف  ،و�أن يكون �سقفه
مطليا باللون الفاحت .
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و � -أن يك ــون جي ــد الإ�ضاءة والتهوية والتكييف  ،و�أن تكون جميع النوافذ فـيه
مغطاة ب�سلك �شبكي �ضيق الن�سيج ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض .
ز � -أن يكون مزودا ب�أجهزة الإنذار الكهربائية الالزمة للتنبيه فـي احلاالت الطارئة .
وفـ ــي جمي ــع ا ألحـ ــوال يجب �أخذ موافقة بلدية م�سقط عند �إجراء �أي تعديالت
على املبنى �سواء على ت�صميمه �أو على �ساحاته اخلارجية .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالكهرباء :
�أ � -أن تكون كافة التمديدات والرتكيبات الكهربائية مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة من اجلهات املخت�صة .
ب  -و�ضع الأجهزة الكهربائية فـي �أماكن منا�سبة لت�سهيل عملية التنظيف .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملياه :
�أ � -أن تكون خزانات املياه مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة خلزانات مياه
ال�شرب  ،و�أن تكون ذات �أغطية حمكمة الإغالق .
ب � -أن تكون جميع �أنابيب املياه م�صنوعة من مادة غري قابلة لل�صد�أ �أو التفاعل
مع املياه ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتم ــدة  ،ويجــب �أن تكون جميع
الرتكيبـ ــات والتجهيـ ــزات ال�صحيـ ــة كاملغا�س ــل م�صنوع ــة من مواد غري قابلة
لل�صد�أ ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ج  -تركيب مر�شحات لتنقية املياه ذات كفاءة منا�سبة مطابقة للموا�صفات املعتمدة .
د  -االلتـ ــزام بتنظيـ ــف وتطهيـ ــر خ ــزان املي ــاه مبعـ ــدل ( )2مرتـ ــني عل ــى الأقـ ــل
فـي ال�سنة  ،مع مراعاة �إغالقه ب�إحكام ب�صفة م�ستمرة .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
أ� � -أن تكون �أر�ضيتها وحوائطها مغطاة ببالط �سهل التنظيف  ،و�أن يكون بالط
الأر�ضية مانعا من االنزالق .
ب � -أن تكون مزودة مبغ�سلة للأيدي ومواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
ج � -أن تكون مزودة مبراوح �شفط ذاتية الغلق .
د � -أن تكون مزودة بوعاء للنفايات ذات �أغطية تفتح بالقدم .
هـ  -االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .
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خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بال�صرف ال�صحي :
أ� � -أن تك ــون جمي ــع تو�صيالت ال�صرف ال�صحي مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة .
ب � -أن تك ــون أ�ح ــوا�ض الغ�سيل مزودة باملحاب�س الالزمة ملنع رجوع املياه العادمة
ومو�صولة بفتحات و أ�ح ــوا�ض التفتي ــ�ش واخلزان ــات اخلا�صة بطريقة متنع
ت�سرب املياه والروائح الكريهة .
ج  -معاجلة املخلفات ال�سائلة الناجتة عن عمليات الت�صنيع وت�صريفها مبراعاة
الت�شريعات والقرارات ذات ال�صلة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بال�سالمة العامة :
أ�  -احل�صول على موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف فـي كل الأمور
املتعلقة بالأمن وال�سالمة الداخلة فـي اخت�صا�صها .
ب  -توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية مزود بامل�ستلزمات الطبية الالزمة .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالنظافة العامة :
أ�  -االلتزام بنظافة جميع مرافق املبنى والأجهزة والأدوات وخزانات املياه .
ب � -أن يك ــون املبن ــى جمهزا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات �أغطية تفتح
ب�ضغط القدم  ،وا�ستخدام �أكيا�س بال�ستيكية لتجميع النفايات عند اال�ستخدام
حلني التخل�ص منها فـي الأماكن واحلاويات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ج  -توفـري حاويات كبرية لتجميع النفايات  ،وذلك بالن�سبة للأن�شطة التي ينتج
منها عادة كميات كثرية من النفايات .
د  -تخ�صي�ص عامل على الأقل للقيام بعمليات النظافة .
هـ  -تنظيف وتطهري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات يوميا .
ثامنا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبكافحة احل�شرات والقوار�ض :
يجب توفـري الو�سائل والأدوات املنا�سبة ملكافحة احل�شرات والقــوار�ض والتعاق ــد
مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة فـي احلاالت التي حتددها بلدية م�سقط .
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تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني :
�أ  -احل�ص ــول عل ــى م�ؤه ــل علم ــي �أو �شهــادة تدريــب �صــادرة مـن معهــد معتمــد
وفقا للأن�شطة التي حتددها بلدية م�سقط .
ب  -احل�صـول علـى �شهـادات �صحيـة �سارية املفعول � ،ص ــادرة مــن اجلهــة املخت�ص ــة
تفـيد خلو العاملني من الأمرا�ض املعدية  ،وااللت ــزام ب�إجراء الفحو�صات
الطبية الدورية عليهم .
ج � -أال يكـون �سكن العاملـني مفتوحا على �أي من مرافق املبنى املعد ملمار�سة الن�شـاط .
د  -توفـ ــري غرف ــة لراح ــة العامل ــني فـ ــي �أث ـن ــاء �ساع ــات العم ــل فـ ــي الأن�شط ــة
التي حتددها بلدية م�سقط .
هـ  -توفـري مغا�سل لأيدي العاملني مزودة بال�صابون ال�سائل واملواد املعقمة .
و  -التزام العاملني بعدم التدخني فـي مرافق املحل .
ز  -االلتزام بالنظافة ال�شخ�صية وارتداء املالب�س اخلا�صة بالعمل وفق متطلبات
املهنة التي حتددها بلدية م�سقط كالقبعات والكمامات والقفازات وتقليم
الأظافر والعناية بنظافتها وغ�سل الأيدي باملاء وال�صابون قبل العمل وبعد
مل�س �أي م�صدر للتلوث .
ح  -عدم ارتداء العاملني ال�ساعات واخلوامت واحللي فـي �أثناء العمل .
ط  -جتنب املمار�سات غري ال�صحية فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط .
املــادة ( ) 3
ال يجوز �إ�ضافة ن�شاط �أو مرافق للمحل �إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة من بلدية م�سقط .
املــادة ( ) 4
ال يجوز الرتخي�ص مبزاولة �أحد الأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا ك ــان ن ــوع ا�ستعمـ ــال الأر�ض حم ــل طلب الرتخي�ص �سكنيا �أو زراعيا ما مل يتم
الن�ص بخالف ذلك فـي اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة كل ن�شاط .
ب  -وج ــود �أنابيب لل�صرف ال�صحي �أو غ ــرف تفتي ــ�ش املجـ ــاري �أو خزانـ ــات التحلي ــل
فـي املكان حمل طلب الرتخي�ص .
ج � -إذا كان املكان حمل طلب الرتخي�ص �أ�سفل البنايات حتت م�ستوى �سطح الأر�ض ،
وذلك ما مل تتوافر فـيه و�سائل ال�سالمة العامة  ،وو�سائل ت�صريف املياه .
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املــادة ( ) 5
يجب متكني موظفـي بلدية م�سقط ممن منحوا �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من الدخول
والتفتي�ش على املحالت التجارية وملحقاتها فـي �أي وقــت  ،ومراقبــة كافة و�سائل النقل
للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
الف�صــل الثانــي
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة
بـممار�ســة ن�شــاط احلالقــة للرجــال
املــادة ( ) 6
حتدد مرافق حمالت احلالقة للرجال على النحو الآتي :
أ�  -موقع انتظار الزبائن .
ب  -موقع �أو �أكرث للحالقة .
املــادة ( ) 7
يلزم ملمار�سة ن�شاط احلالقة للرجال ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
أ� � -أن يكون املحل جمهزا بكرا�سي حالقة وطاوالت ومرايا منا�سبة .
ب � -أن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة للأيدي مت�صلة مب�صدر للمياه ال�ساخنة  ،ومزودة
باملنظفات واملطهرات الالزمة لتنظيف وتطهري عدد احلالقة بعد كل ا�ستخدام .
ج � -أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من �أدوات احلالقة .
د � -أن يكون املحل مزودا ب�أجهزة لتعقيم �أدوات احلالقة مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي حالقة .
هـ � -أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من مراييل وفوط ومنا�شف احلالقة من القما�ش
غري القابل لالمت�صا�ص  ،و�أن حتفظ على �أرفف بعيدة عن البخار والرطوبة  ،مع
مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
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و  -توفـي ــر �سل ــة جلم ــع امل�ستعمل من الفوط واملنا�شف حتــى يعــاد غ�سله ــا  ،ومين ــع
ا�ستعمالها لأكرث م ــن م ــرة دون غ�سله ــا  ،وحفظه ــا داخل �أكيا�س بال�ستيكية بعد
غ�سلهـ ــا حليـ ــن ا�ستخدامهـ ــا  ،وال ي�سم ــح بغ�سله ــا فـ ــي الأم ــاكن غ ــري ال�صحي ــة ،
�أو جتفـيفها فـي اخلارج � ،أو ا�ستخدامها لزبون �آخر بعد �إعادة جتفـيفها دون غ�سلها .
ز � -أن يكون جمهزا مبقاعد كافـية النتظار الزبائن مقابل كل كر�سي حالقة .
ح  -توفـري مفار�ش ورقية (رول) لكل كر�سي حالقة  ،وت�ستخدم ملرة واحدة .
ط � -أن يك ــون مزودا بعدد كاف من املعاطف البي�ضاء النظيفة ال�ستخدام العاملني لها
فـي �أثناء العمل .
ي � -أن يكـ ــون جمه ــزا ب�صن ــدوق �إ�سعاف ــات �أولي ــة جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات
الطبية الالزمة .
ك  -فـي حال ــة قيــام املحل بتقدمي خدمة �صبغ ال�شعر �أو تنظيف الوجه يلزم توفـري
م�ساحة �إ�ضافـية منف�صلة ال تقل عن (4م� )2أربعة �أمتار مربعة لكل منها باملحل .
ل  -االلتزام با�ستخدام الأدوات ذات اال�ستعمال الواحد ككمامة  ،وم�شط  ،وم�سحة
طبية  ،وواقي الكر�سي  ،وقفازات  ،وحامل ال�شفرة  ،واملريلة البال�ستيك التي يجب
�أن تكون من مواد �صديقة للبيئة وقابلة للتحلل  ،مع �ضرورة توفـري حاويات ذات
غط ــاء حمك ــم خم�ص�ص ــة جلمــع املراييل امل�ستخدمة  ،ويجوز ا�ستخدام الأدوات
اخلا�صة بكل زبون .
م � -أن يكون املحل جمهزا بحاويات خا�صة للتخل�ص من املواد احلادة .
املــادة ( ) 8
يجب �أن تكون حمالت احلالقة للرجال م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع انتظار الزبائن :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عـ ــن (4م� )2أربع ــة أ�مـ ــتار
مربعة  ،و�أن يكون جمهزا بديكورات منا�سبة .
ب � -أن تكون الكرا�سي �أو الكنبات املخ�ص�صة النتظار الزبائن ذات جودة عالية .
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ج  -ميكن تزويده ب�أجهزة ت�سلية كالتلفاز .
د  -ميكن توفـري براد ماء لل�شرب خلدمة الزبائن .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع احلالقة :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
ب  -ميكن تق�سيم املوقع �إلى مواقع �شبه م�ستقلة  ،وتخ�صي�ص موقع لكل كر�سي
حالقة  ،و�أن يكون جمهزا ب�أدوات احلالقة الالزمة  ،وميكن توفـري مغ�سلة
م�ستقلة لكل كر�سي حالقة .
ج � -أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من كرا�سي احلالقة توزع بطريقة ت�سمح بوجود
م�سافة فا�صلة ال تقل عن ( )1.5مرت ون�صف املرت بني الكر�سي والآخر .
د � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل ال�شعر .
هـ  -ميكن تزويده بجهاز لتعقيم الفوط واملنا�شف .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
فـي حال �إ�ضافة دورة مياه يجب �أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة  ،و�أال تفتح مبا�شرة على موقع احلالقة .
املــادة ( ) 9
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط احلالقة للرجال الآتي :
أ�  -ا�ستخدام م�ستح�ضرات التجميل منتهية ال�صالحية � ،أو التي ال حتمل بطاقة
بيانات �أو غري امل�صرحة من قبل وزارة ال�صحة  ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،
مع وجوب التخل�ص منها .
ب  -القيام ب�أي �أعمال تتطلب تدخالت طبية وعالجية .
ج � -إجراء عمليات تق�شري الب�شرة (. )Peeling
د  -بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
هـ � -إجراء عملية زرع ال�شعر .
و  -الو�شم .
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الف�صــل الثالــث
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
مبمار�سة ن�شاط مركز العناية ال�شخ�صية الرجالية
املــادة ( ) 10
حتدد مرافق مركز العناية ال�شخ�صية الرجالية على النحو الآتي :
أ�  -غرفة انتظار الزبائن .
ب  -غرفة احلالقة .
ج  -موقع العناية بالب�شرة .
د  -موقع العناية بال�شعر .
هـ  -حمام بخار للج�سم .
		
و  -موقع تقليم وتنظيف الأظافر .
ز  -دورة مياه �أو �أكرث .
املــادة ( ) 11
يلزم ملمار�سة ن�شاط مركز العناية ال�شخ�صية الرجالية ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
ليــدي مت�صلة مب�صدر للمياه ال�ساخنة  ،ومزودا
أ� � -أن يكـ ــون جمهـ ــزا مبغ�سلـ ــة ل أ
باملنظفات واملطهرات الالزمة لتنظيف وتطهري عدد احلالقة بعد كل ا�ستخدام .
ب  -توفـري �أجهزة �أو مواد كيميائية م�صرح با�ستخدامها لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة .
ج � -أن يكون املركز جمهزا بعدد كاف من الفوط واملنا�شف من القما�ش غري القابل
لالمت�صا�ص مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
د  -توفـري �سلة جلمع امل�ستعمل من الفوط واملنا�شف حتى يعاد غ�سلها  ،ومينع ا�ستعمالها
لأكرث من مرة دون غ�سلها  ،وحفظها داخل �أكيا�س بال�ستيكية بعد غ�سلها حلني
ا�ستخدامها  ،وال ي�سمــح بغ�سلهــا فـي الأماكــن غــري ال�صحيــة واملنا�سبة � ،أو �إعادة
جتفـيفها وا�ستخدامها لزبون �آخر  ،وال ي�سمح بن�شرها فـي اخلارج .
هـ  -االلت ــزام با�ستخـ ــدام الأدوات ذات اال�ستعمال الواحد كحامل ال�شفرة  ،واملريلة
البال�ستيك  ،وكمامة  ،وقفازات  ،وجل احلالقة  ،وم�شط  ،وم�سحة طبية  ،وواقي
الكر�سي .
-777-

و � -أن يكون املركز جمهزا بعدد كاف من الأدوات امل�صنوعة من مواد غري قابلة لل�صد�أ
وخالية من ال�شقوق والروا�سب  ،و�أن تكون من مواد عالية اجلودة .
ز � -أن يكون جمهزا ب�صندوق �إ�سعافات �أولية جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
الالزمة .
ح � -أن يكون املركز جمهزا ب�أرفف و�أدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف و�أدوات ومواد
التجميل بعيدا عن البخار والرطوبة مع مراعاة تخ�صي�ص مكان م�ستقل حلفظ
املواد الكيميائية واملطهرات .
ط  -االلتزام باملحافظة على نظافة املركز والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة م�ستمرة .
ي  -يجب و�ضع مفار�ش ورقية (رول) لكل �سرير  ،وت�ستخدم ملرة واحدة  ،وتغيريها
مع كل زبون فـي �أماكن تقدمي اخلدمة .
ك  -االلتزام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
ل � -أن يكون املركز جمهزا ب�أوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح
ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة لذلك  ،على �أن
يتم توفـري حاويات خا�صة للتخل�ص من املواد احلادة .
م  -التخل�ص من النفايات ال�سائلة وفق املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�صة ،
وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملركز .
ن  -توفـري و�سائل �إ�ضاءة كهربائية كافـية و�أجهزة تكييف و�شفط تتنا�سب مع م�ساحة
ون�شاط املركز  ،على �أن تكون جميع التمديدات والتو�صيالت الكهربائية اخلا�صة
بها �آمنة .
�س  -تنظيف وتطهري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات يوميا با�ستخدام
مواد مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ع � -أن تكون جميع امل�ستح�ضرات واملواد الكيميائية امل�ستخدمة مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .
ف  -يجب و�ضع مل�صق على عبوة م�ستح�ضرات التجميل يبني تاريخ الفتح  ،وخا�صة
امل�ستح�ضرات التي تعتمد فرتة انتهاء ال�صالحية اعتبارا من تاريخ الفتح .
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املــادة ( ) 12
يجب �أن تتنا�سب م�ساحة مركز العناية ال�شخ�صية الرجالية مع حجم العمل على �أال تقل
امل�ساحــة الإجمالي ــة للمرك ــز ع ــن (50م )2خم�سني مت ــرا مرب ــعا  ،و�أن يك ــون م�ستوفـ ــيا
لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة انتظار الزبائن :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة .
ب � -أن تك ــون الكرا�س ــي �أو الكنبــات املخ�ص�صة النتظار الزبائن منا�سبة  ،يتنا�سب
عددها مع عدد الأن�شطة التي متار�س فـي املركز  ،وميكن تخ�صي�ص مواقع
خم�ص�صة لال�ستقبال فـي كل ن�شاط .
ج  -ميكن تزويدها ب�أجهزة ت�سلية كالتلفاز .
د  -ميكن توفـري براد ماء لل�شرب خلدمة الزبائن .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة احلالقة :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن (6م� )2ستة �أمتار مربعة
لكر�سي حالقة واحد  ،وت�ضاف م�ساحة (4م� )2أربعة �أمتار مربعة لكل كر�سي
حالقة �إ�ضافـي .
ب � -أن تكون جمهزة مبغ�سلة خا�صة .
ج � -أن تكون جمهزة بطاوالت ومرايا منا�سبة .
د � -أن تكون جمهزة ب�أدوات احلالقة الالزمة .
هـ � -أن تكون مزودة بجهاز لتعقيم الفوط واملنا�شف .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع العناية بالب�شرة :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب  -يلزم تخ�صي�ص �سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح الأر�ض لت�سهيل عملية
تنظيف الب�شرة  ،ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام با�ستعمال الأدوات
ومواد التنظيف املنا�سبة .
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ج � -أن يكون مزودا ب�أجهزة و�أدوات ومواد كيميائية مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة .
د � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة .
هـ  -املحافظة على الأجهزة امل�ستخدمة فـي تنظيف الب�شرة وبخار الوجه نظيفة
ومعقمة  ،مع مراعاة تغيري املاء ب�شكل دوري  ،و�أن يكون وعاء املاء باجلهاز
من النوع الزجاجي للت�أكد من نظافة املاء ب�شكل م�ستمر  ،و�أن يكون ال�سخان
الداخلي فـيه م�صنوعا من مادة غري قابلة لل�صد أ�  ،وا�ستخدام املاء املقطر
لتجنب تكون الروا�سب .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع العناية بال�شعر :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب  -فـي حال ا�ستخدام الليزر يجب احل�صول على ت�صريـ ــح م ــن وزارة ال�صح ــة ،
و�أن يكون العامل على هذه الأجهزة لديه ترخي�ص من وزارة ال�صحة .
ج � -أن يكون مزودا ب�أجهزة و�أدوات ومواد كيميائية مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة .
د � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل و�صبغ ال�شعر .
هـ  -يل ــزم تخ�صي ــ�ص كر�سـ ــي � /سرير منا�س ــب مرتفع عن م�ستوى �سطح الأر�ض
لت�سهيل عملية تنظيف ال�شعر ويراعى تنظيف الكر�س ــي  /ال�سري ــر بعد كل
ا�ستخدام با�ستعمال الأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة .
و  -توفـري منطقة منا�سبة لتنظيف وحت�ضري �صبغات ال�شعر تتكون من �سطوح
مل�ساء ي�سهل تنظيفها وتعقيمها مزودة مبغ�سلة مالئمة .
ز  -االلتزام بفرتات و�أنظمة �صبغ ال�شعر واتباع الإر�شادات املذكورة من ناحية
خطوات ون�سب اخللط وفح�ص احل�سا�سية والتحذيرات املذكورة .
ح � -أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أدوات ت�صفـيف ال�شعر لكل كر�سي و�أجهزة تعقيم
ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي عملية الت�صفـيف بواقع جهاز
تعقيم واحد مقابل كل كر�سي خم�ص�ص للت�صفـيف .
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خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بحمام بخار اجل�سم :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة .
ب � -أن تكون الأر�ضيات والأ�سقف واجلدران من �سطوح مل�ساء ي�سهل تنظيفها وتعقيمها .
ج  -يراعى تنظيف احلمام بعد كل ا�ستخدام با�ستعمال الأدوات ومواد التنظيف
والتعقيم املنا�سبة .
د  -توفـري غرفة لتبديل املالب�س وخزائن مع �أقفال حلفظ املالب�س والأحذية
والأغرا�ض ال�شخ�صية اخلا�صة بالزبائن على �أن تكون بقواعد م�صنوعة من
مواد غري قابلة لل�صد أ�  ،وال تكون مال�صقة للأر�ضية .
هـ  -يجب �إعادة غ�سل وتنظيف الفوط واملنا�شف بعد اال�ستخدام وحفظ امل�ستخدم
منها داخل �سالت  ،وال ي�سمح با�ستخدامها لزبون �آخر قبل �إعادة غ�سلها
وتنظيفها وجتفـيفها .
و  -توفـري ليفة ا�ستحمام ذات اال�ستخدام الواحد لكل زبون .
ز � -أن يكون مزودا ب�أجهزة و�أدوات وم�ستح�ضرات مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة .
ح  -يجب �أن تكون درجة احلرارة داخل احلمام مالئمة لتجنب حدوث ال�صدمة
احلرارية �أو احلروق اجللدية .
ط  -تركيب �شفاطات هواء تتالءم مع حجم العمل للمحافظة على التهوية .
ي  -توفـري �أر�ضيات مانعة لالنزالق .
ك  -عمل �صيانة دورية للحمام ملنع منو العفن على الأر�ضيات واجلدران والأ�سقف
و�أماكن اال�ستلقاء واال�ستحمام .
ل � -أن تكون تو�صيالت ال�صرف ال�صحي مطابقة لل�شروط ال�صحية والفنية املعتمدة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع تقليم وتنظيف الأظافر :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب  -يجب �أن تكون كرا�سي تقدمي اخلدمة منا�سبة مع مراعاة ترك م�سافة (1.5م)
مرت ون�صف املرت بني كل كر�سي و�آخر  ،ون�صف مرت على الأقل بني الكر�سي
الأخري  ،واجلدار .
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ج  -توفـري وا�ستخدام �أدوات غري قابلة لل�صد�أ وعالية اجلودة  ،و�أن تخ�ضع كل
الأدوات امل�ستخدمة للغ�سيل والتطهري والتعقيم بعد خدمة كل زبون .
د � -أن تكون الفوط واملنا�شف امل�ستخدمة كافـية ونظيفة  ،وت�ستبدل لكل زبون .
هـ  -توفـري مغ�سلة للأيدي والأرجل فـي �أثناء مراحل تقدمي اخلدمة .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
أ�  -يجب توفـري دورة مياه �أو �أكرث تتنا�سب مع حجم العمل وم�ساحة املركز .
ب � -أن تكون دورة املياه م�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات
ال�صحية العامة .
املــادة ( ) 13
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني فـي املركز :
�أ � -أن يكون العاملون من الرجال .
ب  -يجب �أن يح�صل جميع العاملني على �شهادة �صحية من اجلهة املخت�صة .
ج  -ارتداء الزي املخ�ص�ص للعمل  ،و�أن يكون بلون فاحت وكم طويل  ،وفـي حالة
القيام ب�صبغ ال�شعر للزبون فـيجب ارتداء زي بلون داكن .
د  -يجب توفـري عدد ( )3ثالث لب�سات لكل عامل .
هـ  -يجـ ــب علـ ــى كل عامــل احلفاظ على النظافة ال�شخ�صية كغ�سل اليدين باملاء
وال�صابون وتعقيمهم ــا  ،وق�ص الأظافر  ،ونظافة ال�شعر  ،ونظافة املالب�س ،
وعدم م�ضغ التبغ  ،وعدم التدخني  ،وتنظيف الفم من روائح التدخني  ،وعدم
ارتداء احللي  ،وا�ستخدام �أحذية منا�سبة تغطي القدم بالكامل .
و  -يجب غ�سل وتنظيف وتعقيم الأيدي بعد خدمة كل زبون .
ز  -يجب عدم القيام ب�أي ممار�سات غري �صحية �أو غري الئقة .
ح  -ارتداء القفازات عند تقدمي خدمة �صبغ ال�شعر .
ط  -االمتناع عن التعامل مع الأمرا�ض اجللدية للزبائن �أو معاجلة حب ال�شباب
�أو البثور �أو تقدمي �أي ا�ست�شارات طبية �أو عالجات �شعبية �أو ما �شابه ذلك .
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املــادة ( ) 14
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط مركز العناية ال�شخ�صية الرجالية الآتي :
أ�  -القيام ب�أي �أعمال تتطلب تدخالت طبية وعالجية �أو �إجراء عمليات .
ب � -إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة والقوية .
ج  -بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
د � -إجراء عمليات �شفط الدهون .
هـ � -إجراء عملية زرع ال�شعر .
و � -إجراء عملية ثقب الأذن .
ز  -الو�شم .
ح  -ا�ستخدام م�ستح�ضرات التجميل منتهية ال�صالحية �أو التي ال حتمل بطاقة بيانات
�أو غري امل�صرحة من قبل وزارة ال�صحة  ،ووزارة التجارة وال�صناعة  ،مع وجوب
التخل�ص منها .
الف�صــل الرابــع
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
مبمار�سة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء
املــادة ( ) 15
حتدد مرافق حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء بالآتي :
أ�  -موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .
ب  -موقع ت�صفـيف ال�شعر والتجميل .
ج  -غرفة املكياج .
د  -دورة مياه .
املــادة ( ) 16
يلزم ملمار�سة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
�أ � -أن تكون الواجهة الأمامية للمحل م�صنوعة من مواد حاجبة للر�ؤية من اخلارج ،
وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجية يجب تركيب �ستائر من الداخل .
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ب � -أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أدوات ت�صفـيف ال�شعر .
ج � -أن يكون مزودا بعدد كاف من املراييل النظيفة امل�صنوعة من قما�ش غري قابل
لالمت�صا�ص  ،مع مراعاة املحافظة عليها با�ستمرار  ،و�أن تكون خم�ص�صة ال�ستخدام
الزبائن فقط .
د � -أن يكون مزودا بعدد كاف من الفوط واملنا�شف وتوفـري �سلة جلمع امل�ستعمل منها ،
ومينع ا�ستعمال الفوط واملنا�شف لأكرث من مرة دون غ�سلها .
هـ � -أن يكون مزودا ب�أجهزة لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
بواقع جهاز واحد مقابل كل ( )3ثالثة كرا�س خم�ص�صة للت�صفـيف وتوفـري
املطهرات واملنظفات املنا�سبة .
و  -توفـ ــري �صنـ ــدوق للإ�سعافات الأولية جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
الالزمة .
ز � -أن يكون املحل جمهزا ب�أرفف و�أدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف و�أدوات ومواد
التجميل .
ح  -االلتزام باحلفاظ على نظافة املحل والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة م�ستمرة .
ط  -توفـري و�سائل �إ�ضاءة كهربائية و�أجهزة تكييف و�شفط كافـية تتنا�سب مع م�ساحة
العمل على �أن تكون جميع التمديدات والتو�صيالت الكهربائية اخلا�صة بها �آمنة .
ي � -أن يك ــون املح ــل جمه ــزا ب�أوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح
ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة لذلك .
ك  -التخل�ص من النفايات ال�سائلة مبراعاة املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�صة
وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .
ل  -و�ضع الفتة عند مدخل املحل حمررة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،تو�ضح
خ�صو�صية الن�شاط للن�ساء فقط .
م  -فـي حالة القيام بنق�ش احلناء يجب تخ�صي�ص موقع م�ستقل ال تقل م�ساحته عن
(6م� )2ستة �أمتار مربعة ذي تهوية و�إ�ضاءة جيدة ومزود بكرا�س مريحة للجلو�س
و�سهلة التنظيف  ،ويحظر ا�ستخدام �أو خلط املواد البرتولية والكيميائية باحلناء .
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ن  -فـي حالة القيام ب�إزالة ال�شعر �أو تنظيف الوجه يلزم تخ�صي�ص موقع م�ستقل عن
باقي املرافق فـي املحل  ،جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح الأر�ض
لت�سهيل عملية التنظيف ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام با�ستعمال
الأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة .
�س  -فـ ــي حال ــة القيام بتقليم وتنظيف الأظافر  ،يلزم تخ�صي�ص موقع م�ستقل جمهز
بكرا�س مريحة للجلو�س بحيث ال تقل امل�ساحة الإجمالية للكر�سي الواحد عن
(4م� )2أربعة �أمتار مربعة  ،مع االلتزام بالآتي :
 - 1توفـري وا�ستخدام �أدوات غري قابلة لل�صد�أ  ،وعالية اجلودة .
� - 2أن تخ�ضع كل الأدوات امل�ستخدمة للغ�سيل والتطهري والتعقيم بعد خدمة
كل زبون .
� - 3أن تكون الفوط واملنا�شف امل�ستخدمة كافـية ونظيفة  ،وت�ستبدل لكل زبون .
 - 4توفـري جهاز تعقيم للأدوات امل�ستخدمة .
 - 5االلتزام بتنظيف وتطهري الأحوا�ض بعد كل ا�ستخدام .
ع  -تنظيف وتطهري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات يوميا با�ستخدام
مواد مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 17
بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )16من هذه الالئحة ،
يجب �أن تكون مرافق حمل ت�صفـيف ال�شعر والتجميل م�ستوفـية اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب � -أن يكون املوقع فـي اجلزء الأمامي من املحل .
ج � -أن يك ــون جمهزا مبقاعد النتظـ ــار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد كرا�سي
الت�صفـي ــف مب ــا ال يقـ ــل ع ــن ( )3ثالثة مقاعد مقابل كل كر�سي خم�ص�ص
للت�صفـيف .
ويجوز ا�ستثناء حمالت ت�صفـيف ال�شعر املوجودة فـي الفنادق من فئتي �أربعة وخم�سة
جن ــوم م ــن توفـري �صالة انتظار الزبائن فـي حالة اقت�صار اخلدمة على مرتادي
الفندق فقط وبنظام احلجز امل�سبق .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�صفـيف ال�شعر :
�أ � -أن تتنا�س ــب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
ب � -أن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ج � -أن يكون جمهزا بكرا�س للت�صفـيف ال تقل امل�سافة بني كل منها عن ( )1.5مرت
ون�صف املرت .
د � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة لأيدي العاملني والأدوات امل�ستخدمة ومت�صلة مب�صدر
للمياه ال�ساخنة .
هـ � -أن يكون مزودا ب�أجهزة ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي عملية
الت�صفـيف وغريها من �أن�شطة املحل  ،مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
و � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل ال�شعر .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
�أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
ويجوز ا�ستثناء حمالت ت�صفـيف ال�شعر املوجودة فـي املجمـعات ال�سياحية والفنادق
مــن فئ ــتي خم�سة �أو �أربعة جنوم من توفـري دورات مياه �شريطة �أال تبعد دورات
املياه الن�سائية العامة عن املحل �أكرث من ( )20ع�شرين مرتا .
رابعا  :اال�شرتاطات اخلا�صة بغرفة املكياج :
�أ � -أن تكون جمهزة بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ب  -توفـري مواد تعقيم ذات كفاءة عالية للأدوات امل�ستخدمة .
ج � -أن تكون جمهزة بكرا�س مريحة للجلو�س �أو �أ�سرة ال تقل امل�سافة بني كل منها
عن ( )1.5مرت ون�صف املرت بحيث ال تقل امل�ساحة الإجمالية للكر�سي الواحد
عن (6م� )2ستة �أمتار مربعة .
د � -أن تكون مزودة ب�أرفف و�أدراج كافـية حلفظ �أدوات التجميل .
املــادة ( ) 18
�إ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني واملن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات
ال�صحية العامة  ،يجب ا�ستيفاء الأيدي العاملة فـي حمالت ت�صفـيف ال�شعر اال�شرتاطات
الآتية :
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أ� � -أن يقت�صر العمل على الن�ساء فقط .
ب  -ميكن لل�صالونات الواقعة فـي الفنادق من فئة �أربعة جنوم ف�أعلى  ،واملناطق
ذات اال�ستخدام ال�سياحي (املجمعات ال�سياحية) ت�شغيل الذكور .
ج � -ضرورة االلتزام ب�إجراء الفحو�صات الطبية ب�شكل �سنوي لإثبات اللياقة الطبية ،
واخللو من الأمرا�ض املعدية .
د  -تخ�صي�ص زي موحد للعاملني فـي املحل  ،مبا ال يقل عن ( )2زيني لكل عامل
وعاملة  ،مع مراعاة املحافظة عليه نظيفا با�ستمرار .
هـ � -أن يكونوا م�ؤهلني وحا�صلني على ما يثبت ذلك للعمل فـي بع�ض الأن�شطة
التي حتتاج �إلى علم ودراية باملهنة واملحددة من قبل بلدية م�سقط .
املــادة ( ) 19
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء الآتي :
أ�  -ات�صال �سكن العامالت باملحل .
ب  -ا�ستخ ــدام �أجه ــزة الليزر �أو العالج بتقنية النب�ض ال�ضوئي (� )IPLأو �أي �أجهزة
�أخرى مماثلة باملحل ما مل يكن م�صرحا بها من قبل اجلهة املخت�صة وللعاملني
عليها .
ج  -عر�ض �أو بيع �أو ا�ستخدام م�ستح�ضرات ومواد كيميائية ما مل يكن م�صرحا بها
من قبل اجلهات املخت�صة � ،أو منتهية ال�صالحية � ،أو التي ال حتمل بطاقة بيانات .
د � -إجراء عمليات حقن مادة البوتك�س ( )Botoxومواد التعبئة مثل ري�ستالني
( ، )Restylaneالربلني ( )Perlaneوغريها .
هـ � -إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة والقوية .
و  -بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
ز � -إجراء عمليات �شفط وتفتيت الدهون .
ح � -إجراء عمليات الو�شم .
ط � -إجراء �أي عمليات ت�ستدعي تدخال �أو �إ�شرافـا طبيا .
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ي � -إجراء �أي عمليات الخرتاق اجللد .
ك  -وجود �أو ا�صطحاب احليوانات .
ل  -تركيب الكامريات فـي كل مرافق املحل .
م  -ال�سماح بدخول الرجال لأي مرفق من مرافق املحل فـي �أثناء �ساعات العمل .
الف�صــل اخلامــ�س
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بـمركز التجميل الن�سائي
املــادة ( ) 20
حتدد مرافق مركز التجميل الن�سائي بالآتي :
أ�  -موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .
ب  -موقع منف�صل ملمار�سة كل ن�شاط .
ج  -غرفة خا�صة للزبائن لتغيري املالب�س وحفظ الأمتعة ال�شخ�صية .
د  -دورة مياه �أو �أكرث .
املــادة ( ) 21
تكون �أن�شطة مراكز التجميل الن�سائية حمددة بالأن�شطة الرئي�سية الآتية :
أ�  -ت�صفـيف ال�شعر .
ب  -املكياج .
ج  -نق�ش احلناء .
د � -إزالة ال�شعر �أو تنظيف الوجه .
هـ  -تقليم وتنظيف الأظافر .
و  -ميكن �إ�ضافة �أي �أن�شطة �أخرى توافق عليها بلدية م�سقط مثل  ( :التدليك  ،احلمام
ال�صحي  ،اجلاكوزي  ،ال�ساونا �أو غريها . ) . . .
املــادة ( ) 22
يجب �أن ت�ستوفـي مراكز التجميل الن�سائية اال�شرتاطات العامة الآتية :
أ� � -أن يكون جميع العاملني فـي املركز من الن�ساء .
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ب  -ميكن ملراكز التجميل الن�سائية الواقعة فـي الفنادق من فئة �أربعة جنوم ف�أعلى ،
واملناطق ذات اال�ستخدام ال�سياحي (املجمعات ال�سياحية) ت�شغيل الذكور .
ج  -تخ�صي�ص زي موحد للعاملني فـي املركز .
د � -إجراء الفحو�صـات الطبي ــة للعامـ ــلني �سنويـ ــا لإثبـ ــات اللياقـ ــة الطب ــية واخلل ــو
من الأمرا�ض املعدية .
هـ � -أن تكون الواجهة الأمامية للمركز م�صنوعة من مواد حاجبة للر�ؤية من اخلارج ،
وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجية يجب تركيب �ستائر من الداخل .
و  -توفـ ــري عـ ــدد كـ ــاف م ــن املراييـ ــل النظيف ــة م ــع مراع ــاة املحافظـة على نظافتها
با�ستمرار  ،و�أن تكون خم�ص�صة ال�ستخدام الزبائن فقط .
ز  -االلتزام با�ستخدام الأدوات ذات اال�ستعمال الواحد كاملريلة البال�ستيك  ،م�سحة
طبية  ،ملعقة خ�شبية  ،واقي الكر�سي  ،قفازات  ،ملمع الأظافر  ،كمامة � ،شنطة
الف ــر�ش  ،م ــو�س ن�سائي � ،أدوات العناية باجل�سم (البديكري واملنكري)  ،م�سحة
قطنية � ،شورت  ،غطاء  ،فر�شة وطا�سة �صبغة .
ح  -توفـري �أجهزة �أو مواد كيميائية م�صرح با�ستخدامها لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة .
ط  -توفـري �صندوق للإ�سعافات الأولية جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات الطبية الالزمة .
ي � -أن يكون مزودا بعدد كاف من الفوط واملنا�شف وتوفـري �سلة جلمع امل�ستعمل منها ،
ومينع ا�ستعمالها لأكرث من مرة دون غ�سلها .
ك � -أن يكون املركز جمهزا ب�أرفف و�أدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف و�أدوات ومواد
التجميل  ،مع مراعاة تخ�صي�ص مكان م�ستقل حلفظ املواد الكيميائية واملطهرات .
ل  -االلتزام باملحافظة على نظافة املركز والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة م�ستمرة .
م � -أن يكون املركز جمهزا ب�أوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح
ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة لذلك  ،على �أن
يتم توفـري حاويات خا�صة للتخل�ص من املواد احلادة .
ن  -التخل�ص من النفايات ال�سائلة وفق املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�صة ،
وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملركز .
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�س  -و�ضع الفتة عند مدخل املركز باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،تو�ضح خ�صو�صية
الن�شاط للن�ساء فقط .
ع  -توفـري و�سائل �إ�ضاءة كهربائية كافـية و�أجهزة تكييف و�شفط تتنا�سب مع م�ساحة
ون�شاط املركز  ،على �أن تكون جميع التمديدات والتو�صيالت الكهربائية اخلا�صة
بها �آمنة .
ف  -تنظيف وتطهري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات يوميا با�ستخدام
مواد مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
�ص � -أن تكون جميع امل�ستح�ضرات واملواد الكيميائية امل�ستخدمة مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 23
يلزم ملمار�سة ن�شاط مراكز التجميل الن�سائية ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب � -أن يكون جمهزا مبقاعد النتظار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد الأن�شطة التي
متار�س فـي املركز  ،ويجوز تخ�صي�ص مواقع النتظار الزبائن فـي كل ن�شاط .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط ت�صفـيف ال�شعر :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب � -أن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ج � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة لأيدي العاملني والأدوات امل�ستخدمة  ،ومت�صال مب�صدر
للمياه ال�ساخنة .
د � -أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أدوات ت�صفـيف ال�شعر لكل كر�سي و�أجهزة تعقيم
ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي عملية الت�صفـيف بواقع جهاز
تعقيم واحد مقابل كل ( )3ثالثة كرا�س خم�ص�صة للت�صفـيف .
هـ � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل ال�شعر .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط املكياج :
�أ � -أن تكون الغرفة جمهزة بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ب  -توفـري مواد تعقيم ذات كفاءة عالية للأدوات امل�ستخدمة .
ج � -أن تكون جمهزة بكرا�س مريحة للجلو�س �أو �أ�سرة ال تقل امل�سافة بني كل منها
عن ( )1.5مرت ون�صف املرت بحيث ال تقل امل�ساحة الإجمالية للكر�سي الواحد
عن (6م� )2ستة �أمتار مربعة .
د � -أن تكون مزودة ب�أرفف و�أدراج كافـية حلفظ �أدوات التجميل .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط نق�ش احلناء :
أ�  -توفـري غرفة منا�سبة ذات تهوية و�إ�ضاءة جيدة ومزودة بكرا�س مريحة للجلو�س
و�سهلة التنظيف بحيث ال تقل امل�ساحة الإجمالية للغرفة عن (9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة .
ب  -يحظر ا�ستخدام �أو خلط املواد البرتولية والكيميائية باحلناء .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط �إزالة ال�شعر �أو تنظيف الوجه :
أ�  -تخ�صي�ص موقع منف�صل باملركز جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى
�سطح الأر�ض لت�سهيل عملية التنظيف ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام
با�ستعمال الأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة  ،وفـي حالة وجود �أكرث من �سرير
يجب مراعاة اخل�صو�صية املنا�سبة لكل �سرير .
ب � -أال تقل امل�ساحة الإجمالية لكل �سرير عن (6م� )2ســتة أ�م ــتار مربـ ــعة  ،ويراع ــى
�أن تكون امل�سافة الفا�صلة بني ال�سرير والآخر ( )1.5مرتا ون�صف املرت .
ج  -توفـري م�صدر ماء للغ�سيل .
د � -أن تكون الأدوات امل�ستخدمة فـي تنظيف الوجه من النوعية ذات اال�ستخدام
الواحد .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع تقليم وتنظيف الأظافر :
أ� � -أن يكون جمهزا بكرا�س مريحة للجلو�س بحيث ال تقل امل�ساحة الإجمالية
للكر�سي الواحد عن (4م� )2أربعة �أمتار مربعة .
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ب  -توفـ ــري وا�ستخـ ــدام �أدوات غري قابلة لل�صد�أ وعالية اجلودة  ،و�أن تخ�ضع كل
الأدوات امل�ستخدمة للغ�سيل والتطهري والتعقيم بعد خدمة كل زبون .
ج � -أن تكون الفوط واملنا�شف امل�ستخدمة كافـية ونظيفة  ،وت�ستبدل لكل زبونة .
د  -توفـري جهاز تعقيم للأدوات امل�ستخدمة .
هـ  -االلتزام بتنظيف وتطهري الأحوا�ض بعد كل ا�ستخدام .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط التدليك :
�أ �-أن يكون التدليك لغر�ض اال�سرتخاء والراحة النف�سية دون العالج .
ب � -أن تكون العامالت القائمات بعملية التدليك حا�صالت على م�ؤهل فـي هـذا
التخ�ص�ص  ،ومرخ�صا لهن مبزاولة مهنة التدليك  ،ويحظر عليهــن تدريب
�أخريات للقيام بعملية التدليك .
ج � -أن يكون املوقع مزودا بعدد من الأ�سرة تنا�سب م�ساحته و�أن تك ــون الأ�سرة
موزع ــة فـي ــه بطريقة ت�سمح بوجود م�سافة فا�صلة ال تقل عن مرت ون�صف
املرت بني ال�سرير والآخر  ،وعمل فوا�صل بني الأ�سرة غيــر القابل ــة للتحريـك
مبا ي�سمح بتوفـري خ�صو�صيــة لكل �سرير .
د � -أن تكون الأ�سرة م�صنوعة من مادة ال ت�سمح بامت�صا�ص ال�سوائل .
هـ  -االلتزام با�ستخدام منا�شف نظيفة مع مراعاة تغيريها بعد كل عملية تدليك .
ثامنا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة لأن�شطة احلمام ال�صحي وال�ساونا واجلاكوزي :
أ�  -تخ�صي�ص موقع م�ستقل بفوا�صل ثابتة لكل �سرير مبا ي�سمح بتوفـري خ�صو�صيــة
لكل زبونة على حدة .
ب  -تخ�صي ــ�ص موق ــع م�ست ــقل بفوا�صل ثابتة (للزبائن) لتغيري املالب�س وحفظ
الأمتعة ال�شخ�صية .
ج � -أال تقل امل�ساحة عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة لكل ن�شاط على حدة .
د � -أن تك ــون �أر�ضياتها وحوائطها مغطاة بالبالط �أو �أي مادة �أخــرى منا�سبة
لطبيعة الن�شاط �شريطة �أن تكون غري قابلة لالمت�صا�ص و�سهلة التنظيف
ومانعة من االنزالق .
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هـ � -أن تك ــون الأ�سق ــف والأبواب م�صنوعة من مادة غري قابلة لالمت�صا�ص و�أن
تكون الأبواب تلقائية الغلق .
و � -أن تك ــون تو�صيـ ــالت ال�ص ــرف ال�صحـ ــي مطابقة لل�شروط ال�صحية والفنية
املعتمدة .
ز � -أن جتهز �أن�شطة احلمام ال�صحي وال�ساونا بجهاز للتهوية وجهــاز ل�ضبط كمية
البخار وقيا�س درجات احلرارة .
ح  -االلتزام بتنظيف وتطهري املوقع بعد كل ا�ستخدام .
تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
�أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
املــادة ( ) 24
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط مراكز التجميل للن�ساء الآتي :
�أ  -ات�صال �سكن العامالت باملحل .
ب  -ا�ستخـ ــدام �أجهـ ــزة الليزر �أو العالج بتقنية النب�ض ال�ضوئي (� ، )IPLأو �أي
�أجهزة �أخرى مماثلة باملحل ما مل يكن م�صرحا بها من قبل اجلهة املخت�صة
وللعاملني عليها .
ج  -عر�ض �أو بيع �أو ا�ستخدام م�ستح�ضرات ومواد كيميائية ما مل يكن م�صرحا
بها من قبل اجلهات املخت�صة � ،أو منتهية ال�صالحية � ،أو التي ال حتمل بطاقة
بيانات .
د � -إجراء عمليات حقن مادة البوتك�س ( )Botoxومواد التعبئة مثل ري�ستالني
( ، )Restylaneالربلني ( )Perlaneوغريها .
هـ � -إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة والقوية .
و  -بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
ز � -إجراء عمليات �شفط وتفتيت الدهون .
ح � -إجراء عملية ثقب اجللد .
ط � -إجراء عمليات الو�شم (املايكروبليدجن . )Microblading -
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ي � -إجراء �أي عمليات ت�ستدعي تدخال �أو �إ�شرافا طبيا .
ك � -إجـ ـ ــراء �أي عمليـ ــات فـيه ــا اختـ ــراق للحاج ـ ــز اجلل ـ ــدي مثـ ــل ديرمــارولـ ــر
(� )Dermarollerأو ديرمابن (� )Dermapenأو غريها .
ل  -وجود �أو ا�صطحاب احليوانات .
م  -تركيب الكامريات فـي كل مرافق املركز .
ن  -ال�سماح بدخول الرجال لأي مرفق من مرافق املحل فـي �أثناء �ساعات العمل .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
مبمار�سة ن�شاط �صالون ن�سائي متنقل مبركبة
املــادة ( ) 25
يكون ن�شاط �صالون ن�سائي متنقل مبركبة حمددا بالأن�شطة الآتية :
�أ  -ق�ص وت�صفـيف ال�شعر .
ب  -املكياج .
ج  -نق�ش احلناء .
د � -إزالة ال�شعر �أو تنظيف الوجه .
هـ  -تقليم وتنظيف الأظافر .
املــادة ( ) 26
يلزم ملمار�سة ن�شاط �صالون ن�سائي متنقل مبركبة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أ  -وجود حمل ون�شاط قائم ومرخ�ص وربط �إ�صدار موافقات املركبات املتنقلة
باملحل .
ب  -تقدمي اخلدمة بناء على طلب  ،وتوفـريها ب�صورة انفرادية بداخل فناء املنزل
�أو �أمام منزل طالب اخلدمة .
ج � -أن تكون املركبة مهي�أة من امل�صنع لهذا الغر�ض ومرخ�صة من اجلهات املخت�صة .
د  -يجب �أن تكون املركبة م�ستوفـية جلميع اال�شرتاطات اخلا�صة بالأمن وال�سالمة
من الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
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هـ  -يجب تنفـيذ اال�شرتاطات التي ت�ضعها بلدية م�سقط ملمار�سة الن�شاط و�إرفاق
�ص ــورة م ــن الت�صمي ــم  ،واحل�ص ــول عل ــى الرتخي ــ�ص البل ــدي قب ــل ال�شــروع
فـي ممار�سة الن�شاط .
و  -يجب حفظ الرتخي�ص البلدي مبوقع ممار�سة الن�شاط و�إبرازه ملفت�شي بلدية
م�سقط عند الطلب .
ز  -يجب �أن يكتب على �أبواب املركبة بخط وا�ضح ا�سم املرخ�ص له  ،ورقم الرتخي�ص ،
ورقم ال�سجل التجاري  ،وغريها من البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .
ح  -و�ض ــع الفت ــة عنـ ــد مدخل املركبة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،تو�ضح
خ�صو�صية الن�شاط للن�ساء فقط .
ط  -يجـ ــب تركيـ ــب �ستائـ ــر �أو تعتيم النوافذ من الداخل على الواجهات الزجاجية
للمركبة حاجبة للر�ؤية �أثناء ممار�سة اخلدمة .
ي � -أن يكون جميع العاملني باملركبة من الن�ساء .
ك � -أن تكون جميع العامالت بالن�شاط مرخ�صات من اجلهات املخت�صة .
ل  -تخ�صي�ص زي موحد للعامالت .
م � -إجراء الفحو�صات الطبية للعامالت �سنويا لإثبات اللياقة ال�صحية واخللو من
الأمرا�ض املعدية .
ن  -االلتزام بعدم التدخني داخل املركبة .
�س  -االلتـ ــزام با�ستخـ ــدام الأدوات ذات اال�ستعمـ ــال الواحـ ــد كمريل ــة البال�ستيـ ــك
و�أن تكون �صديقة للبيئة وقابلة للتحلل مع �ضرورة توفـري حاويات ذات غطاء
حمكم جلمع املراييل امل�ستخدمة  ،م�سحة طبية  ،ملعقة خ�شبية  ،واقي الكر�سي ،
قفازات  ،ملمع الأظافر  ،كمامة � ،شنطة الفر�ش  ،مو�س ن�سائي � ،أدوات العناية
باجل�سم (البديكري واملنكري)  ،م�سحة قطنية � ،شر�شف  ،فر�شة وطا�سة �صبغة .
ع  -توفـري �أجهزة ومواد كيميائية م�صرح با�ستخدامها لتعقيم وتطهري الأدوات
امل�ستخدمة .
ف  -توفـري �صندوق للإ�سعافات الأولية جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
الالزمة .
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�ص  -توفـيـ ــر ع ــدد ك ــاف م ــن الفوط واملنا�شف وتوفـري �سلــة جلمــع امل�ستعمــل منها
ومينع ا�ستعمالها لأكرث من مرة دون غ�سلها .
ق � -أن تكون املركبة جمهزة ب�أرفف و�أدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف و�أدوات
ومواد التجميل مع مراعاة تخ�صي�ص مكان م�ستقل حلفظ املواد الكيميائية
واملطهرات .
ر � -أن تكون املركبة مزودة مبغ�سلة للأيدي  ،ومواد مطهرة  ،وو�سيلة للتجفـيف .
�ش  -توفـري مغ�سلة للأن�شطة التي ت�ستدعي ا�ستخدام املياه و�أن تكون مزودة بخزان
لتجميع مياه الت�صريف .
ت  -االلتزام باملحافظة على نظافة املركبة والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة
م�ستمرة .
ث � -أن تكون املركبة جمهزة بوعاء جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح
ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة لذلك على
�أن يتم توفـري حاويات خا�صة للتخل�ص من املواد احلادة .
خ  -التخل�ص من النفايات ال�سائلة وفق املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�صة
وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملركز .
ذ  -توفـري و�سائل �إ�ضاءة كهربائية كافـية و�أجهزة تكييف و�شفط تتنا�سب مع م�ساحة
ون�شـ ــاط املركبـ ــة علـ ــى �أن تك ــون جميع التمديدات والتو�صيالت الكهربائية
اخلا�صة بها �آمنة .
�ض � -أن تكون جميع امل�ستح�ضرات واملواد الكيميائية امل�ستخدمة مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 27
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط �صالون ن�سائي متنقل مبركبة الآتي :
أ�  -ا�ستخدام �أجهزة الليزر �أو العالج بتقنية النب�ض ال�ضوئي (� )IPLأو �أي �أجهزة
أ�خـ ــرى مماثلـ ــة باملح ــل م ــا مل يكن م�صرحا بها من قبــل اجله ــة املختــ�صـة
وللعاملني عليها .
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ب  -عر�ض �أو بيع �أو ا�ستخدام م�ستح�ضرات ومواد كيميائية ما مل يكن م�صرحا بها
من قبل اجلهات املخت�صة � ،أو منتهية ال�صالحية � ،أو التي ال حتمل بطاقة
بيانات .
ج � -إجراء عمليات حقن مادة البوتك�س ( )Botoxومواد التعبئة مثل ري�ستالني
( ، )Restylaneالربلني ( )Perlaneوغريها .
د � -إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة والقوية .
هـ  -بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
و � -إجراء عمليات �شفط وتفتيت الدهون .
ز � -إجراء عملية ثقب اجللد .
ح � -إجراء عمليات الو�شم (املايكروبليدجن � )Microblading -أو التاتو .
ط � -إجراء �أي عمليات ت�ستدعي تدخال �أو �إ�شرافا طبيا .
ي � -إجــراء �أي عملي ـ ــات فـيهـ ــا اخت ـ ــراق للحاجـ ــز اجللـ ــدي مثـ ــل ديرمارولـ ــر
(� )Dermarollerأو ديرمابن (� )Dermapenأو غريها .
ك  -وجود �أو ا�صطحاب احليوانات .
ل  -تركيب الكامريات فـي كل مرافق املركز .
الف�صـــل ال�سابـــع
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�أن�شطة مراكز اللياقة البدنية
املــادة ( ) 28
فـي تطبيق �أحكام هذا الف�صل  ،يق�صد مبركز اللياقة البدنية كل �صالة �أو مكان مغلق
به �أكرث من جهاز للياقة البدنية وبناء الأج�سام وتخفـيف الوزن يكون متاحا للجمهور
لال�ستعمال مبقابل �أو بدون مقابل .
املــادة ( ) 29
دون الإخالل باال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة  ،يلزم
للرتخي�ص مبزاولة �أن�شطة مركز اللياقة البدنية � ،أن يكون فـي مبنى جتاري �أو فـي اجلزء
التجاري من املبنى ال�سكني التجاري �أو فـي املباين ذات اال�ستخدام ال�سياحي �أو املجمعات
ال�سكنية التي تت�ألف من ع�شر وحدات منف�صلة ف�أكرث .
وعلى بلدية م�سقط �إدراج نوع املركز فـي الرتخي�ص ال�صادر  ،ويلتزم املرخ�ص له بو�ضع
الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبوقع اال�ستقبال باملركز .
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املــادة ( ) 30
حتدد �أنواع مراكز اللياقة البدنية بالآتي :
أ�  -مراكز لياقة بدنية للرجال .
ب  -مراكز لياقة بدنية للن�ساء .
ج  -مراكز لياقة بدنية للرجال والن�ساء .
املــادة ( ) 31
تكون �أن�شطة مركز اللياقة البدنية على النحو الآتي :
أ�  -العناية باللياقة البدنية .
ب  -بناء الأج�سام .
ج  -تخفـيف الوزن .
د  -حمامات ال�سباحة .
هـ  -ال�ساونا (البخار) .
و  -اجلاكوزي .
ز � -أي �أن�شطة �أخرى لها عالقة باللياقة البدنية توافق عليها بلدية م�سقط .
املــادة ( ) 32
حتدد مرافق مركز اللياقة البدنية بالآتي :
أ�  -مواقع مزاولة الأن�شطة .
ب  -غرفة تبديل املالب�س وحفظ الأمتعة .
ج  -موقع اال�ستقبال وحفظ ال�سجالت .
د  -غرفة �أو موقع الإ�سعافات الأولية .
هـ  -خمزن .
و  -دورات املياه واال�ستحمام .
املــادة ( ) 33
دون الإخالل باال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة  ،يلزم
ملمار�سة ن�شاط مراكز اللياقة البدنية ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتيــة :
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�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبواقع مزاولة �أن�شطة العناية باللياقة البدنية ،
وتخفـيف الوزن  ،وبناء الأج�سام :
أ� � -أن تتنا�ســب م�ساحتــه مــع �أن�شطــة مراكز اللياقة البدنية  ،على �أال تقل عن
( 80م )2ثمانني مرتا مربعا .
ب � -أن يكون جمهزا بعدد من الأجهزة تكون موزعة فـيه بطريقة ت�سمح بوجود
م�سافة فا�صلة ال تقل عن (1.5م) مرت ون�صف املرت بني اجلهاز والآخر .
ج � -أن تكون �أر�ضيته مغطاة بطالء خـا�ص ملواقع مزاولة �أن�شطة العناية باللياقة
البدنية  ،وتخفـيف الوزن  ،وبناء الأج�سام مقاومة لل�صدمات ومانعة من االنزالق .
د � -أن يكون جمهزا بو�سائل �إ�ضاءة طبيعية �أو كهربائية كافـية  ،و�أجهزة تكييف
وتهوية تتنا�سب مع م�ساحة املوقع .
هـ � -أن يكون جمهزا مبرايا مثبتة على حوائطه .
و � -أن يكون جمهزا بعازل لل�صوت .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبواقع مزاولة �أن�شطة حمامات ال�سباحة  ،وال�ساونا
( البخار)  ،واجلاكوزي :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العـمل .
ب � -أن تكون �أر�ضياتها وحوائطها مغطاة بالبالط �أو �أي مادة �أخــرى منا�سبة
لطبيعة الن�شاط �شريطة �أن تكون غري قابلة لالمت�صا�ص و�سهلة التنظيف
ومانعة من االنزالق .
ج � -أن تكون الأ�سقف والأبواب م�صنوعة من مادة غري قابلة لالمت�صا�ص  ،و�أن
تكون الأبواب تلقائية الغلق .
د � -أن تكون تو�صيالت ال�صرف ال�صحي مطابقة لل�شروط ال�صحية والفنية
املعتمدة .
هـ � -أن يجهز ن�شاط ال�ساونا (البخار) بجهاز للتهوية وجهــاز ل�ضبط كمية البخار
وقيا�س درجات احلرارة .
و � -أن تكون حمامات ال�سباحة م�ستوفـية لال�شرتاطات املعتمدة .
ز  -االلتزام بتنظيف وتطهري املوقع بعد كل ا�ستخدام .
ح  -ربط مواقع ال�ساونا (البخار) واجلاكوزي مبوقع اال�ستقبال من خالل جهاز
�إنذار طوارئ لال�ستجابة الفورية .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة تبديل املالب�س وحفظ الأمتعة :
�أ � -أن تكون جيدة الإ�ضاءة والتهوية طبيعيا �أو �صناعيا .
ب � -أن تـ ــكون مـ ــزودة بخزانـ ــات منا�سـ ــبة حلفظ الأمتعة  ،على �أن تخ�ص�ص بها
خزانة لكل متدرب .
ج � -أن تكون مت�صلة مبكان اال�ستحمام بباب خا�ص ذاتي الغلق .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع اال�ستقبال وحفظ ال�سجالت :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العـمل .
ب � -أن يكون فـي اجلزء الأمامي من املركز .
ج � -أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من املقاعد ال�ستقبال الزبائن .
د � -أن يكون جمهزا بخزانات و�أدراج منا�سبة حلفظ ال�سجالت .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة �أو موقع الإ�سعافات الأولية :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل .
ب � -أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من الأ�سرة ال يقل فـي جميع الأحوال عن ()2
�سريرين .
ج � -أن يكون مزودا بكافة م�ستلزمات الإ�سعافات الأولية اخلا�صة بالريا�ضيني .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل .
ب � -أن يكون جمهزا ب�أرفف �أو خزانات حلفظ املنا�شف والأدوات امل�ستخدمة فـي
عملية التدريب .
ج � -أن يخ�صـ ــ�ص بـ ــه مك ــان حلفـ ــظ �أدوات ومع ــدات النظاف ــة واملواد الكيميائية
الالزمة فـي عملية التنظيف .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورات املياه واال�ستحمام :
أ� � -أن تكـ ــون م�ستوفـيـ ــة لال�شتـ ــراطات ال�صحي ــة العام ــة للأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة .
ب � -أن تكون جمهزة مبر�شات لال�ستحمام .
ج � -أن يكون مزودا مب�صدر للمياه املطابقة ملوا�صفات مياه ال�شرب .
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املــادة ( ) 34
دون الإخـ ــالل باال�شرتاطات ال�صحيـ ــة العامــة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة  ،على
املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
أ�  -توفـي ـ ــر زي موحـ ــد للعاملني باملركز منا�سب ملزاولة الن�شاط يراعى فـي اختياره
عادات وتقاليد املجتمع العماين .
ب � -أن يكون املدرب ــون العامـ ــلون فـ ــي مرك ـ ــز اللياقة البدنية حا�صلني على �شهادة
متخ�صـ ــ�صة من معاهد �أو مراكـ ــز معرتف بها  ،وم�صدقة من اجلهة املخت�صة
بال�سلطن ــة  ،ومرخ ــ�صا له ــم مبزاولة �أحد الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة  ،و�أن يكونوا م�ؤهلني للقيام بالإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي .
ج � -أن يكـ ــون املدربـ ــون والعاملـ ــون فـ ــي مركز اللياقة البدنية الرجالية �أو الن�سائية
من ذات جن�س الزبون .
املــادة ( ) 35
يحظر على املرخ�ص له والعاملني فـي مركز اللياقة البدنية القيام بالأعمال الآتية :
أ�  -عر�ض �أو بيع الأدوية وامل�ستح�ضرات الربوتينية واملن�شطات �أو �إعطاء الو�صفات
العالجية واملن�شطة فـي مراكز اللياقة البدنية .
ب  -الإعالن عن مراكز اللياقة البدنية كمراكز للعالج الطبيعي .
املــادة ( ) 36
يجب االلتزام بتعقيم الأجهزة ب�صفة م�ستمرة ودورية .
الف�صـــل الثامـــن
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأندية ال�صحية
املــادة ( ) 37
ف ـ ــي تطبيـ ــق �أحك ــام هـ ــذا الف ــ�صل  ،يكـ ــون للكلمــات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -التـــدليـــــــــــك  :إ�حـ ــدى الو�سائل امل�ستخدمة لتخفـيف �آالم الع�ضالت والأطراف
وم�ساعدتهـ ــا على اال�سرتخاء من خالل ال�ضغط على ع�ضالت
اجل�سم باليد �أو با�ستعمال جهاز .
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ب  -احلمام ال�صحي  :غرفة جمهزة ب�أدوات لال�ستحمام ونظافة اجل�سم والتدليك ،
وي�ستخدم البخار فـي بع�ضها .
ج  -ال�ســـــاونــــــــــــا  :غرفة ت�ستخدم فـيها احلرارة بجرعات حمدودة .
د  -اجلاكـــــــــــوزي  :حو�ض به ماء ذو حرارة معتدلة به عدة فتحات لدخول املاء بقوة
�ضخ ومزودة بعدة خمارج تتنا�سب وحجم احلو�ض .
املــادة ( ) 38
حتدد �أنواع الأندية ال�صحية بالفئات الآتية :
أ� � -أندية �صحية للرجال .
ب � -أندية �صحية للن�ساء .
ج � -أندية �صحية للرجال والن�ساء .
املــادة ( ) 39
يقت�صر ممار�سة ن�شاط الأندية ال�صحية بكافة فئاتها فـي الفنادق من فئة الأربع جنوم ف�أعلى .
املــادة ( ) 40
يجب حتديد �ساعات عمل منف�صلة فـي الأندية ال�صحية للرجال والن�ساء لك ــل جنـ ــ�س مـ ــع
عمل الفتة تو�ضح ذلك مكتوبة بخط بارز وتو�ضع على واجهة املحل .
املــادة ( ) 41
تكون �أن�شطة الأندية ال�صحية ح�صرا فـي الآتي :
أ�  -التدليك .
ب  -احلمام ال�صحي .
ج  -ال�ساونا .
د  -اجلاكوزي .
املــادة ( ) 42
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الأندية ال�صحية �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص البلدي الالزم
وموافقات اجلهات املعنية .
-802-

املــادة ( ) 43
يجب �أن ت�ستوفـي الأندية ال�صحية اال�شرتاطات ال�صحية العامة الآتية :
أ�  -توفـري موقع منف�صل لكل ن�شاط من الأن�شطة حمل طلب الرتخي�ص .
ب  -توفـري �صالة يخ�ص�ص بها موقع ال�ستقبال وانتظار الزبائن وحفظ ال�سجالت .
ج  -توفـري غرف لتبديل املالب�س وحفظ الأمتعة .
د  -توفـري دورات مياه جمهزة ب�أدوات لال�ستحمام وم�صدر للمياه ال�ساخنة والباردة .
هـ  -توفـري غرفة �أو موقع (ح�سب حجم العمل) لتلقي الإ�سعافات الأولية جمهزة بكافة
الأدوات وامل�ستلزمات الطبية الالزمة .
و  -توفـري غرفة �أو موقع (ح�سب حجم العمل) كمخزن .
ز  -توفـري و�سائل �إ�ضاءة كهربائية كافـية و�أجهزة تكييف و�شفط تتنا�سب وم�ساحة
النادي على �أن تكون جميع التمديدات والتو�صيالت الكهربائية اخلا�صة بها �آمنة .
ح  -توفـري م�صدر للمياه املطابقة ملوا�صفات مياه ال�شرب .
ط  -يجب �أن يكون العاملون فـي الأندية ال�صحية الرجالية �أو الأندية ال�صحية الن�سائية
من ذات جن�س الزبون .
ي  -يجب �أن يجتاز العاملون فـي النادي ال�صحي الك�شف الطبي املقرر من اجلهة املخت�صة
فـي ال�سلطنة وح�صولهم على ما يثبت ذلك .
ك  -االلتـ ــزام بتنظي ــف وتطهـ ــري �أماكن ممار�سة الن�شاط يوميا  ،وكذلك الأدوات بعد
كل ا�ستخدام .
ل  -تخ�صيـ ــ�ص زي موحـ ــد للعاملني بالنادي يوائ ــم احل�شمة فـي املجتمع العماين
ويوائ ــم الناحي ــة العمليـ ــة  ،علــى �أن يتم ا�ستخدام مريول ذي اال�ستخدام الواحد
فـي كل عملية تدليك .
املــادة ( ) 44
يجب ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة الآتية عند ممار�سة ن�شاط التدليك  ،بالإ�ضافة
�إلى اال�شرتاطات ال�صحية العامة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة :
أ� � -أال يكون التدليك لغر�ض عالجي .
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ب � -أن يكون العاملون القائمون بعملية التدليك من احلا�صلني على دبلوم فـي هذا
التخ�ص�ص �أو ما يعادله من معاهد �أو مراكز معرتف بها ومعتمدة من اجلهة
املخت�صة  ،ومرخ�ص لهم مبزاولة مهنة التدليك  ،ويحظر عليهم تدريب �آخرين
للقيام بعملية التدليك .
ج � -أن يكون املوقع مزودا بعدد مــن الأ�س ــرة يتنا�س ــب وم�ساحته  ،و�أن تك ــون الأ�س ــرة
موزعة فـيه بطريقة ت�سمح بوجود م�سافة فا�صلة ال تقل عن ( )2مرتين بني
ال�سرير والآخر .
د  -وجود فوا�صل بني الأ�سرة قابلة للتحريك مبا ي�سمح بتوفـري خ�صو�صية لكل �سرير .
هـ � -أن تكون الأ�سرة م�صنوعة من مواد غري قابلة لالمت�صا�ص والت�شبع .
و  -االلت ــزام با�ستخ ــدام مريول ومنا�شف وغطاء �سرير مغلف لكل زبون مع مراعاة
تغيريها بعد كل عملية تدليك .
املــادة ( ) 45
يجب �أن ت�ستوفـي مواقع احلمام ال�صحي وال�ساونا واجلاكوزي اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة الآتية  ،بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية العامة املن�صو�ص عليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحة املوقع مع حجم العمل .
ب � -أن تكون �أر�ضياتها وحوائطها مغطاة بالبالط �أو �أي مادة �أخرى منا�سبة لطبيعة
الن�شاط �شريطة �أن تكون غري قابلة لالمت�صا�ص والت�شبع و�سهلة التنظيف
ومانعة من االنزالق .
ج � -أن تكون الأ�سقف والأبواب م�صنوعة من مادة غري قابلة لالمت�صا�ص والت�شبع و�أن
تكون تلقائية الغلق .
د � -أن تكون تو�صيالت ال�صرف ال�صحي مطابقة لل�شروط ال�صحية والفنية املعتمدة .
هـ � -أن يجهز كل من موقعي احلمام ال�صحي وال�ساونا بجهاز للتهوية وجهاز ل�ضبط
كمية البخار مزود برثمو�ستات وثرمومرت .
و  -االلتزام بتنظيف وتطهري املوقع يوميا  ،وكذلك الأحوا�ض بعد كل ا�ستخدام .
ز  -ربط موقع احلمام ال�صحي وال�ساونا مبوقع ا�ستقبال النادي من خالل جهاز �إنذار
طوارئ لال�ستجابة الفورية .
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املــادة ( ) 46
يحظر الإعالن عن الأندية ال�صحية كمراكز للعالج الطبيعي .
املــادة ( ) 47
يحظر عر�ض �أو بيع امل�ستح�ضرات الربوتينية واملن�شطات بالأندية ال�صحية .
املــادة ( ) 48
يجب �أن تكون جميـع الزي ــوت والكرميـ ــات امل�ستخدمـ ــة مطابقـ ــة للموا�صفـ ــات املعتمـ ــدة
من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 49
يحظر على الأندية ال�صحية الرجالية �أو الن�سائية تقدمي خدماتها لغري اجلن�س املحدد
بالرتخي�ص البلدي املمنوح لها .
املــادة ( ) 50
يجب و�ضع كامريا مراقبة فـي موقـ ــع اال�ستق ــبال للن ــادي ال�صح ــي وفقا للموا�صفات
وال�شروط التي تقررها �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ومينع منعا باتا و�ضع غريها من �أجهزة
املراقبة �أو الكامريات داخل الأندية ال�صحية .
املــادة ( ) 51
يحظر تقدمي اخلدمة للأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة .
الف�صــل التا�ســع
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مقهى ال�شي�شة
املــادة ( ) 52
حتدد مرافق مقهى ال�شي�شة بالآتي :
أ�  -موقع حفظ املواد الأولية .
ب  -موقع الإعداد والتح�ضري .
ج  -موقع تقدمي اخلدمة (ال�ساحة اخلارجية �أو ال�صالة الداخلية) .
د  -دورة املياه .
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املــادة ( ) 53
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى ال�شي�شة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
أ�  -احل�صول على ترخي�ص من بلدية م�سقط .
ب � -أن ي ــكون موقــع مقهى ال�شي�شة مب�سافة ال تقل عن (150م) مائة وخم�سني مرتا
عن �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية (امل�ست�شفـيات واملراكز ال�صحية والعيادات ) �أو م�ؤ�س�سة
تعليمية �أو تربوية (املدار�س والكليات واجلامعات وريا�ض وحا�ضنات الأطفال)
ودور العبادة واملتنزهات واحلدائق واملباين ال�سكنية  ،ويتم احت�ساب هذه امل�سافة
من �أقرب نقطتني لكل منها .
ج � -أن يكون مقهى ال�شي�شة واقعا على الأرا�ضي ذات اال�ستخدامات ال�سكنية التجارية
والتجارية وال�صناعية وال�سياحية (الفنادق واملجمعات ال�سياحية) واملراكز التجارية .
د � -أن يكون مقهى ال�شي�شة واقعا ف ــي ال ــدور الأر�ض ــي �أو الأول مـ ــن املبانـ ــي املقام ــة
على الأرا�ضي ذات اال�ستخدامات ال�سكنية التجارية .
هـ  -م ــع ع ــدم الإخ ــالل بالبنـ ــد (ب) م ــن ه ــذه امل ــادة  ،يج ــوز �إقامــة مقهــى ال�شي�ش ــة
فـي الفنادق �أو املجمعات ال�سياحية � ،شريطة االلتزام بال�ضوابط الآتية :
� - 1أن يكون الفندق �أو املجمع ال�سياحي من فئة ( )3ثالثة جنوم ف�أعلى .
� - 2أال يكون مقهى ال�شي�شة فـي الواجهة الرئي�سية �أو مرئيا من الباب الرئي�سي
للفندق .
� - 3أن يكــون ملقه ــى ال�شي�ش ــة مدخ ــل م�ستق ــل ع ــن املداخ ــل الرئي�سي ــة للفن ـ ــدق
�أو املجم ــع ال�سياح ــي مب�ساف ــة ال تقـ ــل عـ ــن (١٠م) ع�شـ ــرة �أمت ــار  ،ومبعزل
عن باقي مرافقه .
� - 4أن يك ــون ملقه ــى ال�شي�ش ــة نظـ ــام تكيي ــف وتهوي ــة م�ستق ــل بذاته عن الفندق
�أو املجمع ال�سياحي .
و � -أن يكون م�ستوفـيا ل�شروط الأمن وال�سالمة املعتمدة من الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
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ز � -أن يزاول ن�شاط مقهى ال�شي�شة من ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا �إلى ال�ساعة
الثانية �صباحا .
ح  -و�ضع الفتة فـي مكان بارز فـي املقهى مكتوب عليها العبارة الآتية ( :مينع دخول
الأطفال ومن هم �أقل من ( )١٨ثماين ع�شرة �سنة) .
املــادة ( ) 54
بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )53من هذه الالئحة ،
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى ال�شي�شة �أن تكون مرافق املقهى م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع حفظ املواد الأولية :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب �-أن يكون جيد التهوية والإ�ضاءة .
ج � -أن يكون جمهزا برفوف من معدن غري قابل لل�صــد�أ �أو مــادة منا�سبــة حلفــظ
ال�شي�شة و�أدواتها .
د  -تخزين الفحم املعد لال�ستخدام فـي املوقع بطريقة �آمنة للوقايـ ــة م ــن خط ــر
احلريق .
هـ  -و�ض ــع الفح ــم امل�سته ــلك باملوق ــع فـ ــي حاوي ــات خا�صة �آمنة م ــن م ــواد معدني ــة
�أو خزفـية للوقاية من خطر احلريق وحفظها بعيدا عن �أي مواد قابلة لال�شتعال
وو�ضع الفتة حتذيرية مكتوب عليه (خطر فحم م�شتعل) لوجود فحم حار بها .
و  -و�ضع التبغ (املع�سل) فـي املوقع فـي �أوان حمكمة الإغالق وحفظها فـي درجات
حرارة منا�سبة بح�سب نوعها .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الإعداد والتح�ضري :
أ� �-أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
ب �-أن يكون جيد التهوية والإ�ضاءة .
ج  -تخ�صي�ص مكان م�ستقل به لغ�سيل ال�شي�شة وتعبئتها مزود مب�صدر للمياه
املطابقة للموا�صفات املعتمدة ملياه ال�شرب .
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د  -االلتزام بتنظيف جميع �أجزاء ال�شي�شة (العنق والزجاجة) با�ستمرار  ،وتوفـري
فر�شاتني لهذا الغر�ض بواقع فر�شاة واحدة لكل جزء من ال�شي�شة .
هـ  -توفـري مب�سم وخرطوم خا�ص ذي اال�ستخدام الواحد لكل زبون .
و  -ا�ستعمال املياه الباردة فـي ال�شي�شة وااللتزام بتغيريها لكل زبون .
ز  -تخ�صي�ص مكان م�ستقل لإ�شعال الفحم فـي املوقع ولي�س خارج املح ــل  ،عل ــى �أن
يتم �إ�شعال الفحم بالغاز الطبيعي  ،وال ي�سمح با�ستخدام م�شتقات النفط �أو املواد
الكيماوية فـي الإ�شعال  ،ومينع �إعادة ا�ستخدام الفحم الذي �سبق ا�ستخدامه فـي
غر�ض �آخر  ،ويحفظ فـي موقع م�ستقل .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع تقدمي اخلدمة :
أ�  -ال�ساحة اخلارجية :
� - 1أن تكون ال�ساحة اخلارجية م�ستقلة عن مداخل املحالت التجارية فـي املبنى .
� - 2أن يو�ضع عازل �أو أ�ح ــوا�ض زراعي ــة جتميليــة حلجب ر�ؤية املارة لل�ساحة
اخلارجية .
� - 3أن تكون ال�ساحة اخلارجية على بعد (2م) مرتين على الأقل عن ممرات
امل�شاة .
ب  -ال�صالة الداخلية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن (50م )2خم�سني مرتا
مربعا  ،وارتفاع (3م) ثالثة �أمتار .
� - 2أن تك ــون جمه ــزة ب�أبواب ذاتية الغلق وبقاطعات هوائية  ،ويراعى االلتزام
بالإبقاء عليها مغلقة فـي جميع الأوقات .
� - 3أن تكون جيدة التهوية با�ستخدام و�سائل �صناعية على النحو الآتي :
�أ  -ا�ستخدام طرق ميكانيكية لطرد الهواء امللوث (العادم) للخارج مبا�شرة ،
وع ـ ــدم تدوي ــره فـ ــي منظومــة التهوية والتكييف  ،والإبقاء على نظام
التهوية فـي و�ضع الت�شغيل طوال �ساعات العمل .
ب � -أن تكون خمارج الهواء (العادم) �أعلى املبنى على بعد (7.5م) �سبعة �أمتار
ون�صف على الأقل من خمارج ومداخل املباين والنوافذ وفتحات تزويد
�أنظمة التكييف بالهواء اخلارجي .
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ج � -أن يكون املكان معزوال عزال تاما عن املناطق املخ�ص�صة لغري املدخنني
بغـ ــ�ض النـ ــظر عمـ ــا �إذا كـ ــان املك ــان املخ�ص ــ�ص مـ ــزودا بنظام التهوية ،
�أو مبر�شح الهواء .
د  -ت ــزود مبداخ ــن م ــن قب ــل �شركـ ــات متخ�ص�صة ولديها تراخي�ص من
اجلهات ذات االخت�صا�ص  ،ومتنح �شهادات �ضمان متنع خروج الروائح
�إلى الطوابق العلوية بعقود �سنوية .
هـ  -ال يق ــل معدل تدفق الهواء الداخل �إلى املكان عن ( 25لرتا  /ثانية )
لكل �شخ�ص  ،و�أن يكون م�صمما على احلد الأعلى لكثافة الأ�شغال مع
�إح�ضار �شهادة تثبت ذلك من ال�شركة املخت�صة .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
�أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
املــادة ( ) 55
يجب �أن ي�ستوفـي العاملون اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
أ�  -يحظر ت�شغيل عامل يقل عمره عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة ميالدية فـي حت�ضري
وتقدمي ال�شي�شة .
ب  -تخ�صيـ ــ�ص عامـ ــل �أو أ�ك ــرث لتح�ضري وتقدمي ال�شي�شة م�ستوفـني لال�شرتاطات
ال�صحية العامة  ،ويحظر قيامهم مبمار�سة �أي ن�شاط �آخر باملحل .
ج  -تخ�صيـ ــ�ص زي للعاملـ ــني ف ــي حت�ض ــري وتقدمي ال�شي�شة يختلف عن زي باقي
العاملني فـي املوقع .
املــادة ( ) 56
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط مقهى ال�شي�شة الآتي :
أ�  -تقدمي ال�شي�شة فـي جميع احلدائق واملتنزهات وال�شواطئ العامة �أو �أي �أرا�ض
خم�ص�صة للمهرجانات �أو مدينة ماله للأطفال .
ب  -تخ�صي�ص موقع مغلق فـي املقاهي �أو �إقامة خيم فـي الفنادق .
ج  -تو�صيل ال�شي�شة للمنازل �أو الأماكن العامة .
د  -دخول من يقل عمره عن ( )١٨ثماين ع�شرة �سنة مقهى ال�شي�شة �أو تقدمي خدمة
تدخني ال�شي�شة �أو �أي خدمات �أخرى لهم .
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هـ  -الدعايـ ــة وا إلعـ ــالن والرتوي ــج جلميــع منتجـات التبغ واملع�سل وغريها من مواد
التدخني �ضمن املرفــق املرخــ�ص له � ،أو و�ض ــع �أي �إعالن ــات مطبوع ــة �أو م�سموعــة
�أو مرئية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى �ضمن املرفق املرخ�ص له .
و  -ت�شغيل مكربات ال�صوت .
ز � -إقامة احلفالت الغنائية واملنا�سبات .
املــادة ( ) 57
ي�سمح ملقاهي تقدمي ال�شي�شة بتقدمي الوجبات الغذائية فـي حالة ا�ستيفاء اال�شرتاطات
ال�صحية ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 58
يجب على املرخ�ص لهم مبمار�سة ن�شاط مقهى ال�شي�شة توفـيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكام هذه
الالئحة خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ العمل بها .
الف�صــل العا�شــر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة لأن�شطة الباعة املتجولني
املــادة ( ) 59
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الباعة املتجولني �إال بعد احل�صول على موافقة بلدية م�سقط
للموقع املراد ممار�سة الن�شاط فـيه  ،وفق املواقع املحددة من قبلها .
املــادة ( ) 60
يحدد رئي�س بلدية م�سقط املواقع التي يجوز فـيها ممار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني ،
واملقاهـ ــي املتنقلـ ــة  ،وعدده ــا ف ـ ــي كل والية من واليات حمافظة م�سقط  ،على �أن يبعد
موقع ن�شاط �شي اللحوم م�سافة ال تقل عن ( )200مائتي مرت  ،وموقع الأن�شطة الأخرى
م�سافة ال تقل عن ( )100مائة مرت  ،وذلك عن �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية (امل�ست�شفـيات واملراكز
ال�صحية والعيادات ) �أو م�ؤ�س�سة تعليمية �أو تربوية (املدار�س والكليات واجلامعات وريا�ض
وحا�ضنات الأطفال) ودور العبادة واملباين ال�سكنية  ،ويتم احت�ساب هذه امل�سافة من �أقرب
نقطتني لكل منها .
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الف�صـل احلـادي ع�شـر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بــممار�سة ن�شاط دباغة اجللود
املــادة ( ) 61
حتدد مرافق م�صنع دباغة اجللود بالآتي :
�أ  -موقع الدباغة .
ب  -موقع التجفـيف .
ج  -موقع الن�شر .
د  -املخزن .
هـ  -موقع لراحة العاملني .
املــادة ( ) 62
يجب �أن يكون م�صنع دباغة اجللود م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
أ� � -أن يكـ ــون املوقـ ــع بعيـ ــدا ع ــن الــ�شارع العام و�أقرب حـي �سك ــني م�سافة ال تقل عن
( 5كم) خم�سة كيلومرتات .
ب � -أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم الن�شاط  ،ويكون املكان مت�سعا بالقدر الكافـي
لدبغ جميع اجللود دون ن�شرها خارج املوقع .
ج � -أن تكون جميع مرافق امل�صنع جيدة الإ�ضاءة والتهوية طبيعيا �أو با�ستخدام و�سائل
�صناعية و�أن تكون جمهزة مبراوح �شفط لطرد الروائح و�أن تكون جميع نوافذه
مغطاة ب�سلك �ضيق الن�سيج ملنع دخول احل�شرات  ،وب�أبواب ذاتية الغلق .
د � -أن يكون جمهزا ب�صندوق للإ�سعافات الأولية مزود بكافة امل�ستلزمات والأدوات
الطبية الالزمة .
هـ � -أن تكون جميع مرافق امل�صنع م�ستوفـية لال�شرتاطات اخلا�صة بالأمن وال�سالمة
املعتمدة من الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
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و � -أن تكون جميع الأدوات امل�ستعملة فـي ممار�س ــة الن�ش ــاط مــن �سكاكني ومق�صات
وغريها من معدن غري قابل لل�صد أ�  ،ويراعى املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار
وتخ�صي�ص �أماكن مبرافق امل�صنع لهذا الغر�ض .
ز � -أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أوعية النفايــات مــن مادة مقاومة للحريق ذات
�أغطية حمكمة الغلـ ــق  ،لتجميـ ــع النفاي ــات حلـني التخلـ�ص منهــا ف ــي الأماكــن
املخ�ص�صة لذلك .
املــادة ( ) 63
بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )62من هذه الالئحة ،
يلزم ملمار�سة ن�شاط دباغة اجللود ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الدباغة :
�أ � -أن تكون �أر�ضيته مغطاة ببالط منا�سب وم�صممة مبيل خفـيف لت�سهيل عملية
ت�صريف مياه الغ�سيل �إلى خزان احتجاز م�ستوف للموا�صفات الفنية املعتمدة
من اجلهة املخت�صة � ،أو �إلى املجاري العامة �إن وجدت .
ب � -أن تكون جميع حوائطه �إلى ال�سقف مغطاة ببالط �أمل�س لت�سهيل عملية التنظيف .
ج � -أن يكون جمهزا مبغ�سلة وم�صدرين للمياه الباردة وال�ساخنة و�أحوا�ض �أر�ضية
مغطاة من الداخل واخلارج بالبالط الأبي�ض .
د  -متليح اجللود عقب ال�سلخ مبا�شرة خالل مدة ال تزيد على �أربع �ساعات خا�صة
فـي املناطق مرتفعة اخلطورة .
هـ � -أن تكون جميع اجللود امل�ستخدمة م�صدرها م�سالخ معتمدة وخمتومة بخامتها .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع جتفـيف اجللود :
أ� � -أن يكون جمهزا بطاوالت خ�شبية لال�ستخدام فـي عملية جتفـيف اجللود والتخل�ص
من ال�شحم واللحم املوجود بها وت�سوية �أطرافها قبل الن�شر .
ب  -ر�ش اجللود باملبيدات احل�شرية �أو تبخريها با�ستعمال املواد الكيماوية املنا�سبة
ملنع منو احل�شرات عليها واحليلولة دون تعر�ضها للتلف .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الن�شر :
�أن يكون املوقع داخل امل�صنع .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
�أ � -أن يكون جمهزا ب�أرفف خ�شبية ترتفع عن �سطح الأر�ض مبا ال يقل عن (�30سم)
ثالثــني �سنتيمتـرا لو�ضــع اجللــود عليها  ،ويحظــر و�ضــع اجللــود علــى الأر�ض
�أو فـي �صناديق من ال�صاج �أو على �أعمدة حديدية .
ب  -تخ�صيـ ــ�ص �أماك ــن م�ستقلة به حلفظ املواد الكيميائية والآالت والأدوات التي
ت�ستخدم فـي الدباغة .
ج � -أن يكون مزودا باملطهرات واملواد الكيماوية الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع راحة العاملني :
أ� � -أن يكون م�ستقال عن باقي مرافق امل�صنع وغري مت�صل بها ب�أي �شكل من الأ�شكال .
ب � -أن تتوافر به �صالة للطعام بعيدة عن م�صادر التلوث .
ج � -أن يكون مزودا بدورة مياه م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني :
�أ � -أن يكون العاملون بامل�صنع م�ستوفـني لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
ب  -الت ــزام العام ــلني �أثناء العمل بارتداء مالب�س خا�صة من مادة عازلة لل�سوائل
ملنع تعر�ضهم للكيماويات والأبخرة وقفازات جلدية و�أحذية مطاطية ذات رقبة
طويلة وكمامات للوجه .
ج  -االلتزام بعدم تناول الأطعمة وامل�شروبات والتدخني داخل امل�صنع �ضمانا لعدم
الإ�صابة ب�سبب التلوث باملواد الكيماوية والأبخرة .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبركبات نقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب
املــادة ( ) 64
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب �أن تكون املركبة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض
م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
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�أ � -أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب وخم�ص�صة لهذا
الغر�ض دون غريه .
ب � -أن يكون خزانها �أ�سطواين ال�شكل وبحالة جيدة ملنع ت�سرب املياه �أثناء نقلها
ومطليا بالكامل من اخلارج باللون الأخ�ضر الغامق ومكتوبا عليه باللون
الأ�ص ــفر عبـ ــارة (مياه غري �صاحلة لل�شرب) و�سعة اخلزان ورقم الرتخي�ص ،
ومكتوبا على �أبوابها ا�سم املرخ�ص له وعنوانه ورقم �سجله التجاري .
املــادة ( ) 65
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب مراعاة الآتي :
أ�  -االحتفاظ برتخي�ص ممار�سة الن�شاط داخل املركبة و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص
عند الطلب .
ب  -املحافظة على نظافة املركبة وم�ضخة املياه با�ستمرار و�إجراء ال�صيانة الدورية
لها ب�صورة منتظمة .
ج  -غ�سل اخلزان و�إزالة الرت�سبات املرتاكمة فـيه مرة واحدة على الأقل كل �أربعة
�أ�شهر .
الف�صــل الثالــث عــ�شر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبركبات نقل مياه املجاري
املــادة ( ) 66
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل مياه املجاري �أن تكون املركبة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض م�ستوفـية
لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أ � -أن تكون م�صممة خ�صي�صا ل�شفط وتفريغ مياه املجاري �آليا وخم�ص�صة لغر�ض
نقل مياه املجاري دون غريه .
ب � -أن يكون خزانها مطليا بالكامل من اخلارج باللون الأ�صفر ومكتوبا عليه باللون
الأ�سود عبارة (مياه جماري) بالإ�ضافة �إلى البيانات اخلا�صة ب�سعة اخلزان
ورقم الرتخي�ص  ،ومكتوبا على �أبوابها ا�سم املرخ�ص له وعنوانه ورقم �سجله
التجاري .
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ج � -أن يكون خزانها �أ�سطواين ال�شكل ومثبتا عليها ب�صفة دائمة وم�صنوعا من
مادة ال تت�أثر مبياه املجاري وحمكم الغلق ملنع ت�سرب ال�سوائل �أو انبعاث
الروائح الكريهة  ،ومطليا من الداخل مبادة مانعة لل�صد�أ  ،وجمهزا بفتحات
مزودة ب�صمامات حمكمة الإغالق لال�ستخدام فـي عمليات التعبئة والتفريغ
والتنظيف .
املــادة ( ) 67
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل مياه املجاري مراعاة الآتي :
أ�  -االحتفاظ برتخي�ص ممار�سة الن�شاط داخل املركبة و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص
عند الطلب .
ب  -عدم �إيقاف وترك املركبة حمملة مبياه املجاري فـي املناطق ال�سكنية .
ج  -التخل�ص من مياه املجاري فـي الأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
الف�صــل الرابــع ع�شــر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مغ�سلة مالب�س
املــادة ( ) 68
حتدد فئات مغا�سل املالب�س بـالآتي :
�أ  -مغ�سلة مالب�س �آلية .
ب  -مغ�سلة مالب�س جافة �أو الغ�سيل ال�سريع .
املــادة ( ) 69
حتدد مرافق مغا�سل املالب�س بالآتي :
أ�  -موقع ا�ستالم وفرز املالب�س .
ب  -موقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س .
ج  -املخزن .
د  -موقع كي املالب�س  ،فـي حال قيام املحل مبمار�سة هذا الن�شاط .
هـ  -موقع ت�سليم املالب�س .
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املــادة ( ) 70
�أن تتنا�سب امل�ساحة الإجمالية مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (80م )2ثمانني مرتا
مربع ــا ملغ�سل ـ ــة املالبـ ــ�س الآلي ــة  ،و(40م� )2أربع ــني مت ــرا مربع ــا ملغ�سلــة املالبــ�س اجلافـ ــة
�أو الغ�سيل ال�سريع .
املــادة ( ) 71
يلزم ملمار�سة ن�شاط غ�سيل املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
أ� � -أن يكون موقع املغ�سلة مببنى على �إحدى الأرا�ضي امل�صنفة جتارية �أو �سكنية
جتارية �أو �صناعية .
ب � -أن يكون املحل مزودا بعدد كاف من املالب�س بي�ضاء اللون للعاملني باملغ�سلة ،
ويراعى االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .
املــادة ( ) 72
بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )71من هذه الالئحة ،
يلزم ملمار�سة ن�شاط غ�سيل املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستالم وفرز املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع م�ستقال وغري مت�صل بغريه من املواقع الأخرى باملغ�سلة .
ب � -أن يكون جمهزا بحاويات منا�سبة من معدن غري قابــل لل�صــد�أ حلفظ املالب�س
حلني غ�سلها .
ج � -أن يكون مزودا بطاوالت منا�سبة لال�ستخدام فـي عملية الفرز .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س :
أ� � -أن تتنا�سـ ــب م�ساحت ــه مــع حجــم العمل و�أن تكون الآالت موزعة فـيه بطريقة
منا�سبة ت�سمح بوجود ممرات وا�سعة بينها لت�سهيل احلركة .
ب � -أن تك ــون التو�صـ ــيالت والرتكيبات الكهربائية باملوقع م�ستوفـية لال�شرتاطات
ال�صحية العامة .
ج � -أن تكون تو�صيالت موا�سري املياه ال�ساخنة والباردة والبخار به �آمنة وعلى ارتفاع
منا�سب من �سطح الأر�ض ومو�صولة بالآالت وفقا للموا�صفات الفنية املعتمدة .
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د  -فـ ــي ح ــال ا�ستخدام البخار فـي التنظيف يجب تخ�صي�ص مكان باملوقع ملولد
البخار الكهربائي وت�صريف البخار بطريقة �صحية .
هـ � -أن يكون املوقع مزودا ب�أجهزة �آلية خا�صة لغ�سيل وجتفـيف املالب�س املغ�سولة .
و � -أن تكون حوائط املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب  ،و�أن يكون ال�سقف مطليا باللون
الزيتي الفاحت .
ز � -أن تكون املغ�سلة جمهزة مبجاري ن�صف �أ�سطوانية مغطاة ب�شبكــة مــن معــدن
غيــر قابـ ــل لل�صــد أ�  ،و�أن تكــون موا�سيــر ال�صــرف امل�ستخدمــة فـيــها مــن م ــادة
ال تت�أثر باملنظفات والكيمـاويات .
ح � -أن تك ــون �أر�ضي ــة املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب مانع من االنزالق وم�صممة
مب�ستوى مائل لت�سهيل عملية ت�صريف املياه .
ط � -أن تكون املغ�سلة جمهزة مب�صدر للمياه ال�ساخنة لال�ستخدام فـي عملية الغ�سيل .
ي � -أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي عملية الغ�سيل مطابقة للموا�صفات املعتمدة ملياه
ال�شرب .
ك  -مراعاة تغيري املياه فـي كل مرحلة من مراحل الغ�سيل .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
أ�  -تخ�صي�ص مكان به موقع جمهز ب�أرفف بارتفاع (� 30سم) ثالثـ ــني �سنتيم ــرتا
عــن م�ستوى �سطح الأر�ض وخزانات حلفظ مواد التنظيف واملواد الكيماوية
ومواد التغليف .
ب � -أن تكون حوائطه مطلية باللون الفاحت .
ج � -أن يكون مزودا ب�أجهزة تهوية منا�سبة .
رابعــا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع كي املالب�س :
�أن يكون م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط كي املالب�س .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سليم املالب�س :
أ� � -أن يكون جمهزا ب�أرفف �أو خزانات من مادة منا�سبة �أو معدن غري قابل لل�صد�أ
حلفظ املالب�س اجلاهزة .
ب  -يحظر ا�ستالم �أي مالب�س من خالل هذا املوقع لغر�ض غ�سلها .
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�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغ�سل مالب�س امل�ست�شفـيات والعيادات :
أ�  -تخ�صي ــ�ص مك ــان منف�صـ ــل باملغ�سل ــة لغ�س ــل املالبــ�س واملفرو�شات اخلا�صة
بامل�ست�شفـيات والعيادات .
ب � -إح�ض ــار املالب ـ ــ�س واملفرو�ش ــات املذك ــورة فـ ــي البن ــد ال�سابـ ــق �إل ــى املغ�سل ــة
فـي مركبات مقفلة  ،وااللتزام بتطهري املركبات بعد تفريغها .
ج  -تخ�صي�ص عـدد منا�سب من العمال يرتدون زيا موحدا من قطعة واحدة
وقفازات من املطاط وكمامــات للأن ــف ف ــي �أثناء العم ــل  ،لغ�سـ ــل املالب ــ�س
واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفـيات والعيادات .
د  -متريــر جميــع املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفـيات والعيادات مبرحلة
تطهيــر  ،ويخ�صــ�ص لذلك موقــع م�ستقــل ل�ضمان عزلها  ،ويجب االلتزام
بتطهري املوقع والأجهزة امل�ستخدمة فـي الغ�سل والكي ب�صفة م�ستمرة .
الف�صل اخلام�س ع�شر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط كي مالب�س
املــادة ( ) 73
يجب �أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين مرتا مربعا .
املــادة ( ) 74
حتدد مرافق حمل كي املالب�س بالآتي :
أ�  -موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�س .
ب  -موقع حفظ وكي املالب�س .
املــادة ( ) 75
يلزم ملمار�سة ن�شاط كي املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستالم وت�سليم املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء الأمامي من املحل .
ب  -فـ ــي حال ــة تخ�صيـ ــ�ص موقـع النتظار الزبائن باملـحل يحب �أن يكون املوقع
منف�صال عن موقع انتظار الزبائن .
ج � -أن يك ــون جمه ــزا ب�أرف ــف وخزانــات  ،و�أن تكون ذات واجهات زجاجية  ،وذلك
حلفظ املالب�س املكوية حلني ت�سليمها .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع حفظ وكي املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع منف�صال عن موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�س .
ب � -أن يكون املوقع جمهزا بحاويات منا�سبة حلفظ املالب�س امل�ستلمة .
ج � -أن يكون املوقع جمهزا بعدد كاف من الأجهزة الكهربائية الالزمة لكي املالب�س
مبا يتنا�سب مع طبيعتها .
د � -أن يكون املوقع مزودا ب�أكيا�س نظيفة لال�ستخدام فـي تغليف املالب�س املكوية ،
ويحظر ا�ستخدام ورق ال�صحف لهذا الغر�ض .
هـ � -أن يكون املوقع مزودا بالبخاخات الالزمة لر�ش املالب�س باملاء فـي �أثناء عملية
الكي .
املــادة ( ) 76
فـي حالة قيام املحل با�ستالم املالب�س للغ�سيل  ،يجب التقيد باال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أ � -أن يكون املحل جمهزا بحاويات �إ�ضافـية حلفظ املالب�س امل�ستلمة لغر�ض الغ�سيل .
ب � -أن يكون املحل متعاقدا مع �إحدى املغا�سل املرخ�صة الكائنة فـي حمافظة م�سقط .
املــادة ( ) 77
يحظر على املرخ�ص له ا�ستالم املالب�س اخلا�صة بامل�ست�شفـيات �أو العــيادات بغـ ــر�ض كيهـ ــا
�أو غ�سلها .
الف�صـل ال�سـاد�س ع�شـر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط الفندقة
املــادة ( ) 78
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الفندقة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
باملرافق الآتية فـي حال وجودها :
أ� � -أن تك ــون مغ�س ــلة املالب�س م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة
ن�شاط غ�سيل املالب�س .
ب � -أن تكون برك ال�سباحة م�ستوفـية لال�شرتاطات املعتمدة من اجلهة املخت�صة .
ج � -أن تكون الأندية ال�صحية �أو ال�صاالت الريا�ضية م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة بالأندية ال�صحية وال�صاالت الريا�ضية .
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د � -أن تكون م�ساكن العاملني م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
هـ � -أن تكون دورات املياه م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
و  -فـي حالة �إ�ضافة �أي ن�شاط �آخر يجب �أخذ املوافقة امل�سبقة من بلدية م�سقط .
فــي حالــة وجود مطعــم �أو خمزن املواد الغذائية �أو خمبــز يج ــب �أن يك ــون م�ستوفـي ــا
لال�شرتاطات ال�صحية ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 79
يجب �أن تكون غرف النزالء م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 80
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
أ�  -مكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
ب  -املحافظة على نظافة كل �أجزاء املبنى الداخلية واخلارجية وال�ساحات واملواقف
امللحقة باملبنى .
ج  -توفـري عدد كاف من احلاويات امل�صنوعة من مواد مقاومة للحريق لتجميع النفايات
حلني التخل�ص منها فـي الأماكن املعدة لذلك على �أن يكون ذلك �أوال ب�أول .
الف�صــل ال�سابــع ع�شــر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملحالت ال�صناعية الب�سيطة
املــادة ( ) 81
فـي تطبيق �أحكام هذا الف�صل  ،يق�صد بالأن�شطة ال�صناعية الب�سيطة الآتي :
أ�  -بيع وت�صليح �إطارات املركبات .
ب  -تغيري الزيوت .
ج  -حمالت حلام املعادن .
د  -ور�ش النجارة .
هـ  -ور�ش احلدادة .
و  -ور�ش اخلراطة .
ز  -ور�ش الألومنيوم .
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ح  -ور�ش �إ�صالح املركبات .
ط  -مغا�سل ال�سيارات .
ي  -كهرباء ال�سيارات .
ك � -إ�صالح الأجهزة الكهربائية .
ل  -م�صانع الطابوق والبالط .
م  -م�صانع الفخار التقليدية .
املــادة ( ) 82
يلزم ملمار�سة ن�شاط �صناعي ب�سيط ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية العامة اخلا�صة باملبنى
والكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي وال�سالمة العامــة  ،والتعهـ ــد كتاب ــة بن ــقل الن�شـ ــاط
�إلى املناطق ال�صناعية فـي حال �إقامة هذه املناطق  ،وي�ستثنى من ذلك الأن�شطة املن�صو�ص
عليها فـي البنود (ب  ،ك  ،ل  ،م) من املادة ( )81من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 83
دون الإخالل ب�أي ا�شرتاطات بيئية �صادرة مـن اجلهــات املخت�صة  ،يل ــزم ملمار�س ــة ن�ش ــاط
�صناعي ب�سيط ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت بيع وت�صليح �إطارات املركبات وتغيري الزيوت :
�أ  -يجب �أن يكون موقع املحل فـي �إحدى املناطق ال�صناعية �أو حمطات تعبئة
الوقود .
ب � -أن تكون م�ساحة املحل منا�سبة حلجم العمل واحتياجات الن�شاط .
ج � -أن يكون املحل جمهزا بالأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
د  -بالن�سبة ملحالت تغيري الزيوت  ،يجب جتميع الزيوت امل�ستهلكة فـي حاويات
م�ستقلة حلني التخل�ص منها فـي الأماكن وبالو�سائل املحددة من قبل بلدية
م�سقط .
هـ  -اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت حلام املعادن :
أ� � -أن يكون موقع املحل فـي �إحدى املناطق ال�صناعية .
ب � -أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم واحتياجات الن�شاط .
ج � -أن يكون املحل جمهزا بكافة املعدات والأدوات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
د  -ف�صــل مكــان ا�ستقبــال الزبائــن عــن مكــان العم ــل با�ستخــدام حاجــز مــن مــادة
غري قابلة لال�شتعال بارتفاع منا�سب .
هـ  -تخ�صي�ص مكان باملحل جيد التهوية لو�ضع �أجهزة اللحام على �أن يكون بعيدا
عن حركة �سري العمال .
و  -عدم ممار�سة الن�شاط بعد غروب ال�شم�س .
ز  -اتــباع القواعــد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بور�ش النجارة واخلراطة والألومنيوم :
أ� � -أن يكون موقع الور�شة فـي �إحدى املناطق ال�صناعية .
ب � -أن تتنا�سب م�ساحة الور�شة مع حجم واحتياجات الن�شاط .
ج � -أن تكون الور�شة جمهزة بكافة املعدات والأدوات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
د  -اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة .
هـ  -عدم ا�ستبدال املعدات والآالت ب�أخرى �أكرب منها �أو ذات �أ�صوات �أعلى �إال بعد
موافقة اجلهة املخت�صة .
و  -عدم ممار�سة الن�شاط بعد غروب ال�شم�س .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بور�ش �إ�صالح املركبات ومغا�سل ال�سيارات :
�أ � -أن يكون موقع الور�شة �أو املغ�سلة ب�إحدى املناطق ال�صناعية  ،ويجوز �أن يكون
موقع مغا�سل ال�سيارات فـي حمطات تعبئة الوق ــود �شريط ــة �أال يزي ــد ع ــدد
املغا�سل عن مغ�سلتني �إحداهما يدوية والأخرى �آلية  ،و�أال يزيد عدد الروافع
بها على ( )2رافعتني .
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ب � -أن تتنا�سب م�ساحة الور�شة �أو املغ�سلة مع حجم واحتياجات الن�شاط .
ج � -أن تكون الور�شة �أو املغ�سلة جمهزة بكافة املعدات والأدوات الالزمة ملمار�سة
الن�شاط .
د  -اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة .
هـ � -أن تكون املغ�سلة جمهزة بخزان حتليل ال هوائي متبوع بخزان احتجاز للمياه
العادمة م�ستوف لال�شرتاطات ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة  ،وخزان �آخر مانع
لت�سرب املياه العادمة الناجتة عن غ�سيل ال�سيارات على �أن يكون بعيدا عن �أي
م�صدر للمياه اجلوفـية مب�سافة ال تقل عن ( )100مائة مرت .
و � -أن تكون الور�شة �أو املغ�سلة جمهزة بوحدات خا�صة لف�صل الزيوت عن املياه
العادمة  ،مع مراعاة جتميع الزيوت وغريها من املواد الكيميائية فـي حاويات
م�ستقل ــة حل ــني التخل ــ�ص منه ــا فـي املواقع وبالو�سائل التي حتددها بلدية
م�سقط .
ز  -يجب �أن تكون جدران و�أر�ضية الور�شة �أو املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب ومبواد
عازلة ل�ضمان عدم ت�سرب �أي ملوثات للمياه اجلوفـية  ،مع مراعاة ت�صميم
الأر�ضية مبيل منا�سب لت�سهيل عملية التنظيف .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت كهرباء ال�سيارات و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية :
�أ � -أن يكون موقع املحل فـي �إحدى املناطق ال�صناعية � ،أو على �أحد ال�شوارع العامة
�أو الطرق الداخلية باملناطق التجارية �أو التجارية ال�سكنية .
ب � -أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم واحتياجات الن�شاط .
ج � -أن يكون املحل جمهزا بكافة املعدات والأدوات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
د  -اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة .
هـ  -جتميع املخلفات الكيميائية اخلطرة كالأحما�ض وغريها فـي حاويات م�ستقلة
حلني التخل�ص منها فـي املواقع وبالو�سائل التي حتددها بلدية م�سقط .
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�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مب�صانع الطابوق والبالط :
أ� � -أن يكون موقع امل�صنع فـي �إحدى املناطق ال�صناعية .
ب � -أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم واحتياجات الن�شاط .
ج � -أن يكون امل�صنع جمهزا بكافة املعدات والأدوات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
د  -اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة .
هـ  -جتميع املخلفات الكيميائية ال�سائلة كالزيوت والأ�صباغ وغريها فـي حاويات
م�ستقلة حلني التخل�ص منها فـي املواقع وبالو�سائل التي حتددها بلدية
م�سقط .
و  -التخل�ص من املخلفات ال�صلبة غري اخلطرة فـي الأماكن وبالو�سائل التي
حتددها بلدية م�سقط .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مب�صانع الفخار التقليدية :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم واحتياجات الن�شاط .
ب � -أن ي ــكون امل�صن ــع جمه ــزا مبدخنة ل�سحب الدخان ذات كفاءة عالية مطابقة
للموا�صفات املعتمدة .
ج � -أن يكون �سقف امل�صنع مرتفعا ب�شكل منا�سب لطبيعة الن�شاط .
د � -أال تكون غرف وممرات امل�صنع منخف�ضة عن �سطح الأر�ض املجاورة .
هـ � -أن تكون بغرف امل�صنع نوافذ كافـية للتهوية .
و � -أن يكون امل�صنع جمهزا مبراوح ل�شفط الغبار املتطاير من مزاولة الن�شاط .
ز  -اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
الف�صــل الثامــن ع�شــر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�أن�شطة تنظيف املركبات
املــادة ( ) 84
تق�سم �أن�شطة تنظيف املركبات �إلى الآتي :
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أ�  -مغا�سل املركبات فـي املناطق ال�صناعية وحمطات تعبئة الوقود .
ب  -تنظيف وتلميع املركبات فـي املحالت التجارية .
ج  -تنظيف وتلميع املركبات فـي املواقف .
د  -تنظيف وتلميع املركبات بناء على الطلب فـي مواقف املنازل اخلا�صة .
املــادة ( ) 85
يل ــزم ملمار�س ــة �أي مــن �أن�شطة تنظيف املركبات املذكورة فـي املادة ( )84من هذه الالئحة
ما ي�أتي :
أ�  -يجب احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة .
ب  -يجب تنفـيذ اال�شرتاطات التي ت�ضعها بلدية م�سقط ملمار�سة الن�شاط  ،واحل�صول
على الرتخي�ص البلدي قبل ال�شروع فـي ممار�سة الن�شاط .
ج  -يج ــب حف ــظ الرتخي ــ�ص البلدي مبوقع ممار�سة الن�شاط و�إبرازه ملفت�شي اجلهات
املخت�صة عند الطلب .
د  -يجب �أن يكون املوقع م�ستوفـيا جميع اال�شرتاطات اخلا�صة بالأمن وال�سالمة من
الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
هـ  -يجب �أن يكون جميع العاملني باملوقع مرخ�صني من اجلهات املخت�صة للمهن التي
ي�شغلونها ويتبعون للمن�ش�أة ال�صادر لها الرتخي�ص .
و  -يجب توفـري مالب�س منا�سبة وموحدة للعاملني .
املــادة ( ) 86
بالإ�ضافة �إلى ما ورد فـي املادة ( )85من هذه الالئحة  ،يلزم ملمار�سة ن�شاط تنظيف وتلميع
املركبات فـي املناطق ال�صناعية وحمطات تعبئة الوقود التقيد باال�شرتاطات اخلا�صة :
أ�  -يجب �أال تقل م�ساحة موقع مزاولة الن�شاط عن (100م )2مائة مرت مربع  ،و�أن
ي�شتمل على املرافق الآتية :
 -1موقع خا�ص بالتنظيف والتن�شيف والتلم ــيع عل ــى �أال يق ــل ارتف ــاع ال�سق ــف
عن (4م) �أربعة �أمتار .
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 - 2يجب احل�صول على موافقة وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية وال�شركة العمانية
خلدمات ال�صرف ال�صحي بالن�سبة ملغا�سل ال�سيارات فـي املناطق ال�صناعية
وحمطات تعبئة الوقود .
 - 3مواقف خا�صة لل�سيارات يت�سع لعدد ( )10ع�شر �سيارات على الأقل .
 - 4خمزن خا�ص لتخزين مواد التنظيف والتلميع يت�سع الحتواء احتياجات
الن�شاط من هذه املواد .
 - 5غرفة منا�سبة النتظار الزبائن .
ب  -يجب �أن يكون بناء اجلدران والأ�سقف والأر�ضية ح�سب املوا�صفات املعتمدة .
ج  -يجب �أن تكون اجلدران والأ�سقف والأر�ضية غري قابلة المت�صا�ص الزيوت و�سهلة
التنظيف .
د  -يج ــب �أن تكــون كافــة التمديدات والرتكيبات الكهربائية مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة من اجلهات املخت�صة .
هـ  -يجب توفـري م�صدر دائم للمياه مطابــق ال�شرتاطــات اجلهـات ذات االخت�صا�ص
و�أن يتم ت�صريف املياه ح�سب ا�شرتاطات اجلهات املخت�صة .
و  -ي�سمح با�ستخدام املياه و�أجهزة التنظيف الكهربائية ومعدات التنظيف اجلاف و�أي
و�سيلة �أخرى منا�سبة .
ز  -يجـ ــب �أن يف�ص ــل املوق ــع عــن �أي ن�شاط �آخر جماور بعوازل مانعة لت�سرب املياه
والرطوبة .
ح  -يجب توفـري الإ�ضاءة والتهوية املنا�سبة .
ط  -يجب توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية مزود بجميع امل�ستلزمات الطبية .
ي  -يجب توفـري حاويات لتجميع النفايات ويتم التعاقد مع ال�شركات اخلا�صة للنقل .
املــادة ( ) 87
بالإ�ضافة �إلى ما ورد فـي املادة ( )86من هذه الالئحة  ،يلزم ملمار�سة ن�شاط تنظيف وتلميع
املركبات فـي املحالت التجارية التقيد باال�شرتاطات الآتية :
�أ  -يجب االلتزام با�ستخدام معدات التنظيف اجلاف .
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ب  -يجـ ــب �أال تق ــل م�ساح ــة املوق ــع ع ــن (50م )2خم�س ــني مت ــرا مربـ ــعا  ،و�أن ي�شتمل
على املرافق الآتية :
 - 1موقع خا�ص للتنظيف اجلاف فقط .
 - 2خمزن ملواد التنظيف والتلميع يتنا�سب وحجم العمل .
ج  -يجب �أن يكون بناء اجلدران والأ�سقف والأر�ضية ح�سب املوا�صفات املعتمدة .
د  -يجب �أن تكون اجلدران والأ�سقف والأر�ضية غري قابلة المت�صا�ص الزيوت و�سهلة
التنظيف .
هـ  -يجب �أن تكون كافة التمديدات والرتكيبات الكهربائية مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة من اجلهات املخت�صة .
و  -يجب حجز عدد منا�سب من املواقف تخ�ص�ص لإيقاف ال�سيارات التي تقدم لها
اخلدمة .
ز  -يج ــب �أن يف�ص ــل املوق ــع عن �أي ن�شـاط �آخر جماور بعوازل مانعة لت�سرب املياه
والرطوبة .
ح  -يجب توفـري الإ�ضاءة والتهوية املنا�سبة .
ط  -يجب توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية مزود بجميع امل�ستلزمات الطبية .
ي  -يجب توفـري حاويات لتجميع النفايات ويتم التعاقد مع ال�شركات اخلا�صة للنقل .
املــادة ( ) 88
بالإ�ضافة �إلى ما ورد فـي املادة ( )86من هذه الالئحة  ،يلزم ملمار�سة ن�شاط تنظيف وتلميع
املركبات فـي املواقف العامة التقيد باال�شرتاطات الآتية :
أ�  -ميكن ممار�سة الن�شاط فـي املواقف العامة اخلا�صة باملراكز التجارية واملطارات
والأماكن ال�سياحية و�أي مواقف خدمية �أخرى يتم املوافقة عليها من قبل بلدية
م�سقط .
ب  -يجب احل�صول على موافقة اجلهات ذات االخت�صا�ص  ،ومالكي املواقف .
ج  -يجب توفـري عدد منا�سب من العربات اخلا�صة بالتنظيف تتحرك يدويا بني
املواقف .
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د  -يجب �أن تكون العربات م�صنعة خ�صي�صا لهذا الن�شاط .
هـ  -يجب �أن يكون مكتوبا عليها بخط وا�ضح ا�سم املرخ�ص له ورقم الرتخي�ص ورقم
ال�سجل التجاري وغريها من البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .
و  -يجب تخزين مواد التنظيف والتلميع فـي �أماكن مغلقة بعربات اخلدمة .
ز  -يجب االلتزام با�ستخدام معدات التنظيف اجلاف فقط .
ح  -يجب �أن تكون �ساعات العمل متوافقة مع �ساعات العمل فـي مكان تقدمي اخلدمة
فـي املواقف اخلا�صة به .
ط  -يجب توفـري حاويات لتجميع النفايات املرتتبة من عمليات التنظيف .
املــادة ( ) 89
بالإ�ضافة �إلى ما ورد فـي املادة ( )86من هذه الالئحة  ،يلزم ملمار�سة ن�شاط تنظيف وتلميع
املركبات املتنقلة ح�سب الطلب التقيد باال�شرتاطات الآتية :
أ�  -ميكن ممار�سة الن�شاط فـي املواقف اخلا�صة باملنازل و�أي مواقف �أخرى يتم املوافقة
عليها من قبل بلدية م�سقط .
ب  -يجب االلتزام با�ستخدام معدات التنظيف اجلاف .
ج  -يجب �أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح ا�سم املرخ�ص له ورقم الرتخي�ص
ورقم ال�سجل التجاري وغريها من البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .
د  -يجب �أن تكون املركبة مرخ�صة من اجلهات املخت�صة  ،ومهي�أة من امل�صنع لهذا
الغر�ض  ،ويحظر الرتخي�ص لأي مركبة تهي أ� الحقا  ،ويحظر مزاولة �أي ن�شاط
فـيها  ،وال ي�سمح بنوم العاملني فـيها .
هـ  -يجب �أن يكتب على �أبوابها بخط وا�ضح ا�سم املرخ�ص له  ،ورقم الرتخي�ص  ،ورقم
ال�سجل التجاري  ،وغريها من البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .
و  -يجب �أن تف�صل الكابينة اخلا�صة بال�سائق عن املوقع املخ�ص�ص للمعدات والآليات
امل�ستخدمة .
ز  -يجب �أن تكون مزودة بحاوية لتجميع الف�ضالت ذات غطاء حمكم  ،على �أن يتم
توفـري �أكيا�س ذات اال�ستعمال الواحد لتجميع الف�ضالت والتخل�ص منها �أوال ب�أول .
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ح  -يجب �أن يكون الهيكل اخلارجي للمركبة مغلقا من جميع اجلهات  ،وم�صنوعا من
مادة �صلبة قوية  ،ال يت�أثر بالظروف اجلوية  ،ومطليا باللون الذي توافق عليه
بلدية م�سقط .
ط  -يجب �أن تكون املواد  ،والأدوات  ،واملعدات  ،والآالت اخلا�صة بالتنظيف فـي داخل
هيكل املركبة .
ي  -يجب �أن تكون �أر�ضية املركبة م�صممة ب�شكل منا�سب مل�ساء  ،وخالية من الثقوب ،
و�سهلة التنظيف  ،ومانعة من االنزالق .
ك  -يجب اعتماد اللوحات والر�سومات قبل و�ضعها فـي هيكل املركبة من قبل جهات
االخت�صا�ص .
ل  -يجب تخزين مواد التنظيف والتلميع فـي �أماكن مغلقة باملركبة .
م  -يجب �أن تكون �ساعات العمل من ال�ساعة الثامنة �صباحا �إلى ال�ساعة العا�شرة م�ساء .
ن  -يجب �أن يكون عمر املرخ�ص له ال يقل عن �سن ( )18الثامنة ع�شرة .
�س  -يجب توفـري الإ�ضاءة والتهوية املنا�سبة عند التنظيف .
ع  -يجب عدم ترك �آثار للتنظيف واملخلفات فـي املوقع .
ف  -يجب عدم عرقلة حركة ال�سري �أو و�ضع حاجز يعيق احلركة املرورية فـي املوقع .
�ص  -يجب توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية مزود بجميع امل�ستلزمات الطبية .
الف�صــل التا�ســع ع�شــر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بـمع�سكرات العمال
املــادة ( ) 90
حتدد مرافق مع�سكر العمال بالآتي :
أ�  -عنابر نوم العمال .
ب  -املطعم .
ج  -دورات املياه .
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املــادة ( ) 91
يراعى فـي �إقامة مع�سكر عمال ا�ستيفا�ؤه اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بعنابر النوم :
أ� � -أن تكون جيدة التهوية والإ�ضاءة وجميع نوافذها مغطاة ب�سلك �ضيق الن�سيج .
ب � -أن تكون مزودة مب�صادر مياه �صاحلة لل�شرب .
ج � -أن تكون مق�سمة �إلى م�ساحات مقدار كل منها (4م� )2أربعة �أمتار مربعة على
الأقل يخ�ص�ص كل منها لو�ضع �سرير لكل فرد ودوالب حلفظ مالب�سه و�أدواته
اخلا�صة  ،مع مراعاة توزيعها بطريقة ت�سمح بوجود م�سافة فا�صلة بني ال�سرير
والآخر طولها مرت واحد على الأقل  ،ويحظر و�ضع �أ�سرة فوق بع�ضها �أو فـي
طرقات العنرب �أو غريها من الأماكن غري املخ�ص�صة للنوم .
د  -ر�ش العنابر واملرافق الأخرى باملبيدات احل�شرية امل�صرح با�ستخدامها مرة
واحدة على الأقل �شهريا .
هـ  -فـي احلاالت التي ي�صرح فـيها ب�إقامة العمال فـي خيام يجب �أن يكون ن�سيج
اخليام م�صنوعا من مادة مقاومة للحريق ويراعى عند �إقامتها ترك ممرات
مك�شوفة وب�أبعاد منا�سبــة بــني الأوت ــاد  ،ويحظ ــر و�ضــع �سي ــارات �أو حمرك ــات
�أو مولدات كهرباء �أو �أي �آالت �أخرى تعمل بالبرتول �أو الغاز بجانب اخليام
حتى م�سافة (10م) ع�شرة �أمتار .
و  -فـي حالة �إقامة العنابر من مواد �أو تركيبات �أخرى يجب �أن تكون من مواد
مقاومة للحريق .
ز � -أن تكون مزودة ب�أوعية حلفظ النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح ب�ضغط
القدم ويجب التخل�ص منها �أوال ب�أول فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة لذلك .
ح � -أن تكون جمهزة ب�أدوات و�أجهزة مكافحة احلريق ح�سب ا�شرتاطات الهيئة
العامة للدفاع املدين والإ�سعاف وبالعدد املنا�سب مل�ساحتها مع تدريب العاملني
على ا�ستخدامها .
ط � -أن تكون جمهزة ب�صندوق للإ�سعافات الأولية مزود بكافة الأدوات وامل�ستلزمات
الطبية الالزمة .
ي  -فـي حالة املع�سكرات التي يزيد فـيها عدد العمال على ( )100مائة عامل يجب
�أن تكون العنابر جمهزة بغرفة خارجية لعزل العمال املر�ضـى .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملطعم :
يجب �أن يكون املطعم م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صادرة من اجلهة املخت�صة .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورات امليــاه :
�أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
املــادة ( ) 92
يجب على املرخ�ص له ب�إقامة مع�سكرات العمال تقدمي الرعاية الطبية املنا�سبة للعمال
املقيمني بها من خالل عيادة باملع�سكر تخ�ص�ص لهذا الغر�ض �أو من خالل امل�ؤ�س�سات
الطبية احلكومية �أو اخلا�صة مع مراعاة الآتي :
أ� � -إذا كــان عــدد العم ــال باملع�سكر يزيد على ( )500خم�سمائة عامل  ،يجب تعيني
طبيب مقيم باملع�سكر وتوفـري عيادة طبية جمهزة فـي املع�سكر .
ب � -إذا كــان ع ــدد العاملني املقيمني باملع�سكــر يزيــد على ( )100مائة عامل  ،يجب
تعيني ممر�ض م�ؤهل علميا ذي خربة فـي �أعمال الإ�سعافات الأولية مقيم باملع�سكر
ويخ�ص�ص له مكتب ملزاولة عمله .
ج � -أن تكون العيادة �أو مكتب املمر�ض مزودين باثنني من العاملني املدربني على
�أعمال الإ�سعافات الأولية وا�ستعمال الأجهزة الطبية و�صرف الأدوية .
د � -إعداد �سجل لقيد احلاالت املر�ضية امل�صابة ب�إ�صابات مهنية املقيمــة باملع�سكــر ،
يحفظ بالعيادة �أو مبكتب املمر�ض �أو مبكتب م�س�ؤول املع�سكر  ،ويجب �إخطار
اجلهة الطبية املخت�صة وغريها من اجلهات املعنية بتلك احلاالت .
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غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
قــــرار
رقـــم 2019/37
ب�إ�صــدار نظـــام عمــل مركــز عمــان للتحكيـــم التجـــاري
ا�ستنادا �إلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري  -بعد موافقة املجل�س  -قواعد
التحكيم  ،وغريها من قواعد الو�سائل البديلة  ،واللوائح  ،والقرارات الالزمة لتنفـيذ
�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من  23من يوليو 2019م .
�صدر فـي  27 :مـن �شـــــــــوال 1440هـ
املوافــــق  1 :مـن يوليـــــــــو 2019م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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قي�س بن حممد بن مو�سى اليو�سف
رئ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س مـجـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
غرفـ ـ ـ ـ ــة جت ـ ـ ـ ـ ـ ــارة و�صناعـ ـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ــان

نظــام عمــل مركــز عمـــان للتحكيـــم التجـــاري
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكــــام عامـــة
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 :
 - 1الغرفــــــة :
غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 2املركـــــــــز :
مركز عمان للتحكيم التجاري .
 - 3املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة املركز .
 - 4الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
 - 5اللجـــان الدائمــــة :
اللجنة الفنية  ،وجلنة التدقيق  ،واللجنة اال�ست�شارية .
 - 6الرئيـــ�س التنفـيـــذي :
الرئي�س التنفـيذي للمركز .
 - 7الو�سائـــل البديلــة :
الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات كالتحكيم والو�ساطة والتوفـيق .
 - 8ال�سجـــــــل :
�سجل املحكمني والو�سطاء واملوفقني واخلرباء املعتمدين لدى املركز .
املــادة ( ) 2
يك ــون مقـ ــر املركـ ــز الرئي�ســي فـي حمافظ ــة م�سق ــط  ،ويجوز �إن�شــاء فـروع فـي املحافظــات
بقرار من الرئي�س  ،بعد موافقة املجل�س .
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الف�صــل الثانــي
املركــــز
املــادة ( ) 3
يتكون املركز مما ي�أتي :
1 -1املجل�س .
2 -2اللجان الدائمة .
3 -3الإدارة التنفـيذية .
املــادة ( ) 4
يخت�ص املركز بالآتي :
1 -1تقدمي خدمات التحكيم والو�ساطة والتوفـيق لت�سوية املنازعات التجارية املحلية
والدولية  ،وغريها من الو�سائل البديلة التي تتفق عليها �أطراف النزاع .
2 -2تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الالزمة لإجراءات ت�سوية املنازعات التجارية .
3 -3ن�شر ثقافة ت�سوية املنازعات التجارية بالو�سائل البديلة .
�4 -4إ�صدار الن�شرات  ،ومطبوعات املركز  ،والإ�شراف عليها .
5 -5تنظي ــم امل ؤ�مت ــرات والنـ ــدوات واملحا�ض ــرات وال ــدورات التدريبي ــة وور�ش العــمل
فـي جمال التحكيم وغريه من الو�سائل البديلة .
6 -6التعاون مع مراكز التحكيم واجلهات واملنظمات ذات ال�صلة  ،املحلية والإقليمية
والدولية .
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى �إدارة املركـ ــز جمل�س �إدارة يتكون من ( )9ت�سعة �أع�ض ــاء من القانونيــني  ،وغريه ــم
من ذوي االخت�صا�ص ــات املهني ــة  ،علــى �أن يكون من بينه ــم ( )3ثالث ــة �أع�ضـاء من القط ــاع
اخلا�ص  ،وي�صدر بتعيني جميع الأع�ضاء قرار من جمل�س �إدارة الغرفة .
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املــادة ( ) 6
1 -1تكون مدة الع�ضوية فـي املجل�س (� )4أربع �سنوات ميالدية من تاريخ تعيينهم  ،قابلة
للتجديد ملرة واحدة بناء على موافقة جمل�س �إدارة الغرفة  ،على �أن تكون مدة ع�ضوية
�أول جمل�س (� )2سنتني من تاريخ تعيينهم .
�2 -2إذا انتهت مدة الع�ضوية  ،ومل يتم ت�شكيل جمل�س جديد  ،ي�ستمر املجل�س فـي ممار�سة
�أعماله واخت�صا�صاته بقرار م�سبب من جمل�س �إدارة الغرفة �إلى حني ت�شكيل جمل�س
جديد خالل مدة ال تزيد على �سنة من تاريخ انتهاء مدة الع�ضوية .
املــادة ( ) 7
تكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة للإ�شراف والرقابة واملتابعة على ممار�سة املركز
اخت�صا�صاته  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
1 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة للمركز  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
2 -2اقرتاح التعديالت الالزمة على هذا النظام .
�3 -3إقرار قواعد التحكيم  ،وغريها من قواعد الو�سائل البديلة  ،والئحة تنظيم
الع�ضوية فـي املركز .
�4 -4إقرار اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح اخلا�صة ب�أعمال املركز .
5 -5اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز  ،وحتديد االخت�صا�صات التف�صيلية للتق�سيمات
الإدارية به .
�6 -6إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم �أو اجلهات الأخرى املماثلة .
�7 -7إ�صدار نظام عمل اللجان الدائمة .
8 -8تعيني مراقب ح�سابات للمركز  ،وحتديد �أتعابه .
9 -9اعتماد امليزانية ال�سنوية والتقرير ال�سنوي عن �أعمال و�أن�شطة املركز .
10 10حتديد الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل اخلدمات التي يقدمها .
11 11للمجل�س �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته للرئي�س � ،أو اللجنة الفنية � ،أو الرئي�س
التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
1 -1يعقد �أع�ضاء املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تعيينهم �أول اجتماع
لهم برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا لينتخبوا من بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا  ،ونائبا
للرئي�س .
ويعني املجل�س �أمينا لل�سر من الإدارة التنفـيذية .
كما ينتخب املجل�س فـي االجتماع ذاته �أع�ضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي :
�أ  -اللجن ـ ــة الفني ــة تتكـ ــون مـ ــن ( )2ع�ضوي ــن مـ ــن �أع�ض ـ ـ ــاء املجل ـ ــ�س  ،بالإ�ضافـ ـ ــة
�إلى الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س
فـي �أول اجتماع لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
ب  -جلنة التدقيق تتكون من ( )3ثالثة من �أع�ضاء املجل�س من غري �أع�ضاء اللجنة
الفنية  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س فـي �أول اجتماع
لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
ج  -اللجنـ ــة اال�ست�شاريـ ــة تتك ــون مـ ــن ( )2ع�ضويــن من �أع�ضــاء املجلــ�س  ،بالإ�ضاف ــة
�إلى الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س
فـي �أول اجتماع لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
د  -يجوز بقرار من املجل�س زيادة عدد �أع�ضاء اللجان الدائمة ب�إ�ضافة ( )2ع�ضوين
لكل جلنة كحد �أق�صى  ،من غري �أع�ضاء املجل�س  ،من ذوي االخت�صا�ص فـي جمال
�أعمال اللجنة .
�2 -2إذا �شغـ ــر من�ص ــب رئيــ�س املجل ــ�س � ،أو نائبه � ،أو تع ــذر علــى �أي منهــم القيــام مبهامــه
لأي �سب ــب ب�صف ــة دائم ــة  ،فـينتخــب املجل�س من بني �أع�ضائه بديال عنه  ،وذلك للمدة
املتبقي ــة للمجل�س  ،و�إذا �شغر من�صب �أحد الأع�ضاء يتم تعيني بديل عنه وفقا حلكم
املــادة ( )5من هذا النظام .
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املــادة ( ) 9
1 -1يتولى الرئي�س دعوة �أع�ضاء املجل�س الجتماع عادي (� )4أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
�أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك � ،أو بطلب مقدم من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل .
 	 وفـي جمي ــع الأح ــوال  ،يجب �أن تك ــون الدع ــوة قبــل ( )15خم�س ــة ع�شر يوم ــا عل ــى الأقــل
من تاريخ االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال .
2 -2تكون اجتماعات املجل�س ومداوالته �سرية .
3 -3مع مراعاة البند ( )6من هذه املادة  ،يكون اجتماع املجل�س �صحيحا بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء  ،ويجوز احل�ضور با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة التي تتيح االت�صال
ال�شفه ــي واملرئ ــي املتزامن بيـ ــن الأع�ض ــاء  -دون ح�ضوره ــم فـي مكان واحد � -شريطة
�أن يتمكن �أمني �سر املجل�س من التعرف عليهم  ،وتدوين ما يتم مناق�شته .
4 -4يرت�أ�س االجتماع رئي�س املجل�س  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته  ،يحل نائب الرئي�س حمله .
5 -5مـع مراعــاة البنــد ( )6مــن هــذه امل ــادة  ،ت�صدر القــرارات ب�أغلبيــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي يكون منه رئي�س االجتماع .
�6 -6إذا تعـلق مو�ضوع االجتمـ ــاع  ،باقت ــراح تعديـ ــل هذا النظ ــام � ،أو �إقرار قواع ــد التحكي ــم
�أو غريهـا من قواعـد الو�سائـ ــل البديلـ ــة �أو لوائح املركز �أو تعديلهــا  ،ي�شتـرط �أن ي�صدر
القرار مبوافقة (� )6ستة من الأع�ضاء احلا�ضرين .
7 -7يوقع رئي�س االجتماع  ،و�أمني �سر املجل�س على حما�ضر اجتماعات املجل�س .
8 -8يتولى �أمني �سر املجل�س بالتعاون مع الرئي�س التنفـيذي �إعداد م�شروع جدول �أعمال
اجتماعات املجل�س  ،ويعتمد الرئي�س جدول الأعمال .
املــادة ( ) 10
تنتهي الع�ضوية فـي املجل�س ب�أحد الأ�سباب الآتية :
1 -1اال�ستقالة .
2 -2الوفاة �أو العجز الكلي .
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3 -3فقدان الأهلية لع�ضوية املجل�س .
4 -4احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ولو رد �إليه
اعتباره .
5 -5عدم ح�ضور اجتماعات املجل�س ( )3ثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�س .
وتكون اال�ستقالة من ع�ضوية املجل�س كتابة  ،وتقدم �إلى رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة  ،وتكون
مقبولة بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها �إذا كانت غري مقرتنة بقيد �أو معلقة
على �شرط  ،وملجل�س �إدارة الغرفة قبول اال�ستقالة قبل انق�ضاء هذه املدة .
املــادة ( )11
للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته اخت�صا�صاته ت�شكيل جلان م�ؤقتة بح�سب مقت�ضيات العمل ،
على �أن يحدد قرار ت�شكيلها نظام عملها .
وللمجلـ ــ�س ح ــل هـ ــذه اللجان �أو �إعفاء �أي ع�ضــو فـيه ــا من مهمته � ،أو �إعادة ت�شكيلهــا وفقــا
ملــا يراه منا�سبا .
املــادة ( ) 12
يكون للمركز �إدارة تنفـيذية تخت�ص بالآتي :
1 -1تزويـد �أطــراف النــزاع بناء على طلبه ــم ب�أ�سم ــاء املحكم ــني والو�سط ــاء واملوفق ــني
واخلرباء وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
2 -2ت�سلم طلبات التحكيم وغريها من طلبات الو�سائل البديلة  ،وما يقدم من ردود
عليها  ،وكافة امل�ستندات اخلا�صة بها  ،و�إخطار �أطراف النزاع بها .
�3 -3إعداد ملخ�ص النزاع  ،ورفعه �إلى الرئي�س التنفـيذي  ،مع �صورة من طلب التحكيم
وغريها من طلبات الو�سائل البديلة .
�4 -4إع ــداد وحفـ ــظ �سجـ ــل وملفات طلبات التحكي ــم والو�سائ ــل البديل ــة الت ــي تقـ ــدم
�إلى املركز  ،وحفظ �أ�صول الأحكام ال�صادرة فـيها .
�5 -5إعالن �أطراف النزاع مبواعيد اجلل�سات  ،ومكان انعقادها .
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6 -6تقدمي خدمات التن�سيق والرتجمة وتوفـري املكان املنا�سب للجل�سات .
7 -7توفـيـر املعلومــات املتعلقة بالتحكيم والو�سائــل البديلــة و�شــرح الإجــراءات املتبعــة
لت�سوية املنازعات وفقا لقواعد التحكيم �أو غريها من قواعد الو�سائل البديلة .
8 -8و�ضع النماذج الالزمة لت�سهيل �إجراءات التحكيم وغريها من الو�سائل البديلة .
9 -9حفـ ـ ــظ وحتدي ـ ــث قائم ــة املحكم ــني والو�سط ــاء واملوفق ــني واخلبـ ــراء امل�سجلـ ــني
فـي املركز وعناوينهم .
10 10تقدمي التقارير �إلى الرئي�س التنفـيذي عن املهام التي مت تنفـيذها واخلطط
امل�ستقبلية الالزمة لتحقيق �أهداف املركز .
11 11تقدمي املقرتحات لتطوير �إجراءات التحكيم والو�سائل البديلة .
12 12تنفـيذ املهام التي تكلف بها من قبل الرئي�س التنفـيذي  ،و�أي مهام �أخرى الزمة
لت�صريف �ش�ؤون املركز .
املــادة ( ) 13
يك ــون للمركـ ــز رئي ــ�س تنفـي ــذي يتم تعيين ــه بق ــرار من املجل�س بطريق التعاق ــد مــن غيـ ــر
�أع�ضائه  ،وتكون للمجل�س ال�صالحية الكاملة فـي حتديد االمتيازات واملخ�ص�صات املالية
للرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 14
يتولى الرئي�س التنفـيذي الإ�شراف على الإدارة التنفـيذية والعاملني باملركز  ،وله ب�صفة
خا�صة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
�1 -1إعداد خطة العمل ال�سنوية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
�2 -2إعداد اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح اخلا�صة ب�أعمال املركز .
�3 -3إعداد التقرير ال�سنوي للمركز  ،ورفعه �إلى املجل�س .
4 -4ح�ضور اجتماعات املجل�س  ،وامل�شاركة فـي مناق�شة املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعماله  ،دون �أن يكون له حق الت�صويت .
5 -5متثيل املركز فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
�6 -6أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها املجل�س .
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الف�صــــل الثالـــث
ماليـــة املركـــز
املــادة ( ) 15
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
1 -1ما تخ�ص�صه الغرفة من �أموال .
2 -2الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل ت�سوية املنازعات .
3 -3ر�سوم ع�ضوية املركز .
4 -4مقابل اخلدمات التي يقدمها املركز .
5 -5عوائد بيع الن�شرات ومطبوعات املركز والأن�شطة والربامج التي ينظمها .
�6 -6أي موارد �أخرى يوافق عليها املجل�س .
املــادة ( ) 16
1 -1يتولى الرئي�س التنفـيذي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمركز  ،ورفعه �إلى املجل�س
قبل (� )2شهرين على الأقل من انتهاء ال�سنة املالية العتمادها .
2 -2تبد�أ ال�سنة املالية للمركز فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من
دي�سمرب من كل عام  ،عدا ال�سنة املالية الأولى  ،فتبد�أ من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
3 -3تخ�ضع ح�سابات املركز للتدقيق من قبل مراقب ح�سابات معتمد لدى الهيئة العامة
ل�سوق املال  ،على �أن يعر�ض احل�سابات املدققة على املجل�س العتمادها خالل (� )4أربعة
�أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 17
تـ ــودع �أم ــوال املركـ ــز فـي ح�سابـ ــات خا�ص ــة ل ــدى �أح ــد امل�ص ــارف املرخ�صة فـي ال�سلطنـة ،
على �أن يحدد املجل�س فـي الالئحة املالية قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
-840-

الف�صــل الرابــــع
�أحكــــام ختاميـــة
املــادة ( ) 18
ت�سري �أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية امل�شار �إليه فـيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص فـي هذا النظام �أو قواعد التحكيم اخلا�صة باملركز .
املــادة ( ) 19
1 -1تتكون قوائم املحكمني والو�سطـ ــاء واملوفقـ ــني واخل ــرباء ف ــي املرك ــز مــن ع ــدد كـ ــاف من
املتخ�ص�ص ــني فـي القانـ ــون واالقت�صـ ــاد والتجارة والهند�س ــة وغريه ــا من التخ�ص�صات
التي حتددها الئحة تنظيم الع�ضوية .
2 -2يجوز لكل من تتوفر فـيه �شروط الع�ضوية التقدم بطلب القيد �إلى الرئي�س التنفـيذي
على النموذج املعد لذلك  ،وعلى الرئي�س التنفـيذي البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد
على (� )14أربعة ع�شر يوما .
3 -3حتدد الئحة تنظيم الع�ضوية فئات ومعايري و�شروط ور�سوم الع�ضوية .
املــادة ( ) 20
يلت ــزم �أع�ض ــاء املجلــ�س والرئيــ�س التنفـيــذي والعامل ــون فـي املركــز بع ــدم ك�شــف �أو �إف�ش ــاء
املعلومات وامل�ستندات التي تتعلق باملنازعات � ،أو ب�أعمال املركز .
املــادة ( ) 21
تعـ ــد كافـ ــة املعلومات التي تق ــدم من �أط ــراف الن ــزاع �سري ــة  ،ويجب على من يطلــع عليها
عدم ك�شف �أو �إف�شاء ما فـيها �إال مبوافقة الأطراف � ،أو بطلب من جهة ق�ضائية خمت�صة .
املــادة ( ) 22
تعد قواعد التحكيم وغريها من قواعد الو�سائل البديلة واللوائح والنماذج وال�سجالت
وغريهــا مــن امل�ستنـدات  ،باللغتني  :العربي ــة والإجنليزيـ ــة  ،وفـي ح ــال وج ــود �أي اختـ ــالف
بينهما  ،فـيعتد بالن�ص العربي .
املــادة ( ) 23
ت�س ــري علــى العامل ــني فـي املركـ ــز �أحكام قانون الت�أمينــات االجتماعي ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم . 91/72
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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــرار
رقــم 2019/13
ب�إ�صدار الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستن ــادا �إلى نظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيـة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2006/31
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2008/103
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2008 /103امل�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 تاريخ � 1سبتمرب 2019م .
�صـدر فـي  16 :مـن ذي الحجة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
د �.أحمـــد بــن محـمــد بـــن عبيـــــد ال�سعيــــدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل ــ�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1306
ال�صادرة فـي 2019/8/25م
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الئحـــة التدريب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
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 :
 - 1املجلــ�س :
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
 - 2جمل�س الأمنــاء :
جمل�س �أمناء املجل�س .
 - 3املجل�س التنفـيـذي :
املجل�س التنفـيذي للمجل�س .
 - 4الرئيــ�س التنفـيــذي :
الرئي�س التنفـيذي للمجل�س .
 - 5برامــج التدريــب :
برامــج معتم ــدة من قبــل املجلــ�س لتعليــم وتدريــب الأطبــاء  ،كالربنامج الت�أ�سي�سي
العام  ،وبرامج االخت�صا�ص  ،وبرامج الزمالة .
 - 6الربنامــج الت�أ�سي�سي العــام :
برنامــج تدريبــي مدته �سنتــان يهــدف �إلى �إعــداد وت�أهيــل خريجـي كليــة الطـب بعد
�إكمالهم �سنة االمتياز .
 - 7برنامــج االخت�صــا�ص :
برنامج تدريبي تخ�ص�صي يلتحق به املتدرب بعد �إكمال �سنة االمتياز واجتياز امتحان
القبول باملجل�س  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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 - 8برنامج الزمالة :
برنامج تدريبي تخ�ص�صي دقيق ال تقل مدته عن �سنة يلتحق به املتدرب بعد اجتياز
برنامج االخت�صا�ص  ،واحل�صول على �شهادة االخت�صا�ص .
 - 9املنهــج :
املحتــوى الأكادميـ ــي املعتم ــد من قبــل املجل ــ�س  ،واملعـ ــارف وامله ــارات وال�سلوكيـ ــات
التي يجب �أن يكت�سبها املتدرب خالل فرتة التدريب .
 -10الأن�شطة الأكادميية :
جميع الأن�شطة التعليمية والتدريبية  ،والتي تعد جزءا �أ�سا�سيا من مناهج برامج
التدري ـ ــب  ،كاملحا�ض ــرات ودورات املحاك ـ ـ ــاة وامل�ؤمتـ ــرات وور�ش العم ـ ــل وغيـ ــر ذلك
من الأن�شطة .
 -11مركز التدريب :
م�ؤ�س�سة رعاية �صحية معرتف بها من قبل املجل�س لتعليم وتدريب الأطباء .
 -12ع�ضو هيئة التدري�س :
طبيب م�ؤهل مت تكليفه من قبل املجل�س لتعليم وتدريب الأطباء فـي مراكز التدريب .
 -13املتدرب :
الطبيب امل�سجل فـي �أحد برامج التدريب .
 -14التقدم :
اجتياز املتدرب امل�ستوى التدريبي ونقله �إلى امل�ستوى الذي يليه .
 -15االنقطاع :
التوقف عن التدريب ملدة م�ؤقتة .
 -16االن�سحاب :
ترك املتدرب للربنامج التدريبي بناء على طلبه .
املــادة ( ) 2
يجوز للمجل�س لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذه الالئحة ت�شكيل جلــان  ،كاللجــان التعليمية
�أو الفرعية �أو غريها  ،وي�صدر بت�شكيل هذه اللجان  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،ونظام عملها
قرار من رئي�س جمل�س الأمناء .
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املــادة ( ) 3
يكون اعتماد برامج ومراكز التدريب ووقفها و�إلغا�ؤها بقرار من جمل�س الأمناء بناء على
تو�صيـ ــة املجلــ�س التنفـي ــذي  ،كما يعتمــد جملـ�س الأمن ــاء ال�سيا�س ــات الداخليــة للتدريــب
مبا فـي ذلك ال�ش�ؤون املالية للمتدربني على نفقة املجل�س  ،والقواعد والأحكام املنظمة
لأع�ضاء هيئة التدري�س  ،ويعتمد مدة التدريب الالزمة لكل برنامج تدريبي بناء على
تو�صية اللجنة التعليمية  ،واملجل�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 4
يلتــزم املتــدرب ب�أحك ــام هذه الالئحــة وبقواع ــد و�أنظمــة التدريــب ال�صــادرة من املجل ــ�س
و�أخالقيات املهنة  ،وبرامج و�أنظمة مراكز التدريب التي يتدرب بها  ،كما يلتزم بالتفرغ
للتدريب طوال فرتة التدريب  ،وال يجوز له االلتحاق ب�أي عمل �آخر طوال فرتة تدريبه
باملجل�س .
الف�صــل الثانــي
اللجـــان التعليميـــة
املــادة ( ) 5
تكون لكل برنامج تدريبي جلنة تعليمية  ،ت�شكل بقرار من رئي�س جمل�س الأمناء بناء على
تو�صية الرئي�س التنفـيذي  ،وتكون مدة ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة (� )4أربع �سنوات  ،ويجوز
جتديد الع�ضوية ملرة واحدة فقط .
املــادة ( ) 6
يجـ ــوز لأع�ضــاء اللجنــة التعليميــة انتخــاب رئيـ�س للجنــة من بينهـم  ،ويكــون لكل برنامج
تدريبي مدير ينتخبه �أع�ضاء اللجنة التعليمية  ،وي�صدر بتحديد اخت�صا�صاته قرار من
جمل�س الأمناء  ،ويحل املدير حمل رئي�س اللجنة فـي حال عدم انتخابه � ،أو غيابه .
كما يكون ملدير الربنامج م�ساعد واحد �أو �أكرث فـي كل مركز تدريبي رئي�سي  ،يتم انتخابه
من قبل �أع�ضاء اللجنة التعليمية .
املــادة ( ) 7
ينتخب املتدربون فـي كل برنامج تدريبي  -بعد موافقة اللجنة التعليمية املعنية بربنامج
التدريب  -ممثال عنهم �أو �أكرث يتولى �إدارة �ش�ؤون املتدربني .
وي�صدر بتحديد عددهم واخت�صا�صاتهم قرار من الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
تخت�ص اللجنة التعليمية بالآتي :
 - 1و�ضع �أهداف خطة التدريب فـي الربنامج التدريبي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
� - 2إعداد املنهج  ،والأن�شطة الأكادميية اخلا�صة بالربنامج التدريبي .
 - 3اقرتاح �أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س على الرئي�س التنفـيذي .
 - 4اختيار املتدربني  ،وتوزيعهم على املراكز التدريبية .
 - 5متابعة تعليم وتدريب وتقييم املتدربني فـي الأن�شطة الأكادميية املختلفة .
 - 6اختيار ممتحني املتدربني  ،و�إعداد االمتحانات  ،والإ�شراف عليها .
 - 7التو�صية ب�إ�صدار �شهادة �إكمال التدريب .
� - 8إعداد كتيب الربنامج التدريبي .
 - 9اقرتاح ت�شكيل جلان فرعية كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
 -10تقييم برنامج التدريب �سنويا  ،واقرتاح تطويره ح�سب النظام املعمول به .
� -11ضمــان خ�ض ــوع املتــدرب لفــر�ص تعليميــة وتدريبيــة متكافئــة فــي مراك ـ ــز التدري ــب
املختلفة .
 -12اتخاذ �إجراءات التقدم � ،أو �إدراج املتدرب حتت املالحظة .
 -13التو�صي ــة ب�إلغ ــاء قيد املتـ ــدرب عند حتق ـ ــق احل ـ ــاالت املن�صــو�ص عليه ــا فـي امل ــواد
(  ) 49 - 48من هذه الالئحة .
� -14أي اخت�صا�صات �أخرى تعهد �إليها من قبل املجل�س التنفـيذي �أو الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 9
جتتمع اللجنة التعليمية بدعوة من رئي�سها � ،أو من يقوم مقامه مرة على الأقل كل ()2
�شهرين  ،ومبا ال يقل عن (� )6ستة اجتماعات فـي ال�سنة  ،ويجوز للرئي�س التنفـيذي
دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور ن�صف
الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو من يقوم مقامه  ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س
االجتماع .
وعلى اللجنة التعليمية موافاة التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س مبحا�ضر وقرارات
اجتماعاتها ب�صفة دورية كل (� )6ستة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 10
يجوز للجن ــة التعليمي ـ ــة اال�ستعان ــة ب ــذوي االخت�ص ــا�ص واخلب ــرة حل�ض ــور اجتماعاته ـ ــا ،
دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 11
يجوز بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية الرئي�س التنفـيذي ا�ستبدال ع�ضو اللجنة
التعليمية �إذا تخلف عن ح�ضور ( )2اجتماعني متتاليني �أو (� )4أربعة اجتماعات منف�صلة
على الأقل خالل العام الأكادميي دون عذر مقبول .
الف�صــل الثالـــث
�شـــ�ؤون التدريــب
املــادة ( ) 12
يتولى املجل�س التنفـيذي و�ضع �شروط و�إجراءات القبول فـي برامج التدريب باملجل�س ،
وامتحان القبول لربنامج االخت�صا�ص  ،بناء على اقرتاح اللجنة التعليمية فـي كل برنامج
تدريبي بالتن�سيق مع التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،ورفعها �إلى جمل�س الأمناء
لالعتماد .
املــادة ( ) 13
يعلن املجل�س عن برامج التدريب  ،و�شروط القبول لكل برنامج تدريبي .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام الآتي :
� - 1أن يكون حا�صال على �شهــادة البكالوري ــو�س فـي الط ــب واجلراحـ ــة �أو ما يعادله ــا
من جامعة �أو كلية معرتف بها .
� - 2إكمال �سنة االمتياز بنجاح .
� - 3أن يكون الئقا طبيا .
املــادة ( ) 15
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي برنامج االخت�صا�ص الآتي :
� - 1أن يكون حا�ص ــال على �شهـ ــادة البكالــوري ــو�س فـي الطب �أو اجلراحــة �أو ما يعادلهــا
من جامعة �أو كلية معرتف بها .
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� - 2إكمال �سنة االمتياز بنجاح .
� - 3أن يكون الئقا طبيا .
 - 4اجتياز االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية  ،و�إكمال متطلبات الت�سجيل .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي برنامج الزمالة الآتي :
� - 1إكمال متطلبات التدريب لربنامج االخت�صا�ص  ،واحل�صول على �شهادة االخت�صا�ص .
 - 2اجتياز االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية  ،و�إكمال متطلبات الت�سجيل .
املــادة ( ) 17
يقوم املجل�س مبخاطبة جهات عمل املقبولني � -إن وجدت  -فـي برامج التدريب لإ�صدار
قرارات تفريغهم  ،ويجب على املتدرب املقبول فـي املجل�س �إنهاء �إجراءات الت�سجيل خالل
مدة �أق�صاها �شهر واحد قبل بدء العام الأكادميي وفق ال�ضوابط وال�شروط التي يحددها
املجل�س .
وي�صدر بتحديد املخ�ص�صات املالية للمتدربني على نفقة املجل�س قرار من رئي�س جمل�س
الأمناء بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 18
ال ي�سمح للمتدرب بالت�سجيل فـي �أكرث من تخ�ص�ص فـي الربنامج التدريبي فـي الوقت
نف�سه .
املــادة ( ) 19
يبد�أ العام الأكادميي للربنامج الت�أ�سي�سي العام فـي الأول من �شهر مار�س �أو �شهر �سبتمرب
بح�سب الأحوال  ،وينق�سم العام الأكادميي �إلى (� )4أربع فرتات تدريبية  ،مدة كل منها ()3
ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 20
يبد أ� العام الأكادميي لربامج االخت�صا�ص والزمالة فـي الأول من �سبتمرب  ،ويجوز تعديله
بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية املجل�س التنفـيذي .
وينق�س ــم الع ـ ــام الأكادميـ ــي �إلى ( )13ث ـ ــالث ع�ش ــرة فتـ ــرة تدريبيــة  ،مــدة كـ ــل منه ــا ()28
ثمانية وع�شرون يوما .
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املــادة ( ) 21
يجوز فـي حال عدم ا�ستكمال املتدرب تدريبه خالل الفرتة املحددة ل�ضعف �أدائه الأكادميي ،
منح ــه فرتة �إ�ضافـية ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر بالن�سبة للربنامج الت�أ�سي�سي العام ،
وال تزيد على ( )2عامني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص  ،وعلى ( )1عام واحد بالن�سبة
لربنامج الزمالة .
كما يجــوز �إذا انقطع املتدرب عن التدريب لأ�سباب �صحية �أو لإجازة الأمومة �أو العدة
�أو غريها من الأ�سباب التي يقدرها املجل�س متديد مدة الربنامج التدريبي ملدة م�ساوية
لفرتة االنقطاع � ،شريطة �أال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر بالن�سبة للربنامج الت�أ�سي�سي العام ،
وال تزيد على ( )1عام واحد بالن�سبة لربامج االخت�صا�ص والزمالة .
املــادة ( ) 22
يلتزم املتدرب بدفع قيمة الر�سوم املعتمدة من جمل�س الأمناء فـي حالة ان�سحابه من
الربنامج التدريبي � ،أو �إلغاء قيده  ،ويجوز �إعفا�ؤه بتو�صية من جمل�س الأمناء بعد موافقة
وزارة املالية .
الف�صـــل الرابـــع
اجتيــاز التدريــب
املــادة ( ) 23
يتم تقييم املتدرب من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س خالل وبعد انتهاء كل فرتة تدريبية
ح�سب مناذج التقييم املعمول بها فـي املجل�س  ،على �أن يناق�ش تقرير التقييم مع املتدرب ،
وتتولى اللجنة التعليمية �أو �إحدى جلانها الفرعية تقدمي خطة عمل لتح�سني �أداء املتدرب
متى تطلب الأمر ذلك  ،ومراجعة تقرير تقييم �أداء املتدرب كل (� )6ستة �أ�شهر  ،وترفع
تقريرها �إلى التق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املجل�س .
املــادة ( ) 24
يلتــزم املتدرب ب�إكمــال ( )%75خم�ســة و�سبعني باملائة من كــل فتــرة تدريبيـة على ا ألقــل ،
و ( )% 75خم�سة و�سبعني باملائة على الأقل من كل ن�شاط �أكادميي حتى حتت�سب كفرتة
تدريبية كاملة �أو ن�شاط �أكادميي كامل .
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املــادة ( ) 25
يكون نقل املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص والزمالة من م�ستوى تدريبي �إلى امل�ستوى الذي
يليه  ،بعد اجتيــازه جلميع عنا�صر برنامــج التقييــم لذلك امل�ستــوى  ،وحتــدد درجــة النجــاح
فـي االمتحانات  ،ون�سبة كل عن�صر من عنا�صر التقييم  ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها فـي املجل�س .
املــادة ( ) 26
يجتاز املتدرب الربنامج التدريبي بناء على تو�صية اللجنة التعليمية املخت�صة بالربنامج
التدريبي  ،ووفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها فـي املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
الإجـــازات
املــادة ( ) 27
ي�ستحق املتدرب �إجازة �سنوية مدتها ( )30ثالثون يوما  ،تعتمد من اللجنة التعليمية .
املــادة ( ) 28
ي�ستحق املتدرب �إجازة مر�ضية وفقا ملا تقدره اجلهة الطبية املخت�صة  ،و�إذا زادت مدة
الإجازة على (� )60ستني يوما حتال �إجازة املتدرب �إلى اللجنة املخت�صة فـي املجل�س للدرا�سة ،
والتو�صية .
املــادة ( ) 29
عند ح�صول املتدرب على �إجازة مر�ضية ملدة تزيد على (� )7سبعة �أيام فـي العام الأكادميي
متدد فتــرة التدريــب مبدة الإجــازة املر�ضيــة نف�سهــا � ،أو الفتـرة التدريبيــة غري املكتمل ــة
املرتتبة عليها .
املــادة ( ) 30
ت�ستحق املتدربة التي يتوفى عنها زوجها �إجازة خا�صة للعدة املن�صو�ص عليها فـي قانون
الأحوال ال�شخ�صية  ،وذلك على النحو الآتي :
� )4( - 1أربعة �أ�شهر  ،و( )10ع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة �إذا مل تكن حامال .
 - 2من تاريخ الوفاة �إلى تاريخ الو�ضع �إذا كانت حامال .
وعلى املتدربة تقدمي ن�سخة من �شهادة وف ــاة زوجهــا �إلى املجلــ�س  ،ومتدد فتــرة تدريــب
املتدربة بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها .
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املــادة ( ) 31
ت�ستحق املتدربة �إجازة �أمومة ملدة ( )50خم�سني يوما  ،ومتدد فرتة تدريب املتدربة بالفرتة
التدريبة غري املكتملة ذاتها .
املــادة ( ) 32
ي�ستحق املتدرب ل�سبب طارئ تقدره اللجنة التعليمية �إجازة ملدة (� )7سبعة �أيام كحد �أق�صى
فـي العام الأكادميي دون �أن يلتزم بتعوي�ض ما مياثلها .
املــادة ( ) 33
يجوز منح املتدرب �إجازة حل�ضور �أن�شطة �أكادميية مبا ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام فـي كل
عام �أكادميي � ،شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من اللجنة التعليمية على الن�شاط
الأكادميي  ،ويلتزم املتدرب �أن يقدم ما يثبت ح�ضوره تلك الأن�شطة .
املــادة ( ) 34
ي�ستحق املتدرب �إجازة بديلة فـي العام الأكادميي �إذا اقت�ضى التدريب عدم متتعه بالإجازة
الر�سمية .
املــادة ( ) 35
ال يجوز ترحيل ر�صيد �أي من �إجازات املتدرب من عام �أكادميي �إلى �آخر .
الف�صل ال�ساد�س
التحويل فـي الربامج التدريبية
املــادة ( ) 36
يجوز للمتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام  -وفقا لل�ضوابط التي يحددها املجل�س -
التحويل من تخ�ص�ص �إلى �آخر �ضمن املجال نف�سه  ،وملرة واحدة فقط خالل �أول عام
�أكادميي  ،وكما يجوز للمتدرب التحويل من جمال �إلى �آخر  ،وملرة واحدة فقط خالل �أول
(� )6ستة �أ�شهر فقط من وجوده فـي املجال ال�سابق  ،ويجب على املتدرب �أن يقدم طلب
التحويل قبل (� )2شهرين على الأقل من نهاية فرتتي التحويل امل�شار �إليهما  ،ويكون
االنتقال من تخ�ص�ص �إلى �آخر مع بداية الفرتة التدريبية التالية  ،و�إكمال املتدرب الفرتة
التدريبية ال�سابقة  ،ويجوز للجنة التعليمية بالربنامج الت�أ�سي�سي العام التو�صية باحت�ساب
�أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة �إذا توافقت مع متطلبات التخ�ص�ص اجلديد .
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املــادة ( ) 37
يجوز للمتدرب  -وفقا لل�ضوابط التي يحددها املجل�س  -التحويل من برنامج اخت�صا�ص
�إلى �آخر ملرة واحدة فقط خالل �أول ( )2عامني �أكادمييني فقط من وجوده فـي الربنامج
ال�ساب ــق على �أن يقــدم طلـب التحويــل قبل �أربع ــة (� )4أ�شهــر على الأق ــل من نهايــة العـ ــام
الأكادميي .
ويكون االنتقال من برنامج اخت�صا�ص �إلى �آخر مع بداية العام الأكادميي التايل  ،و�إكمال
املتدرب العام الأكادميي ال�سابق  ،ويجوز للجنة التعليمية لربنامج االخت�صا�ص املنقول
�إليه التو�صية باحت�ساب �أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة �إذا توافقت مع متطلبات
برنامج االخت�صا�ص اجلديد .
املــادة ( ) 38
يجوز للمتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام التقدم لأحد برامج االخت�صا�ص فـي �أثناء
فرتة تدريبه �إذا ا�ستوفى ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة .
كما يجوز للمتدرب فـي برنامج االخت�صا�ص العودة �إلى الربنامج الت�أ�سي�سي العام خالل
�أول ( )2عامني �أكادمييني بناء على طلبه � ،أو لأ�سباب تقدرها اللجنة التعليمية .
وفـي جميـع الأحــوال  ،يجــوز للجنـة التعليمي ــة التو�صيــة باحت�ســاب �أي فتـرة من فــرتات
التدريب ال�سابقة .
املــادة ( ) 39
يجوز للمتدرب التحويل �إلى برنامج تدريب خارجي ( بعثة �أو منحة ) على �أن يلتزم املتدرب
ب�أحكام االبتعاث املن�صو�ص عليه فـي قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية  ،ووفق
ال�ضوابط التي يقرها املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
االنقطــاع واالن�سحــاب مـن التدريــب
املــادة ( ) 40
يجوز للمتدرب االنقطاع عن �أو االن�سحاب من التدريب  ،وفقا للآتي :
�أ  -الربنامج الت�أ�سي�سي العام :
 - 1االنقطاع عن الربنامج التدريبي بحد �أق�صى فرتة تدريبية واحدة (� 3أ�شهر)
بعد احل�صول على موافقة اللجنة التعليمية عند وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو
الأبناء �أو فـي حالة مر�ض املتدرب �أو الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء  ،على �أن
يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت �أ�سباب االنقطاع .
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 - 2يلتزم املتـدرب عنــد عودتـ ــه للتدريــب بتعويــ�ض فتــرة االنقطــاع قبل التقدم �إلى
امل�ست ــوى التدريبــي التالــي  ،وفقا للقواعــد والأحك ــام التي ي�صدرهــا املجل�س
التنفـيذي .
 - 3يجوز للمتدرب االن�سحاب من الربنامج التدريبي بعد موافقة اللجنة التعليمية ،
وي�ستمر املتدرب فـي تدريبه �إلى حني �صدور قرار املوافقة من الرئي�س التنفـيذي
على طلب ان�سحابه خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
 - 4يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب � ،شريطة
�أن يعود �إلى الربنامج التدريبي ذاته املن�سحب منه  ،وذلك بعد موافقة اللجنة
التعليميـ ــة بالربنام ــج  ،ووفقـ ــا لل�ش ــروط الت ــي ي�ص ــدر بهـ ــا ق ــرار م ــن الرئيــ�س
التنفـيذي .
ب  -برامج االخت�صا�ص والزمالة :
 - 1االنقطاع عن الربنامج التدريبي لفرتة تدريبية واحدة ( )28ثمانية وع�شرين
يوما عند وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء �أو فـي حالة مر�ض املتدرب �أو
الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء � ،أو غريها من الأ�سباب التي يقدرها املجل�س ،
ويلت ــزم املتــدرب ب�إخط ــار اللجن ــة التعليمي ــة بالربنام ــج التدريب ــي والتق�سيـ ــم
التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت �أ�سباب
االنقطاع .
 - 2االنقطاع عن التدريب لأكرث من ( )3ثالث فرتات تدريبية  ،وبحد �أق�صى عام
�أكادميي واحد عند حتقق �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البند ( /1ب) من
هذه املادة بعد �إخطار جهة العمل � -إن وجدت  -واللجنة التعليمية بالربنامج
التدريبي والتق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املجل�س  ،ويلتزم املتدرب فـي هذه
احلالة ب�إعادة العام الأكادميي كامال على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت
�أ�سباب االنقطاع .
 - 3يكون تعوي�ض املتدرب لفرتة االنقطاع وفقا للقواعد والأحكام التي ي�صدرها
املجل�س التنفـيذي  ،وذلك قبل التقدم للم�ستوى التدريبي الأعلى فـي برامج
االخت�صا�ص والزمالة  ،وعلى اللجنة التعليمية تقييم م�ستوى املتدرب �إذا كان
االنقطاع لأكرث من ( )3ثالث فرتات تدريبية لتحديد م�ستواه التدريبي فـي
الربنامج .
-853-

 - 4يجوز للمتدرب االن�سحاب من برنامج االخت�صا�ص �أو الزمالة بعد �إخطار جهة
العمل � -إن وجدت  -واللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي واملجل�س  ،وي�ستمر
املتدرب فـي تدريبه �إلى حني �صدور قرار املوافقة من الرئي�س التنفـيذي على
طلب ان�سحابه خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
 - 5يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب � ،شريطة
�أن يعود �إلى الربنامج التدريبي ذاته املن�سحب منه  ،وذلك بعد موافقة اللجنة
التعليمية بالربنامج التدريبي  ،ووفقا لل�شروط التي ي�صدر بها قرار من
الرئي�س التنفـيذي .
الف�صــل الثامــن
االمتحانــات وال�شهـــادات
املــادة ( ) 41
تكون امتحانات املجل�س على النحو الآتي :
أ�  -امتحان نهاية العام الأكادميي :
 - 1ي ـ�ؤدى نهايــة كل عام �أكادميي  ،ويعتبــر من عنا�صـر تقــدم املتــدرب من م�ستــوى
لآخر  ،وي�شتمل على جزء حتريري  ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �آخر �إكلينيكيا .
 - 2حتدد درجة النجاح فـي االمتحان وامتحان الإعادة ح�سب املعايري والأ�س�س التي
ي�ضعها املجل�س .
 - 3يجـب على املتــدرب �إع ــادة العــام الأكادميــي �إذا لــم يج ــتز امتحــان نهاي ــة العــام ،
وامتحان الإعادة ح�سب الإجراءات وال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
 - 4يعفى املتدرب فـي ال�سنة الأخرية من الربنامج التدريبي من �أداء امتحان نهاية
العام الأكادميي  ،كما يعفى املتدرب من هذا االمتحان �إذا اجتاز امتحان اجلزء
الأول ل�شهادة االخت�صا�ص فـي ذلك العام الأكادميي ح�سب الإجراءات وال�ضوابط
التي يحددها املجل�س .
ب  -امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص :
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان �شرطا �أ�سا�سيا لإكمال التدريب بنجاح  ،كما يعد جزءا
من �شهادة االخت�صا�ص التي مينحها املجل�س  ،وي�شتمل على جزء حتريري ،
ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا .
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 - 2يجوز �أن يخ�ضع املتدرب لهذا االمتحان خالل العام الأكادميي الأول �أو الثاين
�أو الثالث وفق ما تو�صي به اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي .
 - 3حتدد درجة النجاح لأجزاء هذا االمتحان بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها
املجل�س  ،وال ينقل املتدرب من امل�ستوى الثالث �إلى امل�ستوى الرابع �إال �إذا اجتاز
هذا االمتحان .
 - 4للجنة التعليمية للربنامج التدريبي اقرتاح امتحان بديل فـي حالة عدم توفر
امتحان اجلزء الأول لتخ�ص�ص معني  ،كما يجوز لها و�ضع الإجراءات وال�ضوابط
ذات ال�صلة بالتن�سيق مع التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،وعر�ضها على
املجل�س التنفـيذي لالعتماد .
 - 5يجوز للمتدرب الذي مل يجتز االمتحان � ،إعادة االمتحان خالل �سنة من تاريخ
جلو�سه لالمتحان �أول مرة  ،وفـي جميع الأحوال ال ي�سمح للمتدرب ب�أداء هذا
االمتحان لأكرث من ( )3ثالث مرات  ،وفـي حال عدم االجتياز للمرة الثالثة
يلغى قيده من املجل�س .
 - 6يتحمـل املجلــ�س تكاليــف �أداء هذا االمتحــان ملـرة واحدة فقط  ،ويتحمــل املتــدرب
�أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �إعادة االمتحان فـي املرات التي تليها .
ج  -امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص :
 - 1يعد هذا االمتحان جزءا من متطلبات احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص ،
وي�شرتط لأدائه اجتياز فرتة التدريب اخلا�صة بالربنامج التدريبي  ،واجتياز
امتحان كل عام �أكادميي (�إن وجد)  ،وامتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،
وي�شتمل على جزء حتريري  ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا � ،أو �أي �صيغ
�أخرى يحددها املجل�س .
 - 2يجوز للمتدرب �أداء هذا االمتحان للمرة الأولى خالل ( )6ال�ستة الأ�شهر الأخرية
من العام الأكادميي الأخري من الربنامج التدريبي بعد احل�صول على موافقة
اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي .
 - 3يجوز للطبيب �أداء هذا االمتحان خالل مدة ال تزيد على (� )2سنتني من تاريخ
احل�صول على �شهادة �إكمال التدريب .
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 - 4يجوز للطبيب الذي مل يجتز هذا االمتحان فـي املرة الأولى �إعادة االمتحان ()3
ثالث مرات كحد �أق�صى خالل فرتة ال تتجاوز ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �أداء
االمتحان للمرة الأولى .
 - 5فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا االمتحان بعد ا�ستنفاد املحاوالت الأربعة � ،أو
مرور ( )5خم�س �سنوات من تاريخ اكتمال التدريب دون اجتياز امتحان اجلزء
الثاين  ،ف�إنه يخ�ضع لفرتة تدريب �إ�ضافـية ملدة عام  ،وتقوم اللجنة التعليمية
بو�ضع الربنامج التدريبي للمر�شح خالل هذه الفرتة قبل �أن يخ�ضع للمحاولة
الأخرية لأداء هذا االمتحان .
 - 6يجب على الطبيب احل�صول على موافقة اللجنة التعليمية واملجل�س التنفـيذي
وجهة العمل � -إن وجدت  -على التدريب املن�صو�ص عليه فـي البند ( )5من
الفقرة (ج) من هذه املادة � ،شريطة �أن يكمل الطبيب �سنة التدريب الإ�ضافـية
خالل مدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات بحد �أق�صى بعد �إكمال فرتة التدريب
بالربنامج .
 - 7حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س .
 - 8يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت .
املــادة ( ) 42
مينح املجل�س ال�شهادات الآتية :
�" - 1شهادة �إكمــال الربنامج الت�أ�سي�ســي العــام" متنح للمتدرب بعد �إكمــال الربنامج
الت�أ�سي�سي العام بناء على تقارير تقييم الأداء  ،وت�صدر ال�شهادة بناء على تو�صية
اللجنة التعليمية بالربنامج الت�أ�سي�سي  ،واعتماد الرئي�س التنفـيذي .
�" - 2شهادة �إكمال التدريب" متنح للمتدرب بعد �إكمال برنامج االخت�صا�ص بناء على
تقارير تقييم الأداء واجتياز امتحان نهاية العام الأكادميي  ،وامتحان اجلزء الأول
ل�شهادة االخت�صا�ص بنجاح و�إكمال متطلبات التدريب بنجاح  ،وت�صدر ال�شهادة
بنــاء على تو�صيــة من اللجنــة التعليميــة بالربنامـج  ،واملجلــ�س التنفـيذي  ،واعتماد
جمل�س الأمناء .
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�" - 3شهادة االخت�صا�ص" متنح للمت ــدرب بعد �إكمال برنامج االخت�صا�ص  ،واجتياز
امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص بناء على تو�صية اللجنة التعليمية
بالربنامج واعتماد جمل�س الأمناء .
�" - 4شهـ ــادة الزمال ـ ــة" مت ـنــح للمتـ ــدرب بعد �إكم ـ ــال برنامـ ــج الزمال ــة  ،واجتي ــاز
امتحان الزمالة بناء على تو�صية اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي ،
واعتماد جمل�س الأمناء .
الف�صــل التا�ســع
التدريــب خــارج ال�سلطنــة
املــادة ( ) 43
يجوز �إيفاد املتدرب للتدريب خارج ال�سلطنة ملدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات فـي برنامج
االخت�صا�ص  ،وملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات فـي برنامج الزمالة  ،ويجوز مد
كل منهما ل�سنة �أخرى �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وحت�سب كافة املخ�ص�صات املالية عن
فرتة التدريب على النحو املن�صو�ص عليه فـي الالئحة التنفـيذية لقانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية  ،ووفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س .
املــادة ( ) 44
يجوز وفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س �إيفاد املتدرب خارج ال�سلطنة لإكمال �أن�شطة
�أكادميية �أ�سا�سية  ،ويلتزم املتدرب بااللتحاق بامل�ؤ�س�سة التي يحددها املجل�س وعدم تغيريها
�إال مبوافقتــه  ،و�إذا أ�خ ــل املت ــدرب بذلك � ،أو مل يكمــل الن�شــاط الأكادمي ــي وف ــق التقاريـ ــر
املر�سلــة من قبــل امل�ؤ�س�س ــة املوفــد �إليهــا  ،جــاز للمجل�س �إيقاف الن�شاط الأكادميي و�إلزام
املتدرب بدفع كافة النفقات التي تكبدها املجل�س .
املــادة ( ) 45
يجوز ال�سماح للمتدرب بح�ضور �أن�شطة �أكادميية اختيارية خارج �أو داخل ال�سلطنة على
نفقته اخلا�صة وفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س  ،على �أال يخل ح�ضور املتدرب لهذه
الأن�شطة بربناجمه التدريبي .
املــادة ( ) 46
يلتزم املتدرب ب�أن يقدم �إلى املجل�س ما يثبت �إكماله الأن�شطة الأكادميية املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( 44و )45من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 47
حت ــدد املخ�ص�ص ــات املالي ــة للمتــدرب فـي برام ــج االخت�صــا�ص والزمالــة املوف ــد �إلى خ ــارج
ال�سلطنة حل�ضور بع�ض الفعاليات كالدورات التدريبية  ،وور�ش العمل  ،وامل�ؤمترات ،
والندوات  ،واالمتحانات  ،واملقررات  ،وفقا للملحق املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل العا�شــر
�إلغــاء القيــد
املــادة ( ) 48
يلغى قيد املتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل ينجح املتدرب فـي التقييم ( )2فرتتني تدريبيتني متتاليتني .
� - 2إذا جتاوزت مدة تدريب املتدرب عاما �إ�ضافـيا واحدا عن مدة التدريب املقررة .
� - 3إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية املعنية
بالربنامج التدريبي ملدة ( )10ع�شرة �أيام مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة .
� - 4إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل املوافقة على طلب ان�سحابه
من الربنامج التدريبي .
� - 5إذا مل يلتزم املتدرب بقواعد و�أنظمة الربنامج التدريبي �أو لوائح املجل�س �أو �أخالقيات
املهنة �أو خالف �أحكام هذه الالئحة والقرارات وال�ضوابط ال�صادرة تنفـيذا لها .
� - 6إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية � ،أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة ،
�أو ب�أخالقيـ ــات املهنـ ـ ــة  ،ومع ذلك �إذا كان احلكــم لأول م ــرة � ،أو مــع وقــف التنفـي ـ ــذ
كان للرئي�س التنفـيذي �إبقاء املتدرب فـي الربنامج التدريبي �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة  ،و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات التدريب وطبيعته بعد
العر�ض على املجل�س التنفـيذي .
� - 7إذا ثبت �أن املتدرب غري الئق �صحيا للتدريب � ،أو ي�شكل خطرا على نف�سه �أو زمالئه
�أو املر�ضى  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة املخت�صة فـي املجل�س  ،واللجنة التعليمية
بالربنامج التدريبي .
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املــادة ( ) 49
يلغى قيد املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص �أو الزمالة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا ل ــم ينج ــح ف ــي التقييــم ال�سن ــوي (التقييــم ال ــدوري م ــع امتح ـ ــان نهاي ـ ــة الع ـ ــام
الأكادميي) لعامني متتاليني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص  ،ولعام واحد بالن�سبة
لربنامج الزمالة .
� - 2إذا مل ينجــح فــي اجتي ــاز امتحــان اجل ــزء الأول ل�شهــادة االخت�صــا�ص بعــد ا�ستنفـ ــاد
جميع الفر�ص .
� - 3إذا جتاوزت مدة تدريب املتدرب ( )2عامني عن مدة التدريب املقررة ب�سبب �ضعف
الأداء الأكادميي  ،وتعوي�ض الفرتات املرتتبة عليه .
وع ــام �أكادمي ــي واح ــد عن م ــدة التدريــب املقـ ــررة ب�سب ــب االنقطـ ــاع عـ ــن التدري ــب ،
�أو لإجازات الأمومة � ،أو العدة .
� - 4إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية بالربنامج
التدريبي ملدة ( )10ع�شرة �أيام مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة .
� - 5إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل املوافقة على طلب ان�سحابه
من الربنامج التدريبي .
� - 6إذا ل ـ ــم يلتـ ــزم املت ـ ــدرب بقواعـ ــد و�أنظم ـ ــة الربنام ـ ــج التدريب ـ ــي �أو لوائـ ــح املجل ـ ــ�س
�أو ب�أخالقيات املهنة �أو خالف �أحكام هذه الالئحة والقرارات وال�ضوابط ال�صادرة
تنفـيذا لها .
� - 7إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية � ،أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة ،
�أو �أخالقيـ ــات املهنــة  ،ومع ذلك �إذا كان احلكــم لأول مــرة � ،أو مع وقف التنفـيذ
كان للرئي�س التنفـيذي �إبقاء املتدرب فـي الربنامج التدريبي �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة  ،و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات التدريب وطبيعته بعد
العر�ض على املجل�س التنفـيذي .
� - 8إذا ثبت �أن املتدرب غري الئق �صحيا للتدريب � ،أو ي�شكل خطرا على نف�سه �أو زمالئه
�أو املر�ضى  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة الطبية املخت�صة فـي املجل�س  ،واللجنة
التعليمية بالربنامج التدريبي .
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املــادة ( ) 50
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا ب�إلغاء قيد املتدرب عند حتقق �أي من احلاالت املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( )49 - 48من هذه الالئحة  ،ويعترب املتدرب موقوفا عن التدريب �إلى
حني �إلغاء قيده .
املــادة ( ) 51
ال يج ــوز إ�عـ ــادة قيد املت ــدرب باملجل ــ�س بعد �إلغــاء قيــده وفقــا لأحك ــام املادتيــن ()49 - 48
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 52
يعترب املتدرب موقوفا عن التدريب خالل مدة احلب�س االحتياطي  ،ف�إذا حفظ التحقيق ،
�أو مل يق�ض ب�إدانتــه جاز للمجل�س �إعادتــه �إلى التدري ــب  ،على �أن تعو�ض فرتة االنقطــاع
عن التدريب بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها .
املــادة ( ) 53
�إذا �صدر حكم غري نهائي فـي جناية � ،أو جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة � ،أو ب�أخالقيات
املهنة يعترب املتدرب موقوفا عن التدريب حتى ي�صري احلكم نهائيا  ،ف�إذا �ألغيت العقوبة ،
�أو مل يق ــ�ض ب�إدانت ــه ج ــاز للمجلـ�س �إعادته �إلى التدريب  ،على �أن يعو�ض فرتة االنقطاع
عن التدريب بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها  ،و�إذا كانت �أكرث من ( )3ثالث فرتات
تدريبية يعيد العام الأكادميي .
الف�صــل احلـــادي ع�شــر
املخالفــات واجلــزاءات
املــادة ( ) 54
تتولى اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي النظر فـي املخالفات التي تقع باملخالفة
لأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،ويجوز للجنة بعد ثبوت املخالفة
لفت نظر املتدرب � ،أو �إنذاره  ،بح�سب نوع �أو ج�سامة املخالفة  ،وذلك وفقا للإجراءات
وال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
وفـي جميع الأحوال  ،يو�ضع املتدرب حتت املالحظة ملدة حمددة تقدرها اللجنة التعليمية .
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املــادة ( ) 55
�إذا قام املتدرب بتكرار املخالفة �أو كانت املخالفة ج�سيمة يكون للرئي�س التنفـيذي بناء على
تو�صية اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي والتق�سيم التنظيمي باملجل�س  ،توقيع �أحد
اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار النهائي مع و�ضع املتدرب حتت املالحظة ملدة حمددة .
� - 2إلغاء قيد املتدرب .
املــادة ( ) 56
يحق للمتدرب التظلم �إلى الرئي�س التنفـيذي من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه
الالئح ــة خـ ــالل (� )60ستني يوم ــا من تاريخ علمــه بالق ــرار  ،وللرئي ــ�س التنفـيــذي البــت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد
مبثابة رف�ض للتظلم .
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ملحـــق
املخ�ص�صات املالية حل�ضور فعاليات خارج ال�سلطنة
مدة الفعالية

املخ�ص�ص املايل

الفعالية التي تكون مدتها
من يوم واحد ،
وحتى (� )7سبعة �أيام

()60
�ستون رياال عمانيا يوميا

()45
الفعالية التي تزيد مدتها
على (� )7سبعة �أيام  ،خم�سة و�أربعون رياال عمانيا يوميا
وحتى ( )30ثالثني يوما
 (� )622ستمائة واثنان وع�شرونالفعالية التي تزيد مدتها رياال عمانيا لكل ( )30ثالثني
يوما للدول العربية
على ( )30ثالثني يوما ،
 ( )915ت�سعمائة وخم�سة ع�شروحتى ()180
رياال عمانيا لكل ( )30ثالثني
مائة وثمانني يوما
يوما لبقية دول العامل

م�ستحقات �أخرى

ر�سوم ت�سجيل +
ت�أ�شرية دخول +
تذكرة �سفر
�سياحية +
ت�أمني �صحي

الفعالية التي تزيد مدتها املخ�ص�صات املالية ذاتها ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
(الدكتوراه)  ،واملن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفـيذية
على ()180
مائة وثمانني يوما لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
 -وي�صرف للموفد املخ�ص�ص املايل ذاته املقرر للفعالية عن �أيام ال�سفر والعودة .
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جملـــ�س اخلدمــــة املدنيــــة
قــــرار
رقـــم 2019/7
ب�إ�صــدار مدونــة قواعــد ال�سلــوك الوظيفـي
للموظفـني املدنيــني فـي وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/17ب�إعادة ت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية وحتديد
اخت�صا�صه ،
و�إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إلى قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إل ــى قان ــون حماي ــة امل ــال العـ ــام وجتن ــب ت�ضارب امل�صالـ ــح ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم ، 2011/112
و�إلى قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2011/118
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2013/64باملوافقة على ان�ضمام �سلطنـ ــة عمان �إلى اتفاقي ــة
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،
و�إلى قانون تنظيم التزامات العاملني فـي كافة م�ؤ�س�سات الدولة و�أع�ضاء املجال�س املعينة
واملنتخبة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/40
و�إلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  ، 2019/1املنعقد بتاريخ 2019/2/24م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل مبدونة قواعد ال�سلوك الوظيفـي للموظفـني املدنيني فـي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صدر فـي  23 :مـن محــــــــرم 1441هـ
املوافـــــق  23 :مـن �سبتمبـــــر 2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ــة

مدونــة قواعــد ال�سلـــوك الوظيفـي
للموظفـــني املدنيــني فـي وحدات اجلهــاز الإداري للدولـــة
الف�صــــل الأول
�أحكــــام عامــــة
1 -1فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد باملدونة  :قواعد ال�سلوك الوظيفـي وجمموعة
مبادئ و�ضوابط للقيم الأخالقية  ،وال�صفات ال�شخ�صية  ،والإجراءات ال�سلوكية  ،التي
يتعني على اخلا�ضعني لأحكامها االلتزام بها  ،والتحلي مبقت�ضياتها  ،عند ممار�سة
�أعمالهم  ،و�أداء واجباتهم املهنية فـي جمال تعزيز النزاهة  ،ومكافحة الف�ساد  ،وكذلك
فـي تنظيم عالقاتهم مبوظفـي اجلهات الرقابية املخت�صة .
2 -2ت�سري �أحكام هذه املدونة على جميع املوظفـني املدنيني فـي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وي�ستثنى من ذلك من ت�صدر لهم مدونات �سلوك وظيفـية خا�صة وفقا للقوانني
والأنظمة املعمول بها  ،وذلك دون الإخالل مبا ت�ضمنته هذه املدونة من �أحكام .
3 -3يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة االلتزام بن�شر هذه املدونة  ،وتوعية املوظفـني
فـي خمتلف امل�ستويات الوظيفـية  ،وتعميمها على جميع الوحدات التابعة لها .
4 -4يجــب على املوظـف االلتــزام ب�أحكــام هــذه املدونــة  ،والإملام مب�ضمونهــا  ،و�أي خمالف ــة
لأحكامها تعر�ض املخالف للم�ساءلة القانونية وفقا للقوانني املعمول بها .
الف�صـــل الثانــــي
الواجبــــات العامــــة
يجب على املوظف فـي �سبيل حتقيق املبادئ التي ت�سعى هذه املدونة �إلى تر�سيخها  ،االلتزام
بالآتي :
1 -1االجتهاد واملثابرة :
أ� � -أداء واجباته الوظيفـية بكل جد  ،واجتهاد  ،وبذل العناية املهنية الالزمة .
ب  -املحافظـ ـ ــة عل ـ ــى االنتظ ـ ــام فـ ــي العمـ ــل  ،وااللتـ ـ ـ ــزام مبواعي ـ ـ ــده الر�سمي ـ ـ ــة ،
و�أن يخ�صــ�ص وق ــت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفـية .
ج  	-ال�سعي نحو الرقي ب�إمكانياتــه من خالل االطالع الدائم  ،وامل�ستمر علــى ك ــل
ما هو جديد  ،ومتعلق بتخ�ص�صه  ،واخت�صا�ص اجلهة  ،و�أن ي�سعى لتقدمي
املقرتحات التي ترثي بيئة العمل  ،وت�ؤدي �إلى الرقي باخلدمة التي تقدمها
اجلهة .
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-3

-4

-5

2احليادية والإن�صاف :
أ�  	-عدم منح معاملة تف�ضيلية �إال فـي حدود القوانني  ،والأنظمة املعمول بها .
ب  	-التعامل مع كل واقعة بكل حيادية  ،ومو�ضوعية  ،وتقدمي اخلدمة ذاتها لكل
املراجعني بغ�ض النظر عن م�ستوياتهم .
3االلتزام بالقوانني :
�أ  	-الإملام بالقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم املعمول بها واملتعلقة
ب�ش�ؤون وظيفته  ،وااللتزام بها .
ب  	-عدم تنظيم� /أو اال�شرتاك فـي تنظيم �أي اعت�صامات داخل �أو خارج مكان العمل .
4النزاهة واال�ستقاللية :
أ�  	-التحلــي بالنزاهـة  ،و�أن يك ــون �سلوك ــه املهني فـي �إطار ه ــذا املب ــد�أ  ،مــن خ ــالل
حتقيق امل�صالح العليا للدولة واملجتمع مبو�ضوعية وا�ستقاللية .
ب  	-ا�ستخدام ال�صالحي ــات املمنوح ــة لـ ــه فـي حدود ال�ضوابط املحددة له  ،وعدم
ا�ستغاللها للم�صالح ال�شخ�صية  ،و�أن يبعد عن العالقات التي تثري �شكوكا
حول مو�ضوعيته  ،وا�ستقالله .
ج  	-االمتنـ ــاع عن طل ــب �أو قب ــول �أي هداي ـ ــا �أو مكاف ـ ـ�آت �أو عمول ــة م ــن �أي نــوع ،
و�أيا كانت قيمتها � ،أو مزايا �أخرى يكون لها ت�أثري على واجباته الوظيفـية ،
وفـي حالة تلقيه هدية  ،يتوجب عليه فورا �إخطار م�س�ؤوله املبا�شر .
د  	-جتنب االنحياز �إلى �أي اجتاهات �سيا�سية � ،أو اجتماعية � ،أو طائفـية  ،وعدم
ا�ستخدام �صالحياته القانونية مل�صلحة �أي طرف  ،على ح�ساب طرف �آخر .
5ال�سرية :
أ�  	-االلتــزام مببــادئ ال�سريــة  ،واملعرف ــة على قـدر احلاجــة فـي جميــع التعامــالت
الداخلية واخلارجية  ،والتي تتعلق بجوانب العمل املختلفة .
ب  	-املحافظة على �سرية جميع البيانات واملعلومات التي تتعلق مبجال عمله ،
والوثائـق الر�سمية التي يحوزها بحكم طبيعة عملـ ــه �سـ ــواء كانــت �سري ــة
بطبيعتها �أو مبقت�ضى �أوامر ت�صدر بذلك  ،وعلى �سرية حمتوياتها  ،ولو بعد
انتهاء خدمته  ،وب�شكل ال ي�ؤدي �إلى �إتالفها � ،أو فقدانها � ،أو �إطالع الغري
عليها ممن لي�س لهم عالقة ب�ش�أنها .
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ج  -ع ــدم ا�ستغـ ــالل الوثائ ــق والبيان ــات واملعلوم ــات التي يح�صل عليهـ ــا املوظـ ــف
فـي �أثناء �أدائه ملهامه كو�سيلة للح�صول على منفعة �شخ�صية �سواء له �أو لغريه ،
كما يجب عليه عدم �إف�شاء هذه املعلومات  ،وا�ستخدامها للإ�ساءة للغري .
د  	-احلفاظ على املعلومات ذات ال�صلة باملو�ضوعات قيد الدرا�سة  ،وعدم الإدالء
به ـ ــا لو�سائـ ـ ــل الإعـ ـ ــالم �أو و�سائ ـ ـ ــل التوا�صـ ــل االجتم ـ ــاعي دون احل�صـ ــول
على موافقة خطية م�سبقة من جهة عمله .
هـ  	-ت�سليم كل ما يكون لديه من الوثائق وامللفات �سواء الورقية �أو الإلكرتونية
وغريها من املمتلكات التي تخ�ص اجلهة  ،ويكون واجبا عليه ت�سليمها عند
انتهاء خدمته .
6 -6ت�ضارب امل�صالح :
أ�  	-ع ــدم اجلــمع بني وظيفته  ،و�أي وظيفـ ــة �أخ ــرى ف ــي اجلــهاز الإداري للدول ــة
�إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة .
ب  -جتنب �أي فعل �أو ت�صرف �أو ن�شاط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ت�ضارب قد يقع بني
م�صاحله ال�شخ�صية من جهة  ،وبني م�س�ؤولياته ومهامه الوظيفـية من جهة
�أخرى.
ج �	-إبالغ م�س�ؤوله املبا�شر خطيا  ،وب�شكل فوري فـي حال وجود ت�ضارب فـي امل�صالح
التي تتعار�ض مع مهام عمله � ،أو فـي حال تعر�ض املوظف �إلى �ضغوط من
الغري  ،مع �إي�ضاح طبيعة العالقة  ،وكيفـية الت�ضارب  ،وعلى م�س�ؤوله املبا�شر
اتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .
د  	-عدم ا�ستغالل الوظيفة �أو املن�صب لتحقيق م�صالح �شخ�صية  ،مادية �أو معنوية ،
لنف�سه �أو لغريه � ،أو الإ�ضرار ب�أ�شخا�ص �أو جهات �أخرى لأ�سباب �شخ�صية .
هـ  	-االمتنـ ــاع هو و�أزواجـ ــه و�أقاربـ ــه حت ــى الدرجة الثانية عن التق ــدم بعطـ ــاءات
�أو عـ ــرو�ض �إلـ ــى اجله ــة الت ــي يعم ــل بهـ ــا �سـ ــواء ك ـ ــان ذلك ب�صـ ــورة مبا�ش ـ ــرة
�أو غيــر مبا�ش ـ ــرة .
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الف�صــــل الثالــــث
واجبـــات املوظـــف جتـــاه م�س�ؤوليــــه
يجب على املوظف  -عند التعامل مع م�س�ؤوليه  -االلتزام بالآتي :
1 -1احرتام م�س�ؤوليه  ،وااللتزام بتنفـيذ توجيهاتهم وتعليماتهم فـي ك ــل مــا مـن �ش�أن ــه
خدمــة ال�صالح العام  ،وفـي حالة �صدور �أمر تنطـ ــوي علي ــه خمالفة للقوان ــني
والأنظمة واللوائح والقرارات ال�ساري ــة  ،علي ــه �إخطــار م�س�ؤول ــه كتابــة  ،واالمتن ــاع
عن تنفـيذه �إال �إذا �صدر �أمر خطي من م�س�ؤول ــه  ،كم ــا عليه االمتن ــاع عـ ــن تنفـ ــيذ
الأمر �إذا ترتبت عليه جرمية .
�2 -2إخطار م�س�ؤوله عن كل ال�صعوبات التي تواجهه فـي �أثناء ممار�سة العمل .
3 -3عــدم �إخفــاء �أي معلومات عن م�س�ؤوله  ،و�أن يقــدم امل�شورة بكـل كفاءة  ،و�أن يجعل
كل �إمكانياته وخرباته خلدمة القرارات املتخذة من م�س�ؤوله .
4 -4جتنب ا�ستخدام و�سائل غري م�شروعة للح�صول على معاملة تف�ضيلية من م�س�ؤوله .
الف�صــل الرابـــع
واجبـــات املوظــــف جتـاه مر�ؤو�سيــه
يجب على املوظف  -عند التعامل مع مر�ؤو�سيه  -االلتزام بالآتي :
1 -1ت�شجيـع مر�ؤو�سيـه علــى العمــل  ،وعلــى اكت�س ــاب املعارف  ،ونـقل املعرفــة واخلبــرات
�إليهم .
�2 -2أن يكـ ــون قـ ــدوة ح�سنة ملر�ؤو�سي ــه من خالل تقيــده بالقوانني  ،والنظــم ال�ساريـة ،
و�أال يعامل �أي موظف معاملة تف�ضيلية .
3 -3الإ�شـ ــراف عل ــى مر�ؤو�سيه  ،وتقيي ــم �أدائهــم ب�شك ــل مو�ضوعــي  ،وتقدي ــم الن�صـ ــح
الالزم لهم  ،وال�سعي نحو االرتقاء بقدراتهم  ،وال�سع ــي �إلى توفري فر�ص التدريب
والت�أهيل الالزمة لهم .
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الف�صــل اخلامــ�س
واجبـات املوظـف جتـاه زمالئــه فـي العمــل
يجب على املوظف  -عند التعامل مع زمالئه فـي العمل  -االلتزام بالآتي :
1 -1العمل بروح الفريق الواحد  ،و�أن يتحلى ب�صفة التعاون من �أجل دعم وتطوير
العمل .
2 -2ت�سخري كل طاقاته وخرباته مبا ميكن زمالءه فـي العمل من الوفاء بالتزاماتهم ،
وت�أدية وظائفهم .
3 -3االمتناع عن �أي ت�صرفات ت�سيء �إلى الزمالء فـي العمل .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
واجبــات املوظــف جتــاه املراجعــني
يجب على املوظف  -عند التعامل مع املراجعني  -االلتزام بالآتي :
�1 -1إجناز املعامالت املطلوبة بال�سرعة واجلودة الالزمة  ،ومراعاة حدود االخت�صا�ص .
2 -2التعامل مع متلقي اخلدمة باحرتام ولباقة وحيادية  ،وبدون متييز �أو معاملة
خا�صة مبا ي�ؤدي �إلى زيادة ثقة متلقي اخلدمة باجلهة .
3 -3درا�سة املو�ضوعات املتعلقة باملراجعني بكل حيادية ومو�ضوعية  ،ومراعاة تطبيق
القوانني والنظم ال�سارية .
4 -4الإجاب ــة عــن اال�ستف�س ــارات وال�شك ــاوى املقدمــة مــن املراجعــني  ،وتو�ضيح الأ�سبــاب
فـي حال عدم املوافقة � ،أو الت�أخري فـي �إجناز املعاملة .
5 -5احلفاظ على خ�صو�صية الأفراد  ،وعلى معلوماتهم ال�شخ�صية  ،وعدم ا�ستخدامها
لأغرا�ض خا�صة .
الف�صـــل ال�سابــــع
�إقـــرار الذمــــة املاليـــة
يلتزم املوظف ب�أن يقدم �إقرارا بذمته املالية متى طلب منه ذلك من اجلهة املخت�صة ،
مت�ضمنا جميع الأموال املنقولة والعقارية اململوكة له ولأزواجه و�أوالده الق�صر  ،وم�صدر
هذه امللكية  ،وفقا للنماذج املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
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الف�صـــل الثامــــن
احلفـــاظ علــى املـــال العـــام
يجب على املوظف  -عند تعامله مع املال العام  -االلتزام بالآتي :
1 -1املحافظة على املال العام  ،وعدم التفريط ب�أي حق من حقوق الدولة  ،وااللتزام
مبا �أقرته القوانني والنظم املعمول بها فـي الدولة .
2 -2ا�ستخدام املوارد بطريقة اقت�صادية وبكفاءة وفعالية  ،و�أن ي�سخر كل الإمكانيات
خلدمة ال�صالح العام  ،ل�ضمان �أداء االخت�صا�صات الوظيفـية بجودة عالية .
3 -3ع ــدم ا�ستخـ ــدام املـ ــال العام للح�صول على منفعة �شخ�صيـ ــة � ،أو مكا�ســب خا�ص ــة ،
�أو القيام ب�أي ت�صرف ي�ؤدي �إلى امل�سا�س باملال العام � ،أو تبديده .
4 -4املحافظة على الأدوات التي يتم تزويد املوظف بها للقيام مبهامه الوظيفـية ،
وعدم ا�ستخدامها فـي غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها .
الف�صــل التا�ســـع
ا�ستخــدام التقنيــة والتعامل مــع ال�شبكــة املعلوماتيــة
يجب على املوظف  -عند التعامل مع الأجهزة والربامج التقنية وال�شبكة العاملية للمعلومات
(الإنرتنت)  -االلتزام بالآتي :
1 -1املحافظة على الأجهزة التقنية التي يت�سلمها من اجلهة  ،واتخاذ كافة الإجراءات
الالزمة لذلك .
2 -2عدم ا�ستخدام الأجهزة �أو الربامج �أو ال�شبكة املعلوماتية لأي غر�ض �آخر ال يتعلق
بالعمل  ،وتر�شيد ا�ستخدامها .
3 -3املحافظة على املعلومات  ،وكلمات ال�سر املوجودة فـيها  ،وعدم �إف�شائها للغري .
4 -4مراعـ ــاة متطلب ــات امللكي ــة الفكري ــة له ــذه الأجهزة والربامــج وامللفــات و�ش ــروط
ا�ستخدامها .
5 -5عدم حتميل امللفات والربامج التي ال تتعلق بالعمل مبا�شرة � ،أو املخالفة للقوانني
والأنظمة .
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جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
قــــرار
رقــــم 2019/182
بتحديد مقر ونطاق اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2019/31ب�إن�شاء املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات ،
و�إلى القرار رقــم  2001/119ب�ش�أن حتديد مقار ونطاق اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون مقر املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات جممع املحاكم فـي اخلوير  -حمافظة م�سقط .
املــادة الثانيــــة
ي�شمل نطاق اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات  ،واليتي مطرح والعامرات .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1440 / 8 / 19 :هـ
املوافــــق 2019 / 4 / 25 :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 ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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قــــرار
رقــــم 2019/183
بتعديل نطاق اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية م�سقط
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2019/31ب�إن�شاء املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات ،
و�إلى القرار رقــم  2001/119ب�ش�أن حتديد مقار ونطاق اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يتحدد نطاق اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية م�سقط لي�شمل واليتي م�سقط وبو�شر .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1440 / 8 / 19 :هـ
املوافــــق 2019 / 4 / 25 :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 ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
قــــرار
رقـــم 2019/1
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون نظـم املدفوعـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/8
و�إلـى ق ــرار جمل ــ�س حمافظ ــي البن ــك املركـ ــزي العمانــي رق ــم م م، 5/18/12/183/2999/
بتاري ــخ 2018/12/17م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــرر
املــادة الأولــــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون نظم املدفوعات الوطنية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر الرئيــ�س التنفـيــذي للبنك املرك ــزي العمانــي النم ــاذج والتعليمات الالزمـ ــة لتنفـيــذ
�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعـدة  1440هـ
املوافـــــق  22 :من يوليـــــــــــــو  2019م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1303
ال�صادرة فـي 2019/7/28م
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�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
نائـ ـ ـ ــب رئيـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ــ�س املحافظ ـ ـ ــني

الالئحـة التنفـيذيــة لقانــون نظـم املدفوعــات الوطنيـة
الف�صــل الأول
�أحكــام عامــــة
املــادة () 1
تقدم الطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة م�صحوبة بالإي�صال الدال على �سداد
ر�سـ ــم الطلـ ــب والدرا�س ــة املقـ ــرر  ،ومرفقا بها البيان ــات وامل�ستنــدات املحــددة  ،وال يرتت ــب
على تقدميها �أي التزام على البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 2
ال يجوز النظر فـي الطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة والبت فـيها �إال �إذا كانت
م�ستوفــاة جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـيها بح�س ــب طبيعــة كــل طلــب ،
والغر�ض منه .
وال يجوز ملقدم الطلب ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة � ،أو امل�ستندات املقدمة منه �إذا مت رف�ض
الطلب �صراحة �أو �ضمنا .
املــادة ( ) 3
يجـ ــوز التظلـ ــم من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحــة خــالل مــدة �أق�صاه ــا
(� )60ستون يوما من تاريخ علم املتظلم اليقيني بالقرار  ،ويعترب عدم الرد على التظلم
خالل مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�ضا له .
الف�صــل الثانــي
�أحكــام م�شرتكــة للرتاخيــ�ص
املــادة () 4
يحظـ ــر مزاولـ ــة �أي ن�ش ــاط يتعلق بنظم املدفوعات دون احل�ص ــول عل ــى ترخيـ ــ�ص ب ــذلك
وفق �أحك ــام قانـ ــون نظ ــم املدفوعات الوطنيـ ــة  ،وه ــذه الالئح ــة  ،والق ـ ــرارات والتعليم ــات
التي ي�صدرها البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 5
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )1سنة واحدة بقرار من جمل�س املحافظني خالل مدة ال تتجاوز
( )120مائة وع�شرين يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع املتطلبات وال�شروط ،
و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويج ــوز جتدي ــد الرتخيــ�ص مل ــدة �أو ملـ ــدد مماثلة بن ــاء علــى طلـب يقــدم علـى النمــوذج املعــد
لهذا الغر�ض فـي موعد �أق�صاه ( )90ت�سعون يوما قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص .
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه ،
و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويراعـ ــى عنــد التجديــد وفــاء املرخ ــ�ص ل ــه بجمي ــع التزامات ــه  ،ف�ضال عن ا�ستيفائــه جميع
املتطلبات وال�شروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .
املــادة ( ) 6
يقوم البنك املركزي العماين ب�إخطار طالب الرتخي�ص �أو املرخ�ص له  -بح�سب الأحوال -
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص �أو جتديده ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،والقرارات  ،والتعليمات التي ي�صدرها البنك املركزي العماين فـي هذا
ال�ش�أن  ،ب�أوجه النق�ص فـي طلبه  ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره ال�ستكمال �أوجه النق�ص  ،و�إال حفظ الطلب .
املــادة ( ) 7
يحق للبنك املركزي العماين �أن يطلب من طالب الرتخي�ص �أي تو�ضيحات �أو معلومات
�إ�ضافـية متى ر�أى ذلك �ضروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص  ،وذلك خالل �أجل ال يتجاوز
( )30ثالث ــني يوم ــا م ــن تاري ــخ ا�ستيفــاء طالب الرتخي�ص جميع ال�شروط واملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة والقرارات والتعليمات التي ي�صدرها البنك املركزي
العماين فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 8
يجب على املرخ�ص له �سداد ر�سم الإ�صدار املقرر خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني
يومــا من تاريخ املوافقة على طلــب الرتخيــ�ص �أو جتديــده  ،و�إال اعتبــر طل ــب الرتخيــ�ص
�أو التجديد ك�أن مل يكن  ،وال ترتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 9
�إذا توفـ ــي ال�شخ�ص الطبيعـ ــي املرخ�ص لـ ــه  ،وكان الرتخي ــ�ص �ساري ــا  ،ف�إن ــه يجــوز لورثتــه
�أو �أحدهم احللول حمله خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ الوفاة  ،على �أن
يتم تقدمي طلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�صحوبا بامل�ستندات والبيانات
التي يحددها البنك املركزي العماين .
ويكون للبن ــك املرك ــزي العماين رف ــ�ض الطلب �إذا مل تتوفر فـي الطالب جميع املتطلبات
وال�شروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .
املــادة ( ) 10
�إذا متلك ال�شخ�ص الطبيعي باملرياث �أو الو�صية �أكرث من ( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س
مال ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له  ،ورغب فـي ا�ستمرار هذا التملك  ،ف�إنه يتعني عليه
تقدمي طلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�صحوبا بامل�ستندات والبيانات التي
يحددها البنك املركزي العماين  ،وذلك خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ
علم الطالب مبا �آل �إليه بطريق املرياث �أو الو�صية .
ويكـ ـ ــون للبنـ ــك املرك ــزي العمانـ ـ ــي رف ـ ــ�ض الطل ــب �إذا ل ــم تتوف ــر ف ــي الطالـ ــب ال�شـ ـ ــروط
التي ي�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
يقــدم طلــب موافقة البنــك املرك ــزي العماين على قيام املرخ�ص لـ ــه بالتن ــازل عــن حقوقـ ــه
والتزاماته �إلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات
وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من الرتخي�ص .
�	- 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
 - 3حتديد احلقوق وااللتزامات املطلوب التنازل عنها .
 - 4ا�سم املتنازل �إليه  ،والغر�ض من التنازل .
�	- 5أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 12
يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�ص له بالتنازل عن الرتخي�ص
ال�صادر له �إلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات
وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من الرتخي�ص .
�	- 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
� - 3صـ ــورة من عقد الت�أ�ســي�س والنظ ــام الأ�سا�سي وال�سجل التجاري وفــق �آخر تعديــل
�إذا كان �شخ�صا اعتباريا .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء املتنازل �إليه ال�شروط واملتطلبات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة للرتخي�ص ابتداء .
�	- 5أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 13
يبــت فـي طل ـ ــب التنازل ع ــن الرتخيــ�ص �أو عــن احلق ــوق وااللتزامات النا�شئــة عن ــه خـ ــالل
مدة ال تتجاوز (� )60ستني يوما  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط ملنح املوافقة على قيام املرخ�ص له بالتنازل عــن الرتخي�ص ال�صادر له �إلى الغري
مــا ي�أتي :
 - 1وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته وقت التنازل  ،وعلى الأخ�ص التزاماته املالية .
 - 2التزام املتنازل له ب�شروط الرتخي�ص وبالوفاء بجميع االلتزامات املن�صو�ص عليها
فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية  ،وهذه الالئحة .
�	- 3أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 15
فـي حالة املوافقة على التنازل الكلي عن الرتخي�ص  ،تنتقل �إلى املتنازل �إليه جميع احلقوق
وااللتزامات املرتتبة على الرتخي�ص .
وفـي حال ــة التنازل اجلزئي يكون كل من املرخ�ص ل ــه واملتنــازل �إليه م�س ـ�ؤوال م�س�ؤوليــة
ت�ضامنيـ ــة أ�م ــام البنك املركزي العمان ــي عن الوفـاء بجميع االلتزامات املن�صو�ص عليها
فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية  ،وهذه الالئحة .
وفـي جميع ا ألح ــوال  ،ال يجوز للمرخ�ص ل ــه املطالبة با�ست ــرداد �أي ر�سـ ــوم �أو مقاب ــل مال ــي
�أو �أي مبالغ يكون قد �سددها للبنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 16
ال يجوز ملــن تنازل عن الرتخي�ص �أو عن ن�صيبه فـي ح�صة �أو �أ�سهم املرخ�ص لـ ــه التي تزيد
عل ــى ( )%25خم�ســة وع�شرين باملائة �أن يتقدم بنف�سه �أو بوا�سطة �شخ�ص اعتب ــاري ميلك ــه ،
�أو ي�ساهم � ،أو ي�شارك فـيه بطلب احل�صول عــلى ترخي ــ�ص �آخــر �إال بــعد انق�ض ــاء (� )1سنــة
واحدة من تاريخ املوافقة على التنازل .
املــادة ( ) 17
يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�ص له مبزاولة الن�شاط املرخ�ص
بـ ــه فـي غري املقر املرخ ــ�ص ب ــه على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،عل ــى �أن ي�شتم ــل الطلـ ــب
على البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1العنوان التف�صيلي للمقر املقرتح .
� - 2سند امللكية � ،أو عقد الإيجار .
 - 3املخطط الهند�سي للمقر املقرتح .
 - 4تقري ــر تف�صيل ــي ي�شتمل على الـت�أثريات املتوقع حدوثه ــا علــى النظــام  ،واخلدمــات
املقدمة .
�	- 5أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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الف�صـــل الثالـــث
ترخيــ�ص ت�شغيـــل النظـــام
املــادة () 18
ال يجــوز منــح ترخي�ص ت�شغيل النظام �إال �إذا ك ــان طال ــب الرتخي ــ�ص م�ستوفـي ــا ال�شـ ــروط
الآتية :
�	- 1أن يتخذ �شكل �شركة وفق �أحكام القوانني املعمول بها  ،والقرارات املنفذة لها .
�	- 2أن ي�ستوفـي ر�أ�س املال الذي يحدده جمل�س املحافظني من حني لآخر .
�	- 3أن تكون لديه الكفاءة الفنية لت�شغيل النظام .
�	- 4أن ي�ضمن �سالمة العمليات التي جتري فـي النظام .
�	- 5أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 19
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ت�شغيل النظام �إلى البنك املركزي العماين على النموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1صـ ــورة م ــن عق ــد الت�أ�سي ــ�س  ،والنظـ ــام الأ�سا�سـ ــي لل�شخ ــ�ص االعتب ــاري  ،وال�سجـ ــل
التجاري له وفق �آخر تعديل .
 - 2قواعد حوكمة ت�شتمل بوجه خا�ص على ما ي�أتي :
أ�  -الهيكل التنظيمي املقرتح على �أن ي�شتمل بوجه خا�ص على هيكل الإدارة .
ب  -التدقيق الداخلي  ،وتقنية املعلومات  ،واملهام املنوطة بهما .
 - 3ا إلج ــراءات الت ــي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�ســل الأمــوال  ،ومتوي ــل
الإرهاب .
 - 4ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�ص .
 - 5تقرير تف�صيلي لآلية عمل النظام والتقنيات امل�ستخدمة .
 - 6بيان ب�أ�سماء امل�شاركني فـي ال�شخ�ص االعتباري �أو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س ماله تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة باملائة .
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 - 7بيان ب�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني وم�ؤهالتهم ،
ومديـ ــري العم ــوم ونوابه ــم  ،على �أن يتمتع كل منه ــم بح�س ــن ال�سي ــرة وال�سمع ــة ،
و�أال يك ــون قـ ــد �سب ــق احلكـ ــم علي ـ ــه فـ ــي جناي ــة � ،أو فـ ــي جرمي ــة خملـ ــة بال�شـ ــرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 8بيان تف�صيلي بالأ�شخا�ص املتوقع م�شاركتهم فـي النظام .
 - 9ن�سخة من القواعد املتعلقة بت�شغيل النظام .
 - 10خطة عمل لل�سنوات اخلم�س القادمة ت�شتمل بوجه خا�ص على كيفـية �إدارة املوارد
الب�شرية مبا يت�ضمن كفايتها لت�شغيل النظام بكفاءة وفعالية  ،على �أن ترفق بهذه
اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى .
 - 11بيان تف�صيلي بالأ�سعار املقرتح حت�صيلها لقاء اخلدمات املزمع تقدميها .
�	- 12أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 20
يجب �أن تت�ضمن القواعد املتعلقة بت�شغيل النظام امل�شار �إليها فـي البند ( )9من املــادة ()19
من هذه الالئحة على الأخ�ص ما ي�أتي :
� - 1شروط و�إجراءات و�ضوابط امل�شاركة فـي النظام  ،واحلقوق وااللتزامات املتبادلة .
 - 2التقنية امل�ستخدمة فـي ت�شغيل النظام  ،ومقايي�س جودة وكفاءة اخلدمة .
� - 3ضمان عدم التمييز بني م�ستخدمي النظام .
 - 4ال�سيا�سات والتدابري الأمنية التي تكفل حماية النظام وت�أمني البيانات واملعلومات
من �أي اخرتاق �إلكرتوين � ،أو ولوج �شخ�ص غري م�صرح له �إليها  ،وطرق ومواعيد
�إبالغ البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك �أو حماولة �إحداثه .
�	- 5إدارة الأزمات ملواجهة حاالت الطوارئ �أو حدوث �أعطال �أو خلل فني فـي النظام
مب ــا ي�ضم ــن عدم توقـ ــف العمل فـي النظــام وا�ستمرار ت�شغيلــه بكفــاءة وفاعليــة ،
ورفع التقارير ب�ش�أنها �إلى البنك املركزي العماين .
�	- 6آلية ا�ستعادة البيانات �أو املعلومات فـي حالة فقدانها لأي �سبب من الأ�سباب .
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 - 7التدابيـ ــر الت ــي تكف ــل احلـ ــد مـ ــن املخاط ــر املرتبطـ ــة بت�شغيـ ــل النظـ ــام كمخاط ـ ـ ــر
ال�سيولة  ،وخماطر �سعر ال�صرف  ،واملخاطر الناجمة عن العمليات املتعلق ــة ب�أوامر
الدفع  ،و�أدوات الدفع  ،والت�سوية  ،واملقا�صة .
�	- 8آليات و�إجراءات البت فـي الطلبات املتعلقة بالأخطاء التي تقع فـي النظام  ،وطرق
معاجلته ــا عل ــى �أن تك ــون متفق ــة مــع مـ ــا يقره البن ــك املركزي العماين من قواعد
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 9الإجراءات الكفـيلة حلماية وت�أمني العمليات التي جتري فـي النظام .
� - 10سعر اخلدمة وطريقة التح�صيل .
�	- 11آليات و�إجراءات البت فـي ال�شكاوى التي يقدمها امل�شارك ومزود اخلدمات ب�سبب
يتعلق بت�شغيل النظام و�إدارته  ،وطرق حل املنازعات .
وللبنك املركزي العماين قبول �أو رف�ض هذه القواعد � ،أو طلب �إجراء التعديالت الالزمة
عليها مبا يتفق و�سيا�ساته وتوجهاته املتعلقة بنظم املدفوعات .
املــادة () 21
يج ــب عل ــى امل�شغـ ــل فـي حال ــة رغبته فـي �إج ــراء �أي تغييــر فـي النظ ــام مبا ي�ؤثر على هيكله
�أو ت�شغيله �أو �إدارته �أن يقدم طلبا بذلك �إلى البنك املركزي العماين على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من الرتخي�ص .
�	- 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
 - 3تقرير تف�صيلي ي�شتمل على التغيريات املراد �إجرا�ؤها  ،والـت�أثريات املتوقع حدوثها
على النظام  ،واخلدمات املقدمة .
�	- 4أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
ويخطر امل�شغل امل�شارك قبل �إجراء التغيري خــالل مــدة ال تق ــل ع ــن ( )30ثالث ــني يوم ــا
من تاريخ احل�صول على موافقة البنك املركزي العماين على الطلب .
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الف�صــــل الرابــــع
ترخيــــ�ص مــــزود اخلدمـــات
املــادة () 22
ال يجوز منــح ترخي�ص مزود اخلدمات �إال �إذا كان طالب الرتخي�ص م�ستوفـيـ ــا ال�شـ ــروط
الآتية :
�	- 1أن ي�ستوفـي ر�أ�س املال الذي يحدده جمل�س املحافظني من حني لآخر .
�	- 2أن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقدمي خدمات املدفوعات .
�	- 3أن ي�ضمـ ــن �سالم ــة الأم ــوال التـ ــي يت�سلمــها من م�ستخدمي خدمـ ــات املدفوعـ ــات
�أو م ــن غريهــم وتكون ذات �صلـ ــة بتقدمي هذه اخلدمات  ،وبقائها منف�صلة متام ــا
ع ـ ــن �أر�صـ ـ ــدة �أي طـ ـ ــرف آ�خـ ــر  ،ف�ضـ ـ ــال عن �ضمـ ــان �إمكانيـ ــة تتبــع ه ــذه الأم ـ ــوال
فـي �أي وقـ ــت .
�	- 4أن يكون لديه عدد كاف من العاملني امل�ؤهلني فـي جمال خدمات املدفوعات .
�	- 5أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 23
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص مزود اخلدمات �إلى البنك املركزي العماين على النموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� 1 -1صورة من البطاقة ال�شخ�صية لطالب الرتخي�ص � ،أو عقد الت�أ�سي�س  ،والنظام
الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل �إذا كان �شخ�صا اعتباريا .
2 -2ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�ص .
3 -3بيان تف�صيلي بنوع خدمات املدفوعات املزمع تقدميها  ،والأ�سعار املقرتح حت�صيلها
مقابل كل خدمة .
4 -4خطة عمل ت�شتمل بوجه خا�ص على ما يثبت املقدرة على توظيف املوارد الب�شرية ،
وو�ضع النظم وا إلجـراءات التي تكفل �سري العمل ب�شكـ ــل منتظـ ــم و�سليـ ــم  ،علـ ــى �أن
ترفق بهذه اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى � ،أو املوازنات
والتقارير املالية املدققة لل�سنوات الثالث الأخرية فـي حالة �إذا كان مقدم طلب
الرتخي�ص مرخ�صا له من البنك املركزي العماين مبزاولة ن�شاط �آخر .
-881-

5 -5قواعد حوكمة ت�شتمل بوجه خا�ص على ما ي�أتي :
�أ  -هيك ـ ــل تنظيمـ ــي وا�ض ـ ــح يتميز بال�شفافـيــة والت ـ ــوازن بـ ــني ال�صالحي ـ ــات
وامل�س�ؤوليات .
ب  -التدابري التي تكفل احلد من املخاطر املرتبطة بخدمات املدفوعات  ،و�آليات
الرقابة الداخلية التي ت�ضمن �سالمة النواحي الإدارية واملالية واملحا�سبية ،
على �أن تتنا�سب تلك التدابري والآليات مع طبيعة وحجم وم�ستوى تعقيد
خدمات املدفوعات املزمع تقدميها .
ج  -تقنية املعلومات .
6 -6ا إلجــراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�سل الأم ــوال  ،ومتويل
الإرهاب .
 7 -7ما يفـي ــد و�ض ــع الإجراءات الالزم ــة التــي ت�ضمن حماية البيانــات واملعلوم ــات
من اخرتاقها �أو الولوج �إليها من قبل �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم بذلك  ،وطرق
ومواعيد �إخطار البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك � ،أو حماولة �إحداثه .
8 -8خطة عمل ت�شتمل على الآليات والإجراءات التي حتدد كيفـية �إدارة ومواجهة
حاالت الطوارئ  ،ورفع التقارير ب�ش�أنها �إلى البنك املركزي العماين .
9 -9بيان ب�أ�سماء امل�شاركني فـي ال�شخ�ص االعتباري �أو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س ماله تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة باملائة .
 10 10بيان ب�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني وم�ؤهالتهم ،
على �أن يتمتع كل منهم بح�سن ال�سرية وال�سمعة  ،و�أال يكون قد �سبق احلكم عليه
فـي جناية � ،أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� 11 11آليات و�إجراءات البت فـي ال�شكاوى التي يقدمها م�ستخدمو خدمات املدفوعات ،
وطرق حل املنازعات .
�12 12أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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الف�صــــل اخلامــــ�س
اال�ستعانـــة بالغري وتعيني الوكــالء ووكيــل الت�سويــة
املــادة () 24
ال يجوز للم�شغل ومزود اخلدمات وامل�شارك �أن ي�سند �أحد �أن�شطته اخلا�ضعة لأحكام قانون
نظم املدفوعات الوطنية �إلى الغري � ،أو �أن يعني وكيال له � ،أو وكيل الت�سوية �إال مبوافقة
كتابية من البنك املركزي العماين .
املــادة () 25
يقدم طلب اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ض الأعمال �أو تعيني وكيل على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من البطاقة ال�شخ�صية للغري �أو الوكيــل � ،أو عقـ ــد الت�أ�سي ــ�س  ،والنظ ــام
الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل �إذا كان �شخ�صا اعتباريا .
�	- 2آليات و�إجراءات الرقابة الداخلية املزمع �إعمالها من قبل الغري �أو الوكيل  ،والتي
تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
 - 3بيان ب�أ�سماء املديرين  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني للغري �أو الوكيل  ،وم�ؤهالتهم .
 - 4ما يدل على الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية للغري � ،أو الوكيل .
�	- 5أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة () 26
يقدم طلب تعيني وكيل الت�سوية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من
القواعد املتعلقة ب�إجراء الت�سوية  ،وال تكون املوافقة على تعيني وكيل الت�سوية نافذة �إال
بعد �أن يوافـي البنك املركزي العماين بن�سخة من اتفاقية يربمها مع امل�شغل وامل�شاركني
الذين قاموا بفتح ح�سابات لديه لإجراء عمليات الت�سوية  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ املوافقة  ،على �أن تت�ضمن االتفاقية حقوق والتزامات وكيل الت�سوية وامل�شغل
وامل�شاركني املتعلقة بعمليات الت�سوية  ،وفـي جميع الأحوال يلتزم وكيل الت�سوية ب�إخطار
البنك املركزي العماين ب�أي تعديل يطر�أ على االتفاقية .
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املــادة () 27
يحق للبنك املركزي العماين اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للتحقق من �صحة البيانات
وامل�ستندات املتعلقة بتعيني الغري �أو الوكيل  ،كما يكون له حق طلب �إي�ضاحات من امل�شغل
�أو مزود اخلدمات ب�ش�أن هذه البيانات �أو امل�ستندات .
املــادة () 28
يكــون للبنــك املركــزي العمانــي مطل ــق التقدير فـي املوافقة �أو عدم املوافق ــة علــى طل ــب
اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ض الأعمال � ،أو تعيني وكيل � ،أو وكيل الت�سوية  ،على �أن يبت
فـي هذا الطلب خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفائه جميع املتطلبات وال�شروط
املقررة  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 29
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )28من هذه الالئحة  ،يجوز للبنك املركزي العماين عدم
املوافقة على قيام امل�شغل �أو مزود اخلدمات باال�ستعانة بالغري للقيام ب�أعمال ت�شغيلية
جوهرية متى ر�أى �أن ذلك ي�ؤثر على جودة وكفاءة اخلدمة � ،أو على جودة الرقابة الداخلية ،
�أو على �أدائه املالـ ــي � ،أو عل ــى قدرتـ ــه فـي الوف ــاء بالتزامات ــه � ،أو ك ــان من �ش�أن ذلك احل ــد
من قدرة البنك املركزي العماين فـي الإ�شراف والرقابة على نظم املدفوعات .
املــادة () 30
يجب عل ــى امل�شغـ ــل �أو مزود اخلدمات فـي حالة اال�ستعانة بالغي ــر للقي ــام ببعــ�ض الأعم ــال
�أن يراعي الآتي :
� - 1أال تت�ضمن اال�ستعانة تفوي�ضا مب�س�ؤوليات الإدارة العليا للم�شغل �أو مزود اخلدمات .
 - 2بقـ ــاء امل�شغ ــل ومــزود اخلدمات ملتزما ب�شروط الرتخي�ص ال�صادر ل ــه  ،وب�أحكــام
قانون نظم املدفوعات الوطنية  ،وهذه الالئحة .
 - 3عدم الت�أثري على عالقة والتزامات امل�شغل �أو مزود اخلدمات جتاه م�ستخدمي
النظام �أو خدمات املدفوعات .
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املــادة ( ) 31
تقيد فـي �سجل خا�ص بالبنك املركزي العماين جميع املوافقات ال�صادرة بتعيني الغري ،
والوكالء  ،ووكالء الت�سوية  ،وبياناتهم  ،ويجوز لذوي ال�ش�أن االطالع على هذا ال�سجل
وفق ال�ضوابط والإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .
وال يكون البنك املركزي العماين م�س�ؤوال عن عدم �صحة بيانات الوكالء الواردة فـي ال�سجل
متى كانت راجعة خلط�أ امل�شغل �أو مزود اخلدمات الذي قدم البيانات .
املــادة ( ) 32
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات فـي حالة موافقة البنك املركزي العماين على طلب
اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ض الأعمال � ،أو تعيني وكيل له � ،أو وكيل الت�سوية �أن يتخذ
الإجـ ــراءات املنا�سب ــة التــي ت�ضم ــن امتثالهم ب�أحكـ ــام قان ــون نظم املدفوعـ ــات الوطنية ،
وهذه الالئحة  ،وب�سيا�سات وتوجيهات البنك املركزي العماين املتعلقة بنظـم املدفوع ــات ،
ومبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
املــادة () 33
ال يرتتـب على قيـ ــام امل�شغل ومزود اخلدمات باال�ستعانــة بالغيــر للقيــام ببع ــ�ض الأعم ــال ،
�أو تعيني وكيل له � ،أو وكيل الت�سوية انتفاء م�س�ؤوليته عن الأعم ــال �أو الأفع ــال التي يق ــوم
بها الغري � ،أو الوكيل � ،أو وكيل الت�سوية .
املــادة ( ) 34
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات الت�أكد من قيام الوكيل الذي عينه ب�إخطار م�ستخدمي
النظام �أو خدمات املدفوعات بعمله كوكيل له .
املــادة ( ) 35
يجب على وكيل الت�سوية �أن يقوم بفتح ح�سابات م�صرفـية منف�صلة عن ح�ساباته الأخرى
بغر�ض �إجراء الت�سوية .
وي�ضع وكيل الت�سوية القواعد الت�شغيلية الالزمة لإدارة هذه احل�سابات امل�صرفـية  ،على �أن
تت�ضم ــن هــذه القواعد احلد من خماطر الت�سوية واالئتمان وال�سيولــة  ،ويبــرم اتفاقيــات
مع امل�شغل �أو مزود اخلدمات  -بح�سب الأحوال  -تبني وقت نهائية املدفوعات  ،ووقت �إجراء
التحويالت  ،على �أن يتم عر�ض هذه القواعد واالتفاقيات على البنك املركزي العماين
للموافقة عليها .
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املــادة ( ) 36
يجب على وكيل الت�سوية �أن يقدم �إلى البنك املركزي العماين التقارير التي يطلبها منه ،
وتكون ذات �صلة بعمله  ،وذلك وفـ ــق املواعي ــد والإجراءات التي يحددهـ ــا البن ــك املركـ ــزي
العماين .
املــادة () 37
يجب على امل�شغــل ومزود اخلدمــات �إخطــار البنــك املركــزي العمان ــي على الف ــور فـي حال ــة
قيامه ب�إنهاء مهمة الغري � ،أو الوكيل � ،أو وكيل الت�سوية .
املــادة ( ) 38
يكون للبنك املركزي العماين �إنهاء مهمة الغري � ،أو الوكيل � ،أو وكيل الت�سوية  ،و�شطب
ا�سمه فـي الأحوال الآتية :
�	- 1إذا طلب امل�شغل �أو مزود اخلدمات ذلك .
� - 2إذا ثبت احل�صول على موافقة البنك املركزي العماين على تعيني الغري � ،أو الوكيل ،
�أو وكيل الت�سوية عن طري ــق الغـ ــ�ش � ،أو التدليــ�س � ،أو التزويـ ــر � ،أو تقديـ ــم بيان ــات ،
�أو معلومات غري �صحيحة .
�	- 3إذا تبني قيام الغري �أو الوكيل �أو وكيل الت�سوية ب�أعمال غري م�شروعة .
�	- 4إذا ك ـ ــان ذلك �ضروري ـ ـ ــا حلماي ـ ــة م�ستخدم ـ ــي النظـ ــام �أو خدمـ ـ ــات املدفوع ـ ــات ،
�أو �إذا تطلبت امل�صلحــة العامة �إنهاء مهمة الغري � ،أو الوكيـ ــل � ،أو وكيــل الت�سوي ــة ،
و�شطب ا�سمه .
ويكون للبنك املركزي العماين ن�شر قراره ال�صادر بال�شطب بالو�سيلة التي يراها منا�سبة .
الف�صـــــل ال�ســــاد�س
ال�ضمــــان املالـــــي
املــادة ( ) 39
يلت ــزم امل�شغــل  ،ومـزود اخلدم ــات  ،وامل�شارك بتقدمي �ضمان مايل ل�صالـ ــح البن ــك املركـ ــزي
العماين بالقيمة واملدة التي يحددها  ،فـي ميعاد ال يتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره ب ــذلك  ،وذلك ل�ضم ــان ح�ســن تنفـي ــذ �ش ــروط الرتخي�ص  ،والوفـ ــاء بااللتـزامـ ــات
املن�صو�ص عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .
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املــادة ( ) 40
يجوز للبنك املركزي العماين اخل�صم من قيمة ال�ضمان املايل للوفاء ب�أي من التزامات
امل�شغل � ،أو مزود اخلدمات � ،أو امل�شارك  ،وفـي حالة اخل�صم يجب ا�ستكمال قيمة ال�ضمان
خالل الأجل الذي يحدده البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 41
ال يجوز رد قيمة ال�ضمان املايل �إال بعد انق�ضاء الرتخي�ص �أو �إلغاء امل�شاركة فـي النظام ،
والت�أكــد مــن الوف ــاء بجمي ــع االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الرتخي ــ�ص وقان ــون نظ ــم
املدفوعات الوطنية  ،وعلى الأخ�ص االلتزامات املالية  ،ويقدم طلب اال�سرتداد �إلى البنك
املركزي العماين على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات التي يحددها البنك
املركزي العماين .
املــادة ( ) 42
يجــوز للبنــك املرك ــزي العمان ــي التنفـيذ على ال�ضمــان املالــي املــودع لديــه فـي حالــة إ�خ ــالل
امل�شغل � ،أو مزود اخلدمات � ،أو امل�شارك ب�أي من التزاماته .
الف�صـــل ال�سابـــع
الإ�شــــراف والرقابــــــة
املــادة () 43
يكون للبنك املركزي العماين و�ضع القواعد واملعايري وال�ضوابط املتعلقة بنظم املدفوعات ،
والأن�شطة املرتبطة بها  ،و�إ�صدار النقود الإلكرتونية  ،مبا ي�ضمن حت�سني وتطوير كفاءة
و�أمان نظم املدفوعات وتعزيز الثقة بها  ،وحتقيق اال�ستقرار املايل بال�سلطنة .
املــادة ( ) 44
يعد البنك املركزي العماين �سجال يقيد فـيه الرتاخي�ص ال�صادرة  ،على �أن ي�شمل القيد
رقم الرتخي�ص  ،ونوعه  ،وتاريخ �إ�صداره  ،ومدته  ،وبيانات ومعلومات وافـية عن املرخ�ص
ل ــه  ،واملق ــر ال ــذي يزاول فـيــه الن�شاط املرخ�ص به  ،وغريهـ ــا من البيان ــات واملعلومات ذات
ال�صلة بالرتاخي�ص  ،وال يجوز االطالع على هذا ال�سجل �إال ب�إذن كتابي من البنك املركزي
العماين .
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املــادة ( ) 45
يخ�ضــع املرخــ�ص ل ــه وامل�شارك وكل من ي�سنــد �إلي ــه �أح ــد �أن�شطته من الغي ــر � ،أو الوكـ ــالء
لإ�شراف البنك املركزي العماين  ،ورقابته فـيما يتعلق بالأعمال املرخ�ص بها �أو ذات ال�صلة
بنظم املدفوعات  ،ويجب على كل منهم ت�سهيل مهمة من يندبه البنك املركزي العماين
لإجراء التفتي�ش على هذه الأعمال  ،و�أن يقدم �إليه جميع ما يطلبه من بيانات �أو معلومات
�أو �سجالت �أو م�ستندات �أو مرا�سالت �أو غري ذلك  ،ون�سخها  ،ومتكينه من فح�ص الأجهزة
واملعـ ــدات  ،والدخـ ــول �إلى النظـ ـ ــام واملبان ــي واملن�ش ـ ـ�آت  ،و�أن ي�ستجيـ ـ ــب لطلب ــات احل�ض ـ ــور
متى طلب منه ذلك .
املــادة ( ) 46
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات االحتفاظ فـي املقر املرخ�ص به مبا ي�أتي :
 - 1الرتخي�ص  ،وال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل .
 - 2حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة وقراراته .
 - 3ال�سجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�ص به .
 - 4الدفاتر احل�سابية  ،والبيانات اخلا�صة باملركز املايل  ،وتقارير مدققي احل�سابات .
 - 5البيانات وامل�ستندات الأخرى التي يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( )47
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات وامل�شارك االحتفاظ بالدفاتر وال�سجالت احل�سابية ،
وجميـ ــع ال�سج ــالت ذات ال�صلـ ــة بالنظام طبقا لو�سائ ــل م�أمونـ ـ ــة ومنا�سب ــة وملـ ــدة ()10
ع�شر �سنوات  ،ويكون للبنك املركزي العماين ولذوي ال�ش�أن حق االطالع على هذه الدفاتر
وال�سجالت متى طلبوا ذلك .
املــادة ( )48
يجب على امل�شارك ومزود اخلدمات �إخطار البنك املركزي العماين وامل�شغل قبل اتخاذ �أي
�إجراء يرتتب عليه �إنهاء �أعمالهما � ،أو �إعادة تنظيمهما خالل مدة ال تقل عن ( )30ثالثني
يوما  ،على �أن يت�ضمن الإخطار بيانا بالت�أثريات املتوقع حدوثها على الغري  ،ويكون للبنك
املركزي العماين اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل املحافظة على �سالمة النظام  ،وت�ضمن
وفاء مزود اخلدمات وامل�شارك بجميع التزاماتهما .
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املــادة ( ) 49
يجـ ــب علــى امل�شغ ــل ومزود اخلدمـات الإعــالن عـ ــن �سعـ ـ ــر اخلدم ــة وطريق ـ ــة التح�صي ـ ــل
بعد موافقة البنك املركزي العماين  ،ووفق القواعد التي ي�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 50
يكون للبنك املركــزي العماين احلق فـي حتديــد احلدي ــن الأدن ــى والأق�صى ملعدل العمــوالت
التي يتقا�ضاها املرخ�ص له مقابل اخلدمات التي ي�ؤديها .
املــادة ( ) 51
يجــب عل ــى امل�شغ ــل الإف�ص ــاح الكامل للم�ش ــارك عن القواعــد التي و�ضعها لت�شغيل النظام
و�إدارته وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 52
يكون للبنك املركزي العماين �أن ي�ضع حدا �أق�صى لعدد العمليات التي ميكن �إجرا�ؤها عرب
النظ ــام � ،أو التـ ــي جتري على ح�ساب النقود الإلكرتونية  ،و�أدوات الدف ــع املرتبطة بهــا مبــا
فـي ذلك عدد احل�سابات و�أدوات الدفع التي يجوز مل�ستخدمي النقود الإلكرتونية امتالكها .
املــادة ( ) 53
يكون للبنك املركزي العماين احلق فـي �أن يطلب من املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية
تزوي ــده بتقاري ــر ع ــن ح�ساب ــات النقــود الإلكرتونيـ ــة  ،وذلك وفقـ ــا للإج ــراءات والأو�ض ــاع
التي يحددها .
املــادة () 54
يكون للبنك املركزي العماين �أن يتعاون مع اجلهات وال�سلطات اخلارجية املعنية بالرقابة
والإ�ش ــراف عل ــى نظ ــم املدفوعــات مبــا فـي ذلك تبادل البيانات واملعلومات حول اخلدمات
والعمليات املتعلقة بنظم املدفوعات .
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الف�صــــل الثامــــن
�أمتتـــــــــة ال�شيكـــــات
املــادة () 55
ي�شرتط فـي ال�شيك املر�سل عرب النظام من م�صرف �إلى م�صرف �آخر لإجناز عمليات الدفع
التي تتم وفق �أحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية الآتي :
�	- 1أن يكون حمررا بالريال العماين � ،أو ب�إحدى العمالت الأجنبية التي يحددها
البنك املركزي العماين .
�	- 2أن يكون مرمزا بالرتميز املعتمد .
�	- 3أن يكـ ـ ــون خمتوم ـ ــا بخاتـ ـ ــم امل�صرف املق ــدم لل�شي ـ ــك �س ــواء أ�كـ ـ ــان اخلات ـ ــم يدوي ـ ــا
�أم �إلكرتوني ـ ــا  ،علـ ــى �أن يك ــون اخلاتـ ـ ــم ب�ص ـ ــورة وا�ضح ــة  ،ومق ــروءة  ،و�أال يخف ــي
أ�ي ــا من بيانات ال�شيك .
�	- 4أال يكـ ـ ــون تالف ـ ـ ــا �أو ممزقـ ــا � ،أو يت�ضمـ ـ ــن �إ�ضاف ـ ــة �أو تعديـ ـ ــال �أو ك�شط ــا �أو طم�سـ ــا
فـي بياناته دون وجود توقيع ال�ساحب عليها .
�	- 5أن يكون مطابقا للموا�صفات الفنية اخلا�صة بالنظام .
�	- 6أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة () 56
يجب �أن ترفــق بال�شيك �شهادة �إلكرتونية يقوم بتعبئة بياناتها امل�صرف املقدم لل�شيك ،
ويكون هـ ــذا امل�صــرف م�س ـ�ؤوال م�س�ؤوليـ ــة كاملـ ــة عن �صحة البيانات التي تت�ضمنهــا تــلك
ال�شهادة .
ويحدد البنك املركزي العماين ما يجب �أن ت�شتمله ال�شهادة الإلكرتونية من بيانات .
املــادة ( ) 57
يجب على امل�صرف املقدم لل�شيك االلتزام بالآتي :
�	- 1إر�سال �صورة وا�ضحة لل�شيك من اجلانبني  ،مرفقا به ال�شهادة الإلكرتونية .
 - 2االحتفاظ ب�أ�صل ال�شيك الذي مت �صرفه ومرفقاته ملدة ( )10ع�شر �سنوات .
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 - 3تزويد امل�صرف امل�سحوب عليه ب�أ�صل ال�شيك ومرفقاته متى طلب منه ذلك كتابة .
 - 4الت�أكد من ا�ستيفاء ال�شيك ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )55من هذه
الالئحة  ،وكذلك ا�شتماله على البيانات التي ا�ستلزمها قانون نظم املدفوعات
الوطنية  ،وذلك قبل �إر�ساله عرب النظام .
�	- 5إعادة �أ�صل ال�شيك �إلى امل�ستفـيد فـي حالة رف�ضه من قبل امل�صرف امل�سحوب عليه
لأي �سبـ ــب من الأ�سبـ ــاب  ،مرفق ــا ب ــه �شه ــادة م�ستخرجـ ــة مـ ـ ــن النظ ـ ــام ت�شتم ــل
على بيانات ال�شيك  ،و�صورته من الأمام واخللف  ،و�سبب رف�ضه .
املــادة ( ) 58
يجب على املرخ�ص له بت�شغيل النظام االلتزام بالآتي :
 - 1ت�سلم �صورة ال�شيك ومرفقاته املر�سل ــة من �أحد امل�صارف  ،و�إر�سالهما �إلى امل�صرف
امل�سحوب عليه عرب النظام .
 - 2االحتفـ ــاظ ب�ص ــورة ال�شيـ ــك  ،ومرفقاتـ ــه  ،وجميـ ــع العمليـ ــات الت ــي مت ــت ب�ش�أنـ ــه
فـي النظام فـي �سجل �إلكرتوين مل ــدة ( )10ع�شــر �سنوات .
 - 3رفـ ــ�ض ال�شيـ ــك فـي حالـ ــة تقدميـ ــه مـ ــن م�صرف ـ ــني خمتلفـ ــني � ،أو فـ ــي احل ـ ــاالت
التي يقررها البنك املركزي العماين .
 - 4ت�سل ـ ـ ــم رد امل�ص ـ ـ ــرف امل�سح ـ ـ ــوب علي ـ ـ ــه و�إر�سال ـ ــه �إل ـ ــى امل�صـ ــرف املق ـ ــدم لل�شي ـ ــك ،
على �أن يحتفظ بن�سخة منه فـي �سجل �إلكرتوين ملدة ( )10ع�شر �سنوات .
املــادة ( ) 59
يجب على امل�صرف امل�سحوب عليه االلتزام بالآتي :
 - 1ت�سلـم �صــورة ال�شي ــك املر�س ــل عرب النظام ومرفقاتـ ــه  ،ومراجعتهم ــا مـ ــن جميـ ــع
النواحي .
 - 2الرد بالقبول �أو الرف�ض  ،مع بيان �سبب الرف�ض .
املــادة ( ) 60
فـي حالة رف�ض ال�شيك ( )3ثالث مرات لأي �سبب من الأ�سباب  ،فال يجوز �إعادة تقدميه
مرة �أخرى عرب النظام �إال فـي احلاالت التي يحددها البنك املركزي العماين  ،دون �أن يخل
ذلك من جواز تقدميه لل�صرف خارج النظام .
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الف�صــل التا�ســع
اخل�صــــــم املبا�شــــــر
املــادة () 61
يجوز لل�شخ ــ�ص (الداف ــع) �إ�ص ــدار �أمـ ــر باخل�صم املبا�شر للغري (امل�ستفـيــد) بغ ــر�ض دف ــع
م�ستحقاته � ،سواء كانت متغرية القيمة �أو ثابتة .
ويكون الأمر باخل�صم املبا�شر مبوجب تفوي�ض قابل للإلغاء � ،أو غري قابل للإلغاء .
املــادة ( ) 62
يجــب عل ــى امل�صــرف امل�سحــوب علي ــه �إلغــاء التفويـ ــ�ض باخل�ص ـ ــم املبا�ش ــر القاب ــل للإلغـ ــاء
متى طلب منه الدافع ذلك قبل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأقل من تاريخ ا�ستحقاق اخل�صم ،
ويتحمل امل�صرف امل�س�ؤولية كاملة عن خ�صم �أي مبالغ تنفـيذا لأمر باخل�صم املبا�شر طلب
الدافع �إلغاءه .
املــادة ( ) 63
ال يج ــوز �إلغ ــاء التفوي ــ�ض باخل�صــم املبا�ش ــر غري قابل للإلغــاء �أو �إيقاف ــه م�ؤقت ــا �إال بن ــاء
على طلب كتابي من الدافع  ،واحل�صول على موافقة كتابية من امل�ستفـيد .
وا�ستثنــاء م ــن ذلك  ،يج ــوز للم�صرف امل�سح ــوب عليه  -من تلقاء نف�ســه � -إلغاء التفوي�ض
باخل�صم املبا�شر غري قابل للإلغاء  ،وذلك فـي حالة وفاة الدافع � ،أو فقد �أهليته � ،أو جتميد
ح�سابه فـي الأحوال املقررة قانونا �أو التي يقررها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 64
يجب �أن يت�ضمن التفوي�ض باخل�صم املبا�شر البيانات الآتية :
 - 1كلمة التفويــ�ض باخل�صــم املبا�شــر قاب ــل للإلغـ ــاء � ،أو غري قابـ ــل الإلغ ــاء  -بح�ســب
الأحوال  -مكتوبة فـي منت الأمر  ،وباللغة التي كتب بها .
 - 2ا�سم من يلزمه الدفع (امل�صرف امل�سحوب عليه)  ،و�شعاره .
 - 3تاريخ �إن�شاء التفوي�ض باخل�صم املبا�شر .
 - 4ا�سم الدافع وبياناته ال�شخ�صية .
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 - 5رقم احل�ساب امل�صرفـي للدافع .
�	- 6أمرا غري معلق على �شرط بدفع مبلغ معني  ،وفرتات الدفع وتاريخه .
 - 7ا�سم امل�ستفـيد  ،ورقم ح�سابه امل�صرفـي .
 - 8توقيع الدافع .
�	- 9أي بيانات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 65
يجب على م�صرف امل�ستفـيد االلتزام بالآتي :
�	- 1إر�سال التفوي�ض باخل�صم املبا�شر �إلى م�صرف امل�سحوب عليه .
 - 2الت�أكد من �صحة �إدخال بيانات التفوي�ض باخل�صم املبا�شر فـي النظام .
 - 3االحتف ــاظ ب�أ�صل التفوي�ض باخل�ص ــم املبا�شــر الذي انتهت فرتات الدف ــع املح ــددة
فـيه مل ــدة ( )10ع�شر �سنوات .
�	- 4إعــادة �أ�صــل التفويــ�ض باخل�صم املبا�شر �إلى امل�ستفـيــد فـي حال ــة رف�ضــه مــن قبــل
امل�صـ ــرف امل�سحـ ــوب عليه لأي �سب ــب من الأ�سب ــاب  ،مرفق ــا بــه �شهــادة م�ستخرجــة
من النظام ت�شتمل على بيانات التفوي�ض باخل�صم املبا�شر  ،و�صورته من الوجهني ،
و�سبب رف�ضه .
املــادة ( ) 66
يجب على امل�صرف امل�سحوب عليه االلتزام بالآتي :
 - 1الت�أكد من ا�ستيفاء التفوي�ض باخل�صـم املبا�ش ــر البيان ــات الت ــي ا�ستلزمتهــا املـادة
( )64من هذه الالئحة .
 - 2التحقق من �صحة املعلومات التي يديل بها الدافع  ،ومطابقتها بالبيانات التي قام
الدافع بتعبئتها فـي التفوي�ض باخل�صم املبا�شر  ،وكذلك مطابقة توقيع الدافع
مع توقيعه املعتمد لديه .
 - 3الوفاء باملبلغ املحدد فـي التفوي�ض باخل�صم املبا�شر فـي موعد ا�ستحقاقه �إذا كان
متوفــرا فـي ح�ســاب الدافع  ،وحتويله �إلى احل�ساب امل�صرفـي للم�ستفـيد فور �إجراء
عملية اخل�صم .
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املــادة ( ) 67
فـي حال ــة عـ ــدم الوفاء باملبلــغ املحــدد ف ــي التفوي�ض باخل�صم املبا�شــر غيـر القابــل للإلغــاء
فـي ميعاد ا�ستحقاقه لأي �سبب من الأ�سباب  ،يجب على امل�صرف امل�سحوب عليه ت�سليم بيان
ي�شتمل على �أ�سباب الرف�ض متى طلب منه امل�ستفـيد �أو م�صرفه ذلك .
املــادة ( ) 68
�	- 1إذا حالـ ــت دون تقدي ــم التفوي ـ ــ�ض باخل�صـ ــم املبا�ش ــر �أو تقدي ـ ــم �أداة اخل�ص ـ ــم املبا�شـ ـ ــر
فـي النظ ــام ف ــي امليع ــاد املقــرر لـ ــذلك قـ ــوة قاهــرة ال ميكــن دفعه ــا � ،أو التغلــب عليهــا ،
فـيمتد هذا امليعاد .
 - 2يج ــب عل ــى امل�ص ــرف امل�سح ــوب علي ــه �أن يخط ــر دون �إبط ــاء م�صــرف امل�ستفـي ــد بالقـ ــوة
القاهرة  ،وعليه الوفاء باملبلغ املحدد فور زوالها .
�	- 3إذا ا�ستمرت القوة القاهرة �أكرث من ( )15خم�سـة ع�شر يومــا حم�سوبة من تاريــخ الي ــوم
الذي قام فـيه امل�صرف امل�سحوب عليه ب�إخطار م�صرف امل�ستفـيد بوقوعها  ،جاز الرجوع
على الدافع مبا�شرة .
وال يعتب ـ ـ ــر م ـ ــن قبيـ ــل القـ ـ ـ ــوة القاه ــرة الأم ـ ــور ال�شخ�صي ـ ــة البحتـ ــة املتعلق ـ ــة بالدافـ ــع ،
�أو بعالقة الدافع بامل�صرف امل�سحوب عليه .
الف�صــــل العا�شــــــر
النقـود الإلكرتونيــة
املــادة () 69
ال تعد من قبيل النقود الإلكرتونية ما ي�أتي :
 - 1النقود الإلكرتونية التي يقت�صر ا�ستخدامها داخل �شبكة مغلقة  ،بحيث ي�صدرها ،
ويقبلها �شخ�ص واحد .
 - 2العمالت الرقمية  ،واالفرتا�ضية .
املــادة ( ) 70
ال يجوز منح ترخي�ص �إ�صدار النقود الإلكرتونية �إال �إذا كان طالب الرتخي�ص م�ستوفـيا
ال�شروط الآتية :
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�	- 1أن يك ــون حا�ص ــال على ترخي�ص مزود خدمات � ،أو �أن يكــون م�صرفــا مرخ�صا ل ــه
وفق �أحكام القانون امل�صرفـي .
�	- 2أن ي�ستوفـي ر�أ�س املال الذي يحدده جمل�س املحافظني من حني لآخر .
�	- 3أن تكون لديه الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية .
�	- 4أال يك ـ ــون قـ ــد �سبـ ــق لـ ــه احل ــ�صول علـ ــى ترخيـ ــ�ص �إ�ص ــدار النقــود الإلكرتوني ــة ،
ومت �إلغا�ؤه لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 5أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 71
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص �إ�صدار النقود الإلكرتونية على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على امل�ستندات الآتية :
� - 1صورة  -بح�سب الأحوال  -من ترخي�ص مزود اخلدمات � ،أو الرتخي�ص امل�صرفـي .
 - 2ما يدل على الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية لطالب الرتخي�ص .
�	- 3أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 72
يجب �إ�صدار النقود الإلكرتونية بقيمة نقدية مقومة بالريال العماين م�ساوية للمبلغ
الذي يتلقاه املرخ�ص له من اجلمهور  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تزيد قيمة النقود
الإلكرتونية امل�صدرة على ( )%5خم�سة باملائة من قيمة النقد املتداول فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 73
ال يجوز ا�ستخدام الأموال املح�صلة من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�صدرها
املرخ�ص له فـي منح قرو�ض �أو تقدمي ت�سهيالت ائتمانية لأي �شخ�ص .
كما ال يجوز ا�ستخدام تلك الأموال ب�أي �شكل ي�ؤدي �إلى زيادة فـي مقدار القيمة املحددة
للنقود الإلكرتونية .
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املــادة () 74
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية تقدمي �ضمان مايل ل�صالح البنك
املرك ـ ــزي العماين بالقيمة  ،واملـ ــدة التي يحدده ــا  ،فـي ميع ــاد ال يتج ــاوز ( )30ثالثـ ــني
يوم ــا من تاريخ �إخطاره بذلك  ،وذلك ل�ضمان ح�سن تنفـيذ �شروط الرتخيــ�ص  ،والوفــاء
بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .
املــادة ( ) 75
يجــب على املرخ ــ�ص ل ــه ب�إ�صــدار النق ــود الإلكرتونيــة و�ضــع القواع ــد التــي حت ــدد حقـ ــوق
وواجبات م�ستخدمي النق ــود الإلكرتونيــة  ،و�آلي ــات قبــول النقود الإلكرتونية ك�أداة دفع
وردها  ،على �أن يتم اعتماد القواعد والآليات من البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 76
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري الالزمة حلماية الأموال
التي يتلقاها من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�صدرها مبا فـي ذلك �إيداعها
فـي ح�ساب م�صرفـي خا�ص ومنف�صل عن احل�سابات الأخرى التي ميتلكها ي�سمى " ح�ساب
عهدة "  ،مبا ي�ضمن �إدارة تلك الأموال ب�شكل م�ستقل .
املــادة () 77
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري الالزمة جتاه م�ستخدمي
النقود الإلكرتونية مبا ي�ضمن حتقيق متطلبات مكافحة غ�سل الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
املــادة ( ) 78
ال يجوز للمرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية �أن ي�سند �إلى الغري عملية �إ�صدار النقود
الإلكرتوني ــة �إال م ـ ــن خ ـ ــالل النظـ ــام املرخ ــ�ص ب ــه  ،وبع ــد احلــ�صول عل ــى موافق ــة كتابيـ ـ ــة
من البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 79
يلتــزم املرخــ�ص ل ــه ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية ب�ضمان �سرية البيانات واملعلومات املالية
اخلا�صة مب�ستخدمي النقود الإلكرتونية مبا فـي ذلك التعامالت التي يجرونها .
املــادة ( ) 80
يج ــب علــى املرخــ�ص ل ــه ب�إ�ص ــدار النقــود الإلكرتونيــة اتخ ــاذ جمي ــع الإجراءات التي تكفل
�أمن و�سالمة الأدوات والأنظمة التي ت�ستخدم فـي �إ�صدار النقود الإلكرتونية  ،وتداولها .
املــادة () 81
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية �أن مي�سك الدفاتر احل�سابية وال�سجالت
ذات ال�صلة ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية  ،على �أن تكون منف�صلة عن الدفاتر احل�سابية
وال�سجالت املتعلقة مبزاولة �أي ن�شاط �آخر مرخ�ص به .
املــادة ( ) 82
يلتزم املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية باتخاذ التدابري التي تكفل احلد من املخاطر
الت�شغيلية وغريها من املخاطر املرتبطة ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية مبا ذلك خماطر
ال�سيولة .
املــادة ( ) 83
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية �أن يعلن عن �سعر اخلدمة وطريقة
التح�صيل  ،بعد موافقة البنك املركزي العماين على ذلك .
املــادة ( ) 84
يج ــب علــى املرخــ�ص لـ ــه ب�إ�ص ــدار النق ــود الإلكرتوني ــة و�ضع التدابري الالزمة التي تكفل
رد املبالــغ مل�ستخدمــي النقـود الإلكرتونيــة فـي حالـ ــة توقفه الدائم عن مزاول ــة الن�ش ــاط
املرخ�ص به � ،أو �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر له � ،أو انق�ضائه لأي �سبب من الأ�سباب .
كما يجب عليه و�ضع �آليات و�إجراءات البت فـي ال�شكاوى التي يقدمها م�ستخدمو النقود
الإلكرتونية .
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الف�صـــل احلـــادي ع�شـــر
اجلـــزاءات الإداريــــة
املــادة () 85
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( 34و  36و  49و  56و  57و  58و  59و  75و  ، )83وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 86
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( 35و  47و  62و  63و  65و  66و  67و  81و  ، )84وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 87
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين على كل من يخالف
�أحكام املواد ( 79و  80و  ، )82وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 88
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )20000ع�شرون �أل ــف ريــال عمانــي على كل من يخالف
�أحكام املواد ( 48و  76و  77و  ، )78وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 89
يكون للبنك املركزي العماين فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية ،
وهذه الالئح ــة �أن يتخذ �أحد الإجراءات الآتية �أو بع�ضها �أو كلهـ ــا بح�س ــب حج ــم املخالفـ ــة
وج�سامتها :
�	- 1إزالة املخالفة على نفقة املخالف .
 - 2التحفـ ــظ على الأمـ ــوال واملع ــدات والأجه ــزة والأدوات الت ــي ا�ستعمل ــت �أو املعـ ــدة
لال�ستعمال فـي اجلرمية حلني �صدور حكم من املحكمة املخت�صة .
 - 3منع املخالف من القيام ب�أي معامالت تتعلق بالن�شاط املرخ�ص به .
 - 4التجميد �أو احلجز على احل�سابات املفتوحة لدى البنك املركزي العماين � ،أو امل�شغل .
�	- 5إلغاء الرتخي�ص .
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الئحــة
رقــم ب م2019/4/56/
ب�شـ�أن الأعمـال امل�صرفـيـة الإ�سالميـة
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى قرار جمل�س محافظي البنك املركزي رقم م م 4/19/4/184/3020/ال�صادر فـي اجتماعه
املنعقد بتاريخ 2019/4/9م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكــام الئحــة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية  ،املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يجــب علــى املخاطبــني بهذه الالئحة توفـيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامها خــالل مــدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ،وي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل
بهذه الالئحة �إلى حني انتهاء مدتها  ،على �أن يتم جتديدها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للبنك املركزي العماين النماذج والتعليمات الالزمة لتنفـيذ
�أحكام هذه الالئحة .
املــادة الرابعــــة
يلغى كـل ما يخـالف الالئحــة املرفقة � ،أو يتعـار�ض مـع �أحكامها .
املــادة اخلام�ســة
تن�شر هذه الالئحة فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بها من اليوم التايل لتاريخ ن�شرها .
�صدرت فـي  14 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــــق  11 :من دي�سمبـــــــــر 2019م

ن�شـرت هـذه الالئحة فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1322
ال�صادرة فـي 2019/12/15م
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�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
نائ ـ ــب رئيـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س املحافظ ـ ـ ــني

الئحة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املبني
ف ــي القانــون امل�صرف ـ ــي  ،كما يكــون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية :
جميع املعامالت واخلدمات امل�صرفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وتتم وفق
ال�صيــغ ال�شرعي ــة  ،وت�شمـ ــل قبـ ــول الودائـ ــع  ،وفت ــح و�إدارة ح�سابـ ــات اال�ستثم ــار املقي ــدة
وغي ــر املقي ــدة  ،وتقدمي منتجات التمويل الإ�سالمي  ،و�أي �أعمال �أو خدمات م�صرفـية
�أخرى يحددها جمل�س املحافظني .
النافذة الإ�سالمية :
فرع �أو �أكرث ين�شئه امل�صرف التقليدي لتقدمي الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ب�صفة م�ستقلة
عن الأعمال امل�صرفـية التقليدية .
املرخــ�ص لــه :
امل�صارف الإ�سالمية  ،وامل�ص ــارف التقليديــة ال�صادر لها الرتخي�ص بفتح نوافذ �إ�سالمية
ملمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية وفق �أحكام هذه الالئحة .
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة :
الودائع التي يودعها �أ�صحابها لدى املرخ�ص له مع تفوي�ضه با�ستخدامها فـي عمليات
ا�ستثمارية من خالل عقد م�ضاربة �أو وكالة �أو غري ذلك من عقود التمويل الإ�سالمية ،
على �أن يفر�ض فـي العقد قيد �أو �أكرث على املرخ�ص له  ،كتلك املتعلقة بن ــوع اال�ستثم ــار ،
�أو مكانه � ،أو كيفـيته � ،أو الغر�ض منه .
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ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة :
الودائع التي يودعها �أ�صحابها لدى املرخ�ص له مع تفوي�ضه با�ستخدامها فـي عمليات
ا�ستثمارية من خالل عقد م�ضاربة �أو عقد وكالة �أو غري ذلك من عقود التمويل الإ�سالمية ،
دون فر�ض �أي قيود فـي العقد على املرخ�ص له .
ر�أ�س املال املخ�ص�ص :
مبلغ من املال يحدد مقداره البنك املركزي  ،ويقدمه امل�صرف التقليدي كر�أ�س مال عند
طلب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمي ــة م ــن خ ــالل ناف ــذة �إ�سالمي ــة ،
على �أن يراعى عدم اختالطه ب�أموال و�أعمال امل�صرف التقليدي .
احلوكمــة ال�شرعيــة :
النظام الذي يطبقه املرخ�ص له لتحقيق م�صالــح عمالئــه  ،وامل�ساهم ــني فـ ــيه  ،وجمــيع
الأطراف املرتبطة به  ،وحماية حقوقهم  ،و�ضمان االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
عند ممار�سته الأعمال امل�صرفـية املرخ�ص بها .
اللجنــة :
جلنة الرقابة ال�شرعية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )21من هذه الالئحة .
التقرير ال�سنوي :
التقرير ال�سنوي للجنة املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )33من هذه الالئحة .
ح�ساب الأعمال اخلريية :
احل�ساب املخ�ص�ص للأعمال اخلريية واملن�صو�ص عليه فـي املادة ( )39من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام القانون امل�صرفـي واللوائح والقرارات والتعاميم والإر�شادات ال�صادرة تنفـيذا
له عل ــى الأعم ــال امل�صرفـيــة الإ�سالميــة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه
الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة هذه الأعمال � ،أو �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
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الف�صــل الثانــي
الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
املــادة ( ) 3
ال يجوز ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية �إال من خالل م�صارف �إ�سالمية � ،أو نوافذ
بامل�صارف التقليدية  ،وبعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من البنك املركزي .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل م�صرف
�إ�سالمي على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم
املقرر  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على البنك املركزي  ،على �أن ترفق به امل�ستندات
الآتية :
 - 1بيان ب�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من ر�أ�س
املال املدفوع .
 - 2تقرير ي�شتمل على بيان �صافـي القيمة لكبار امل�ساهمني عن �آخر ( )3ثالث �سنوات ،
مع ن�سخة من القوائم املالية املدققة .
 - 3درا�سة جدوى تف�صيلية ت�شتمل ب�صفة خا�صة على اخلطط امل�ستقبلية للم�صرف
الإ�سالمي حمل طلب املوافقة ملدة ( )5خم�س �سنوات على الأقل  ،وهيكل الإدارة
املقت ـ ــرح  ،واحلوكمـ ــة ال�شرعي ــة  ،و�سيا�س ــات الأعمــال التجارية واال�سرتاتيجيات
والتوقعات  ،وطرق �إدارة املخاط ــر  ،وتفا�صيلها  ،وحتليل نقاط القوة  ،وال�ضعف ،
والفر�ص  ،والتهديدات (. )SWOT
� - 4أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 5
يجب على طالب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل م�صرف
�إ�سالمي فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى البنك املركزي خالل مدة
�أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،البيانات وامل�ستندات الآتية ،
بغ ــر�ض احل�صــول عل ــى الرتخيــ�ص  ،و�إال عــدت املوافقة املبدئية ك�أن ل ــم تكــن  ،وال يتــرتب
على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي :
-902-

 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر .
 - 2ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املدفوع وفقا ملا يحدده البنك املركزي .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .
� - 5صــورة م ــن عقـ ــد الت�أ�سي ــ�س �أو النظـ ــام الأ�سا�س ــي  ،وال�سج ــل التج ــاري  ،ون�ســخة
من وثائق االكتتاب العام .
 - 6ما يفـيد �إيداع وديعة ر�أ�س املال لدى البنك املركزي .
 - 7بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،والإدارة التنفـيذية  ،وامل�س�ؤولني املفو�ضني
بالتوقيع عن امل�صرف الإ�سالمي  ،وما يفـيد متتع كل منهم بالأهلية القانونية .
 - 8ما يفـي ــد ت أ�ه ــيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخي ــ�ص  ،وج ــودة الأجه ــزة ،
والأنظمة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 - 9بيــان ب�أ�سمــاء �أع�ضــاء اللجنــة  ،وال�سيــرة الذاتيــة لكل منهم  ،على �أن ترفق بها
امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات الواردة فـيها .
� - 10أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة
�إ�سالمية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم
املقرر  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على البنك املركزي  ،على �أن ترفق به امل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري للم�صرف وفق
�آخر تعديل .
 - 2تعهد ب�ضمان عدم اختالط �أموال الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ب�أموال الأعمال
امل�صرفـية التقليدية .
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 - 3درا�س ــة جـ ــدوى تف�صيلي ــة ت�شتمــل ب�صفة خا�صة على اخلطط امل�ستقبلية للنافذة
الإ�سالمية حمل طلب املوافقة ملدة ( )5خم�س �سنوات على الأقل  ،وهيكل الإدارة
املقرتح  ،واحلوكمة ال�شرعية  ،و�سيا�سات الأعمال التجارية واال�سرتاتيجيات
والتوقعات  ،وطرق �إدارة املخاطر وتفا�صيلها  ،وحتليل نقاط القوة  ،وال�ضعف ،
والفر�ص  ،والتهديدات (. )SWOT
� - 4أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 7
يجب على طالب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة
�إ�سالمية فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى البنك املركزي خالل مدة
�أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،البيانات وامل�ستندات الآتية ،
بغر�ض احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عـدت املوافق ــة املبدئي ــة كـ ـ�أن مل تك ــن  ،وال يرتت ــب
على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي :
 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر .
 - 2ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املخ�ص�ص .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .
 - 5بيان ب�أ�سماء امل�س�ؤولني املفو�ضني بالتوقيع ب�ش�أن الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ،
وما يفـيد متتعهم بالأهلية القانونية .
 - 6ما يفـيد ت�أهيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخي�ص  ،وجودة الأجهزة ،
والأنظمة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 - 7بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة  ،وال�سرية الذاتية لكل منهم  ،على �أن ترفق بها
امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات الواردة فـيها .
� - 8أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
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املــادة ( ) 8
يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية �إذا كان امل�صرف
�أجنبيا على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر ،
وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على البنك املركزي  ،على �أن ترفق به امل�ستندات الآتية :
 - 1بيان ب�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من ر�أ�س املال .
 - 2ن�سخة من القوائم املالية املدققة للم�صرف الأجنبي عن �آخر ( )3ثالث �سنوات .
 - 3درا�سة جدوى تف�صيلية ت�شتمل ب�صفة خا�صة على اخلطط امل�ستقبلية للم�صرف
الأجنبي حمل طلب املوافقة ملدة ( )5خم�س �سنوات على الأقل  ،وهيكل الإدارة
املقرتح  ،واحلوكمة ال�شرعية  ،و�سيا�سات الأعمال التجارية واال�سرتاتيجيات
والتوقعات  ،وطرق �إدارة املخاطر وتفا�صيلها  ،وحتليل نقاط القوة  ،وال�ضعف ،
والفر�ص  ،والتهديدات (. )SWOT
 - 4ما يفـيد موافقة ال�سلطات الرقابية فـي البلد الأم على مزاولة الأعمال امل�صرفـية
الإ�سالمية فـي ال�سلطنة .
 - 5ن�سخة من قرار جمل�س �إدارة امل�صرف الأجنبي على مزاولة الأعمال امل�صرفـية
الإ�سالمية فـي ال�سلطنة  ،على �أن يت�ضمن ا�سم املفو�ض بالتوقيع على طلب
املوافقة املبدئية  ،وا�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص .
� - 6أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 9
يجــب علــى امل�صرف الأجنبي طالب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى البنك املركزي خالل مدة �أق�صاها
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،البيانات وامل�ستندات الآتية  ،بغر�ض
احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عدت املوافقة املبدئية ك ـ�أن لــم تكــن  ،وال يرتت ــب على ذلك
�أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي :
 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر .
 - 2ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
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 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املخ�ص�ص .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .
 - 5بيان ب�أ�سماء امل�س�ؤولني املفو�ضني بالتوقيع ب�ش�أن الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ،
وما يفـيد متتعهم بالأهلية القانونية .
 - 6ما يفـيد ت�أهيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخي�ص  ،وجودة الأجهزة ،
والأنظمة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 - 7بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة  ،وال�س ــرية الذات ــية لكل منهم  ،على �أن ترف ــق به ــا
امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات الواردة فـيها .
 - 8تعهد �صادر من امل�صرف الأجنبي ي�ضمن الوفاء بالتزامات طالب الرتخي�ص .
� - 9أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 10
يجب على املرخ�ص له مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل م�صرف �إ�سالمي
�أن يحتفظ فـي كل الأوقات بر�أ�س مال مدفوع ال يقل عن ( )100000000مائة مليون ريال
عماين .
كما يجب على املرخ�ص له مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة �إ�سالمية
�أن يحتفظ فـي كل الأوقات بر�أ�س مال خم�ص�ص ال يقل عن ( )10000000ع�شرة ماليني
ريال عماين  ،على �أال يح�سب �ضمن احلد الأدنى املقرر لر�أ�س مال امل�صرف التقليدي  ،وفـي
حالة ما �إذا كان املرخ�ص له م�صرفا �أجنبيا  ،فـيجب �أال تقل قيمة ر�أ�س املال املخ�ص�ص عن
( )20000000ع�شرين مليون ريال عماين .
املــادة ( ) 11
يجوز للبنك املركزي �أن يطلب من املرخ�ص له �أن يحتفظ لديه باحتياطيات مقابل الودائع
بالريال العماين  ،وحت�سب االحتياطيات بن�سبة ال تتجاوز (� )%40أربعني باملائة من املبلغ
اليومي الإجمايل من الودائع وح�ساب ــات اال�ستثم ــار غي ــر املقي ــدة  ،وح�ساب ــات املقيم ــني
وغري املقيمني  ،با�ستثناء الودائع ما بني امل�صارف املحلية .

-906-

املــادة ( ) 12
يجوز للبنك املركزي  -لأغرا�ض حماية �أموال املودعني �أو ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة -
�أن يطلب من املرخ�ص له االحتفاظ باحتياطيات داخل ال�سلطنة بقيمة ت�ساوي القيمة
الإجمالية لوديعة ر�أ�س املال املطلوبة � ،أو مبا ال يزي ــد عل ــى ( )%15خم�سـ ــة ع�ش ــر باملائ ــة
من �إجمايل القيمة اليومية للودائع وح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة � ،أيهما �أكرب .
املــادة ( ) 13
يجب على املرخ�ص له �أن يحتفظ ب�أ�صول �سائل ــة كافـي ــة للوف ــاء بااللتزام ــات املرتتب ــة
على �أعماله عند ا�ستحقاقها  ،كما يجب عليه �أن ي�ضع قواعد و�سيا�سات منا�سبة لإدارة
ال�سيولة  ،والعمل على تطويرها ب�صفة م�ستمرة  ،على �أن تكون تلك القواعد متفقة مع
التوجيهات واملتطلبات التي يحددها البنك املركزي ب�ش�أن خماطر ال�سيولة .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له �أن ي�ضع نظام رقابة داخلية منا�سبا لإدارة املخاطر  ،و�أن ي�ضع
ال�ضوابط والأنظمة التي تتنا�سب مع حجم وتعقيد �أن�شطته واخلدمات التي يقدمها ،
ومبا يكفل حتقيق متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
املــادة ( ) 15
يجب على املرخ�ص له �أن ي�ضع ال�ضوابط التي تكفل االلتزام ال�شرعي للأن�شطة واخلدمات
التي يقدمها  ،و�أن يعلن �أن جميع �أن�شطته وخدماته متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
كما يجب عليه �أن يبذل العناية الواجبة فـي اختيار النظام التقني امل�ستخدم  ،واحل�صول
على م�صادقة من طرف ثالث ب�أن هذا النظام متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
وذلك خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ بدء مزاولة الن�شاط .
املــادة ( ) 16
ال يجوز للمرخ�ص له مزاولة �أعمال م�صارف اال�ستثمار �إال بعد احل�صول على موافقة
البنك املركزي وفق �أحكام الالئحة رقم ب م 94/4/38/بخ�صو�ص تنظيم �أعمال بنوك
اال�ستثمار فـي ال�سلطنة  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
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املــادة ( ) 17
يحظ ــر عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه القي ــام ب�أعم ــال التـ ــورق �أو املرابح ــة ال�سلعيـ ــة دون احلــ�صول
على موافقة البنك املركزي .
املــادة ( ) 18
يجب على املرخ�ص له �أن ي�ضع ميثاق قواعد ال�سلوك امل�صرفـي  ،ت�شتمل على ال�سيا�سات
واملعايري التي حتكم �سلوكه امل�صرفـي  ،على �أن تكون متفقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
ويراعى فـيها حتقيق م�صالح الأطراف ذات ال�صلة باملرخ�ص له  ،وحماية حقوقهم .
الف�صـــل الثالــث
احلوكمــة ال�شرعيــة
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له �إن�شاء �إطار للحوكمة ال�شرعية ي�شمل على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1جلنة الرقابة ال�شرعية .
 - 2املراجع ال�شرعي الداخلي .
 - 3وحدة االلتزام ال�شرعي .
 - 4وحدة التدقيق ال�شرعي .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون لدى النافذة الإ�سالمية موظفون من ذوي اخلربة والكفاءة فـي ممار�سة
الأعمال امل�صرفـية للأفراد وال�شركات .
كما يجب �أن يكون لديها موظفون من ذوي اخلربة والكفاءة فـي ممار�سة مهام الرقابة
املختلفة  ،ك�إدارة االئتمان  ،و�إدارة املخاطر  ،والرقابة املالية  ،على �أن يتم رف ــع التقاري ــر
فـي �ش�أن ممار�سة هذه املهام �إلى امل�صرف التقليدي  ،م ــع مراعـ ــاة التن�سي ــق فــي هذا ال�ش�أن
مع امل�س�ؤول عن الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية فـي هذا امل�صرف .
ويجوز للنافذة الإ�سالمية �أن ت�سند بع�ض املهام القانونية  ،والإدارية  ،واملالية  ،واملوارد
الب�شرية  ،وغريها �إلى وحدات � ،أو دوائر امل�صرف التقليدي .
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املــادة ( ) 21
ت�شكل بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�ص له جلنة للرقابة ال�شرعي ــة م ــن ع ــدد ف ــردي
من الأع�ضاء ال يقل عن ( )3ثالثة  ،ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة املكاف�أة امل�ستحقة
لأع�ضائها .
ويختار �أع�ضاء اللجنة من بينهم رئي�سا ونائبا له فـي �أول اجتماع  ،ويحل نائب الرئي�س
حمل الرئي�س عند غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .
ويكون املراجع ال�شرعي الداخلي للمرخ�ص له مقررا للجنة .
املــادة ( ) 22
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة ما ي�أتي :
� - 1أن يكون كامل الأهلية  ،وحا�صال على بكالوريو�س فـي ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 2أن يكون متخ�ص�صا فـي فقه املعامالت .
� - 3أن تكون لديه خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات فـي جمال ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 4أن يجيد اللغة العربية �إجادة تامة  ،حتدثا وكتابة  ،و�أن يكون ملما باللغة
الإجنليزية .
� - 5أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،و�أال يكون قد �سبق احلكم ب�إ�شهار �إفال�سه
�أو �إع�ساره �أو احلكم عليه بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 6أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة املرخــ�ص له � ،أو �إح ــدى ال�شرك ــات �أو امل�ؤ�س�س ــات
�أو الكيانات التابعة له �أو موظفا فـيها .
� - 7أن يتمتع باحليدة  ،واال�ستقالل .
ويجوز تعيني ع�ضو �أو �أكرث من ذوي الكفاءة واخلربة التي ال تقل عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة
فـي جمال التمويل �أو االقت�صاد �أو املحا�سبة �أو القانون �أو �إدارة الأعمال  ،دون �أن يكون له
�ص ــوت معدود � ،شريط ــة �أن تتوفر فـيه ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي البنود ( 5و  6و  )7من
الفقرة ال�سابقة  ،و�أن يكون حا�صال على درجة املاج�ستري على الأقل فـي جمال تخ�ص�صه .
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املــادة ( ) 23
تتولى اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1البت فـي جميع امل�سائل املتعلقة بالأن�شطة واخلدمات املقدمة من املرخ�ص له ،
ل�ضم ــان توافقهــا مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،ويكون الر�أي فـي هذا ال�ش�أن
ملزما للمرخ�ص له  ،وي�شمل ذلك :
�أ  -مراجعة املنتجات واخلدمات امل�صرفـية التي يقدمها املرخ ــ�ص ل ــه  ،و�ص ــيغ
العقود الإ�سالمية  ،ودليل املنتجات  ،وال�ضمانات الإ�ضافـية  ،وغري ذلك .
ب  -اعتمـاد ال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة التي ي�ضعه ــا املرخ ــ�ص له  ،لبي ــان
مدى توافقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
ج  -مراجعـ ــة املنتجـ ــات امل�صرفـي ــة بع ــد اكتم ــال التنفـي ــذ  ،لبي ــان مــدى االلتزام
بال�ضوابط ال�شرعية .
د  -املوافقة على الأعمال التي تقوم بها وحدتا االلتـ ــزام والتدق ــيق ال�شرع ــي
للمرخ�ص له .
هـ  -امل�سائل ال�شرعية املتعلقة بالأعمال اليومية .
 - 2تقدمي امل�شورة للمرخ�ص له فـي امل�سائل ال�شرعية املتعلقة باجلوانب القانونية ،
والتدقيق اخلارجي  ،وغري ذلك .
� - 3أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل اجلمعية العامة للمرخ�ص له .
وتتمتع اللجنة باال�ستقالل التام فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 24
يتولى مقرر اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1التن�سيق لأعمال اللجنة واجتماعاتها  ،و�إخطار �أع�ضائها بجدول الأعمال قبل
تاريخ االجتماع بوقت كاف .
 - 2تدوين حما�ضــر اجتماع ــات اللجن ــة  ،عل ــى �أن يوث ــق فـ ــي املح�ض ــر �أي اختـ ــالف
فـي الر�أي بني الأع�ضاء .
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� - 3إبالغ جهات الرقابة الداخلية فـي املرخ�ص له بــما ت ــم تدوين ــه فـ ــي حما�ض ــر
اجتماعات اللجنة .
 - 4االحتفاظ مبحا�ضر اجتماعات اللجنة  ،وتقدميها �إلى املدقق الداخلي  ،واملدقق
اخلارجي  ،ومفت�شي البنك املركزي  ،متى طلب �أي منهم ذلك .
� - 5أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من قبل رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 25
تكون مدة ع�ضوية اللجنة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة ملرة واحدة .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�ص له جتديد مدة الع�ضوية
ملرة ثانية  ،وذلك فـي حالة ال�ضرورة  ،وبعد احل�صول على موافقة البنك املركزي .
املــادة ( ) 26
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو من يحل حمله � ،أو من املرخ�ص له كلما اقت�ضت
ال�ضرورة ذلك  ،وعلى الأقل (� )4أربع مرات فـي ال�سنة  ،وال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها الذين لهم حق الت�صويت  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س ،
�أو نائبه .
ويكون للجنة �أن تدعو الجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
فـي جمال التمويل الإ�سالمي � ،أو االقت�صاد الإ�سالمي � ،أو القانون � ،أو غري ذلك  ،دون �أن
يكون لهم �صوت معدود .
كما يكون للجنة �أن تدعو الجتماعاتها �أيا من م�س�ؤويل الإدارة العليا للمرخ�ص له  ،دون
�أن يكون له �صوت معدود .
وتتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي
منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 27
يجب على �أع�ضاء اللجنة الإف�صاح عن �أي عالقة �أو ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك حول
ا�ستقاللهم �أو حيدتهم  ،والعمل على جتنب �أي تعار�ض فـي امل�صالح .
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وال يعد تعار�ضا فـي امل�صالح �أن يكون لدى ع�ضو اللجنة عالقة باملرخ�ص له من خالل
الإيداعات �أو ح�سابات اال�ستثمار التي ميتلكها فـي املرخ�ص له � ،أو �أن يكون حا�صال منه
على ت�سهيالت ائتمانية � ،شريطة �أال يكون قد منح معاملة تف�ضيلية �أو قد ح�صل على هذه
الت�سهيالت مبنا�سبة ع�ضويته فـي اللجنة  ،وفـي جميع الأحوال يجب الإف�صاح عن هذه
العالقات فـي التقرير ال�سنوي للمرخ�ص له وفقا حلكم املادة ( )72من القانون امل�صرفـي .
املــادة ( ) 28
يجب على جمل�س �إدارة املرخ�ص له القيام بالآتي :
 - 1متابعة تنفـيذ القرارات والآراء ال�شرعية ال�صادرة عن اللجنة  ،و�ضمان و�صولها
�إلى الأ�شخا�ص املعنيني .
 - 2العمل على تزويد اللجنة بجميع املعلومات الالزمة للقيام ب�أعمالها متى طلبت ذلك .
 - 3اتخاذ التدابري الالزمة لوقف املعامالت واخلدمات امل�صرفـية التي ترى اللجنة
خمالفتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 29
يجب على املرخ�ص له الإف�صاح فـي التقرير ال�سنوي عن عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت
خالل ال�سنة  ،وعدد مرات ح�ضور كل ع�ضو من �أع�ضائها .
املــادة ( ) 30
يجب على جمل�س �إدارة املرخ�ص له �أن يجتمع باللجنة مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة ،
ملناق�شة امل�سائل ذات ال�صلة بالأن�شطة واخلدمات التي يقدمها املرخ�ص له .
املــادة ( ) 31
يجب على اللجنة  ،فـي حال وجــود مــا يثي ــر �شكوك ــا جديــة ح ــول خمالف ــة بع ــ�ض �أن�شط ــة
�أو خدمات املرخ�ص له لأحكام ال�شريع ــة الإ�سالمي ــة � ،أن ترفع على الفــور تقري ــرا بذلك
�إلى جمل�س �إدارة املرخ�ص له م�شتمال على املقرتحات والتدابري الالزمة لإزالة �أوجه
املخالف ــة  ،وفـ ــي حال ــة ا�ستم ــرار املخالفة وعدم �إزالتها لأي �سب ــب م ــن الأ�سب ــاب  ،يتعني
على اللجنة �إخطار البنك املركزي باملخالفة  ،وت�ضمينها فـي التقرير ال�سنوي .
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املــادة ( ) 32
يجب على املرخ�ص له �أن يجري فح�صا �سنويا على �أع�ضاء اللجنة للت�أكد من ا�ستيفائهم
ل�شروط الع�ضوية  ،ورفع تقرير بذلك �إلى البنك املركزي .
املــادة ( ) 33
يجب على اللجنة رفع تقرير �سنوي �إلى جمل�س �إدارة املرخ�ص ل ــه ع ــن م ــدى التزام ــه
باجلوانب ال�شرعية فـي املعامالت التي يجريها .
كما يجب على اللجنة ن�شر كل الآراء ال�شرعية ال�صادرة عنها خالل الع ــام املن�ص ــرم ،
و�أ�سانيدها  ،و�أن ترفقها فـي التقرير ال�سنوي .
ويلتزم املرخ�ص له �أن يرفق التقرير امل�شار �إليه بالتقرير ال�سنوي املدقق وفقا حلكم املادة ()72
من القانون امل�صرفـي .
املــادة ( ) 34
يجب على �أع�ضاء اللجنة املحافظة على �سرية جميع املعلومات وامل�ستندات التي يطلعون
عليها بحكم عملهم  ،وال يجوز لأي منهم الإف�صاح عنها � ،أو �إف�شا�ؤها .
املــادة ( ) 35
ال يجوز لع�ضو اللجنة �أن ي�شغل ع�ضوية فـي جلنة رقابة �شرعية لأكرث من مرخ�ص له ،
كما ال يجوز له �أن ي�شغل ع�ضوية فـي جلنة رقابة �شرعية لأكرث من ( )3ثالث م�ؤ�س�سات
فـي ال�سلطنة �صادر لها ترخي�ص مبزاولة ن�شاط غري خا�ضع لإ�شراف ورقابة البنك املركزي ،
�شريطة �أال تزاول هذه امل�ؤ�س�سات ن�شاطا م�شابها لن�شاط املرخ�ص له .
املــادة ( ) 36
ت�سقط عن الع�ضو ع�ضوية اللجنة بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�ص له فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقد �أحد ال�شروط الواجب توفرها فـي ع�ضوية اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ()22
من هذه الالئحة .
� - 2إذا مت ت�صنيفه م�صرفـيا .
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� - 3إذا تخلف عن ح�ضور ( )%75خم�ســة و�سبع ــني باملائ ــة �أو �أكث ــر من اجتماع ــات اللجن ــة
فـي ال�سنة دون عذر مقبول .
� - 4إذا �أخل ب�أي من االلتزامات املفرو�ضة عليه مبقت�ضى �أحكام هذه الالئحة .
ويجب على املرخ�ص له �إخطار البنك املركزي عن �إ�سقاط ع�ضوية �أي من �أع�ضاء اللجنة
مع بيان الأ�سباب والتدابري املتخذة حيال ذلك .
املــادة ( ) 37
يجوز للمرخ�ص له اال�ستعانة بلجنة رقابة �شرعية خارجية بعد موافقة البنك املركزي .
املــادة ( ) 38
يجب على امل�صرف الأجنبي �أن ي�ضمن التزام جلنة الرقابة ال�شرعية اخلا�صة به باملعايري
والقواعد التي ي�ضعها البنك املركزي .
الف�صــل الرابــع
ح�ســاب الأعمــال اخلرييــة
املــادة ( ) 39
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص له �أن ين�شئ ح�سابا للأعمال اخلريية يودع فـيه الأموال املتح�صلة
من م�صادر خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية �أو الغرامات املفرو�ضة على العمالء لت�أخرهــم
فـي ال�سداد �أو غري ذلك  ،ويخ�ضع هذا احل�ساب لإ�شراف ورقابة اللجنة .
وتخ�ص�ص �أموال احل�ساب للأغرا�ض اخلريية والرعاية االجتماعية وفقا لل�ضوابط التي
يحددها املرخ�ص له بعد موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 40
ال يجوز ال�صرف من �أموال ح�ساب الأعمال اخلريية �إال بعد احل�صول على موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 41
يحظر اال�ستفادة من �أموال ح�ساب الأعمال اخلريية من قبل �أ�شخا�ص يرتبطون ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر باملرخ�ص له  ،ويدخل فـي تعداد ه�ؤالء الأ�شخا�ص الأزواج والأقارب
حتى الدرجة الأولى لأع�ضاء جمل�س �إدارة املرخ�ص له  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني لديه ،
و�أع�ضاء اللجنة .
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املــادة ( ) 42
مع مراعاة حكم املادة ( )46من هذه الالئحة  ،يجب على املرخ�ص له �إم�ساك دفاتر ح�سابية
و�سجالت منتظمة يقيد فـيها جميع املعامالت التي تتم فـي ح�ساب الأعمال اخلريية ،
ويجب عليه الإف�صاح فـي القوائم املالية ال�سنوية املدققة عن م�صادر �أموال احل�ساب ،
و�أوجه �صرفها .
املــادة ( ) 43
يجب على املرخ�ص له ا�ستخدام الأموال املتاحة فـي ح�ساب الأعمال اخلريية فـي ال�سنة
املالية ذاتها التي قيدت فـيها هذه الأموال  ،وا�ستثناء من ذلك يجوز ترحيل �أموال احل�ساب
�إلى ال�سنة املالية التاليــة فـ ــي احل ــاالت الت ــي يقدره ــا املرخ ــ�ص له � ،شريط ــة احل�ص ــول
على موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 44
يج ــب علـى املرخ�ص له �أن يرفع تقري ــرا تف�صيليـ ــا �سنويا �إلى البنك املرك ــزي ي�شتمـ ــل
عل ــى م ــوارد وا�ستخدام ــات ح�س ــاب الأعم ــال اخلريية  ،كما يلتزم مبوافاة البنك املركزي
ب�أي بيانات �أو معلومات تتعلق ب�أن�شطة احل�ساب  ،متى طلب منه ذلك .
الف�صــل اخلامــ�س
املعايري املحا�سبية املالية والتدقيق اخلارجي والإف�صاح
املــادة ( ) 45
يجب على املرخ�ص له اتباع معايري املحا�سبة املالية ( )FASال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( ، )AAOIFIويجوز له تطبيق معايري التقارير
املالية الدولية ذات ال�صلة ( )IFRSوذلك فـي احلاالت التي ال توجد فـيها معايري للهيئة
امل�شار �إليها  .وعلى امل�صرف التقليدي املرخ�ص له بفتح نافذة �إ�سالمية توحيد القوائم
املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية (. )IFRS
املــادة ( ) 46
يجب على املرخ�ص له �إم�ساك دفاتر ح�سابية منتظمة مبا يتوافق مع معايري املحا�سبة
املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )45من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 47
يجب على امل�صرف التقليدي املرخ�ص له بفتح نافذة �إ�سالمية � ،أن يقوم بجمع البيانات
املحا�سبية اخلا�صة بهذه النافذة وو�ضعها فـي تقرير مايل تكميلي وفق معايري املحا�سبة
املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )45من هذه الالئحة  ،ويرفق هذا التقرير بالتقرير ال�سنوي .
املــادة ( ) 48
مع مراعاة �أحكام الالئحة رقــم ب م 2004/3/49/ب�ش ـ ـ�أن العالق ــة بني الب ــنك املرك ــزي
العماين واملدققني اخلارجيني للم�صارف املرخ�صة  ،يجب على املدقق اخلارجي للمرخ�ص
له االلتزام مبا ي�أتي :
 - 1تدقيق ح�سابات املرخ�ص له وفقا ملعايري التدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (، )AAOIFI
واملعايري الدولي ــة للتدقي ــق ومراقبة اجلودة ال�صادرة عن جمل�س املعايري الدولية
للتدقيق ومراقبة اجلودة (. )IAASB
 - 2التحقق من االلتزام مبتطلبات الإف�صاح وفقا ملا يحدده البنك املركزي .
 - 3رف ــع تقري ــر عــن احل�سابــات املدققــة �إلــى البن ــك املركــزي وف ــقا للمتطل ــبات التي
تفر�ضها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (، )AAOIFI
على �أن ي�شتمل ب�صفة خا�صة على ما ي�أتي :
�أ  -املركز املايل للمرخ�ص له .
ب  -تدقيق القوائم املالية ال�سنوية للمرخ�ص له وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (. )AAOIFI
ج  -التحقق من التزام املرخ�ص له ب�أحكام ولوائح ومعايري الرقابة االحرتازية
التي ي�صدرها البنك املركزي .
د  -التحقق من التزام املرخ�ص له بال�ضوابط ال�شرعية ال�صادرة عن اللجنة .
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هـ  -م ــا يفـي ــد احل�ص ــول عل ــى املعلوم ــات والبيان ــات املطلوبـ ــة لإعداد التقرير ،
وم�صدرها .
و  -ما يفـيد تنفـيذ �أي �إجراءات تعترب �ضرورية من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( ، )AAOIFIوالبنك املركزي .
املــادة ( ) 49
يجب على املدقق اخلارجي رفع تقرير " الفح�ص ال�شرعي " لأنظمة و�ضوابط املرخ�ص له
فـيما يتعلق بااللتزام ال�شرعي �إلى املراجع ال�شرعي الداخلي  ،الذي يقوم ب�إحالته �إلى اللجنة .
املــادة ( ) 50
يجب على املرخ�ص له االلتزام مبتطلبات الإف�صاح الآتية :
 - 1مـ ــدى تواف ــق �أن�شطــته واخلدمات املقدمة منه مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
وال�ضوابط واملعايري ذات ال�صلة .
� - 2أي احتياطيات يتم خ�صمها  ،والغر�ض من هذه االحتياطيات واجلهة التي �ستعود
�إليها فـي حالة توقف الأن�شطة التي مت خ�صم االحتياطيات من �أجلها .
 - 3الن�سبة املئوية حلجم الأموال العائدة من ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
من خالل النافذة الإ�سالمية باملقارنة مع الأموال العائدة من ممار�سة الأعمال
امل�صرفـية التقليدية .
 - 4حدوث اختالط �أموال النافذة الإ�سالمية ب�أموال امل�صرف التقليدي املرخ�ص له
مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية من خالل هذه النافذة .
 - 5ن�شر التقرير املايل التكميلي امل�شار �إليه فـي املادة ( )47من هذه الالئحة .
 - 6م�صادر الأموال التي مت حت�صيلها وا�ستثمارها من خالل النافذة الإ�سالمية ،
و�أوجه �صرفها  ،وكذلك م�صادر الأموال التي ا�ستخدمت لتغطية �أي عجز .
� - 7أي التزامات �أخرى يحددها البنك املركزي .
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مـجلـــ�س املناق�صـــات
قــــرار
رقــم 2019/92
بتحديد ثمن م�ستندات املناق�صات
ور�سوم الت�سجيل والتجديد لل�شركات وامل�ؤ�س�سات لدى جمل�س املناق�صات
ا�ستنادا �إلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إلى القرار رقم  2010/20بتحديد ثمن ن�سخ �شروط وموا�صفات املناق�صات ور�سوم ت�سجيل
وت�صنيف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لدى جمل�س املناق�صات ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن م�ستندات املناق�صات وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
حتدد ر�سوم الت�سجيل والتجديد لل�شركات وامل�ؤ�س�سات لدى جمل�س املناق�صات لل�سنة الواحدة
وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القرار رقم  2010/20امل�شار �إليه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من دي�سمرب 2019م .
�صــدر فـي  29 :من ربيع الأول 1441هـ
املوافــــــق  26 :من نوفمبـــــــــر 2019م
د  .ر�شيد بن ال�صافـي بن خمي�س احلريبي
رئ ـي ـ ـ ــ�س مــجلـ ـ ـ ــ�س املناق�ص ـ ـ ـ ــات

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1321
ال�صادرة فـي 2019/12/8م
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امللحــق رقــم ( ) 1
ب�شـ�أن ثمـن م�ستنـدات املناق�صـات
م

نــوع املناق�صــة

ثمن امل�ستندات بالريال العماين

1

�أعمال الإن�شاءات
و�أعمال الت�شغيل وال�صيانة

( )%0.01من القيمة التقديرية
للمناق�صة مبا ال يقل عن (، )25
وال يزيد على ()1.500

2

�أعمال التوريدات واخلدمات

( )%0.005من القيمة التقديرية
للمناق�صة مبا ال يقل عن (، )25
وال يزيد على ()150

املحلية

( )%0.025من القيمة التقديرية
للمناق�صة مبا ال يقل عن (، )25
وال يزيد على ()150

العاملية

300

 3اخلدمات اال�ست�شارية

4

50

دعوة الت�أهيل امل�سبق
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امللحــق رقــم ( ) 2
ب�شــ�أن ر�ســوم الت�سجيــل والتجديــد
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات لدى جمل�س املناق�صات
(ب)
ر�سوم الت�سجيل  /التجديد
(ج)
(�أ)
الرئي�سي
للمجال
ر�سوم ت�سجيل
ر�سوم تقدمي
العماين
بالريال
الواحد
م الدرجة /الفئة
�إ�ضافة
الت�سجيل
طلب
امل�ؤ�س�سات باقي جمال فرعي
بالريال العماين ال�صغرية امل�ؤ�س�سات بالريال العماين
واملتو�سطة وال�شركات
10

200

200

5

 1ال�شركات املمتازة
2

الأولى

10

75

150

5

3

الثانية

10

37

75

5

4

الثالثة

5

25

50

-

5

الرابعة

5

25

50

-

مالحظة :
تكون �إ�ضافة �أي جمال فرعي ح�سب املدة املتبقية للمجال الرئي�سي .
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مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار
�أمــــر محلـــي
رقــم 2019/1
ب�ش�أن تعديل الأمر املحلي رقم 2004/2
لنظــام ال�صــرف ال�صحــي مبحافظــة ظفــار
ا�ستنادا �إلى الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/16ب�إ�صدار قانون منح امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي
مبحافظة ظفار ،
و�إلى الأمر املحلي رقم  2004/2لنظام ال�صرف ال�صحي مبحافظة ظفار ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم ( )4مكررا للأمر املحلي رقم  2004/2امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
" حتدد ر�سوم خدمات ال�صرف ال�صحي فـي الواليات والنيابات التي تقع خارج منطقة
االمتي ــاز  ،وفقــا للملحق رقم ( )1املرفق بهذا الأمر  ،ويجوز للبلدية تفوي�ض ال�شركة
فـي حت�صيل هذه الر�سوم " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  16 :من �شعبـــــــــــان 1440هـ
املـوافـــــق  23 :من ابريــــــــــــل 2019م
ن�شـر هـذا الأمر فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م

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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