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املحتـــــــــويــات
ديــوان البــالط ال�سلطانــي
�صـ ــادر ف ـ ـ ــي  2018/6/24بتحديـ ــد ر�سـ ــوم دخـ ــول
املركبـ ـ ــات �إلـ ــى موق ـ ـ ــع منتـ ـ ـ ــزه وبـ ـ ــار الأث ـ ـ ــري
مبحافظ ـ ــة ظف ـ ـ ــار .
�صـ ــادر ف ـ ـ ــي  2018/12/20ب�ش�أن ر�س ــوم الع�ضويــة
وت�أجري املرافـق مبجمع ال�سلطان قابو�س ال�شبابي
للثقافة والرتفـيه ب�صاللـة .
وزارة الداخليـــــة
�صادر فــي  2018/3/29ب�ش�أن �أداء الق�سم ملن متت
املوافقة له على منحه اجلن�سية العمانية .
وزارة المالـيــــــــــــة
�صـ ــادر ف ــي  2018/1/24بتعديــل دلي ــل ت�صني ــف
امليزاني ــة العام ــة للدولــة (امللحــق رقم  )1املرفـق
بالالئحة التنفيذية للقانون املايل .
�ص ــادر فــي  2018/3/28بتعديـ ــل دلي ــل ت�صنيــف
امليزانيــة العام ــة للدول ــة (امللح ــق رقــم  )1املرف ــق
بالالئحة التنفيذية للقانون املايل .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2018/5/20بت�شكيـ ــل جلن ـ ــة �ضريب ـ ــة
الدخــل بــوزارة املاليــة .
�صـادر فــي  2018/9/10بن�شـ ــر احل�سـ ــاب اخلتامـ ــي
للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م .
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�ص ــادر فــي  2018/9/16ب�إ�ص ــدار الئح ـ ـ ــة قواع ـ ـ ــد
و�إجـراءات ف�ســح الب�ضائـع وتعلي ـ ــق �أداء ال�ضريبـ ـ ــة
اجلمركيـة .
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�ص ــادر ف ــي  2018/12/9بتعديــل دليــل ت�صنيــف
امليزانية العامة للدولة (امللحــق رقــم  )1املرفــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
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واملحا�صي ــل الزراعي ــة املنزوع ــة ملكيتهــا للمنفع ــة
العامــة .
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�ص ــادر فـ ــي  2018/8/14بتعدي ـ ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئح ـ ـ ــة التنفـيذي ـ ـ ـ ــة لنظ ـ ــام متلي ـ ـ ــك ال�شق ـ ـ ــق
والطبقــات واملحــالت .
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�صادر ف ــي  2018/8/27بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
متلي ــك الأرا�ضـ ــي احلكومي ــة التجاريـ ــة وال�سكنية
التجارية وال�صناعية والأرا�ضي املخ�ص�صة ال�ستعمالها
كمحطات للوقود باملزايدة العلنيـة .
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�صادر فـي  2018/11/13ب�ش�أن �ضوابط اال�ستثم ــار
للأرا�ضـي احلكومية املخ�ص�صة مل�ؤ�س�سات التعليــم
العالــي اخلا�صــة .
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وزارة الإعــــالم
�ص ـ ــادر فـ ــي  2018/3/27بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون املطبوعـات والن�شـر .
وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
�صـ ـ ــادر فـي  2018/1/7ب�شـ ـ�أن �إيقـ ــاف معام ــالت
املت�أخريـن عـن �سـداد الر�سـوم وامل�ستحقـات املاليـة
لـوزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه .
�صـادر ف ــي  2018/2/5بتحدي ــد الر�س ــوم والأثم ــان
والت�أمين ــات وال�ضمان ـ ــات املالي ـ ـ ــة التـ ـ ــي حت�صلهـ ـ ــا
وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه .
�صـادر فــي  2018/9/18بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحـ ــة العامــة .
وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
�صـ ــادر ف ــي  2018/2/7بتعديـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الق ـ ـ ـ ــرار ال ــوزاري رق ـ ـ ــم  2001/74بتحديـ ــد ر�س ـ ــوم
الرتاخي�ص ال�سياحية وال�صناعية والتجارية .
�صادر فــي  2018/4/29باعتبـار موا�صفـة قيا�سيـة
�أجنبيـة موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة .
�صادر فــي  2018/4/29باعتبار موا�صفة قيا�سية
�أجنبية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
�صادر فــي  2018/5/21باعتب ــار موا�صف ــة قيا�سيــة
عماني ــة ملزم ــة .
�صادر فــي  2018/5/24باعتبـار موا�صفـة قيا�سيـة
خليجيـة موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة .
�صـادر فـي  2018/6/28باعتبـار موا�صفـات قيا�سيـة
�أجنبيـة موا�صفـات قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة .
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قيا�سية عماني ــة ملزم ــة .
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والكليـ ــات واجلامعـ ــات والباحثـ ــني فـ ــي املراكـ ــز
البحثية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية .
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وزارة الرتبيــة والتعليــم
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�ص ــادر فــي  2018/5/2ب�إن�ش ــاء اجلامع ــة الوطني ــة
للعلوم والتكنولوجيا .
262
�صـادر فـي  2018/9/20ببــدء الدرا�ســة فـي اجلامعــة
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�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2018/12/9بوق ـ ـ ــف قبـ ـ ـ ــول الطلب ـ ــة
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وزارة التنميـــــة االجتماعيــــة
�صادر فـي 2018/6/12ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
حل�سـاب التكافـل االجتماعـي .
وزارة الزراعــــة والثــــروة ال�سمكيــــة
�صـ ـ ــادر فـي  2018/1/8بتعديـل الق ـ ـ ـ ــرار الـ ــوزاري
رقـم  2009/31ب�إعـالن مناطـق حجـر زراعيـة .
�صادر فــي  2018/5/13بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
من الأ�سماك وحتديد �أنواعها .
�صـ ــادر ف ـ ـ ــي  2018/6/11مبن ـ ــع دخ ـ ـ ــول وخـ ـ ـ ــروج
الإر�سالي ــات ال�سمكــية عبــر منفذ خطم ــة مالحــة
الربي .
�ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2018/7/12بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ـ ــام
الالئحـة التنفـيذيـ ـ ــة لقان ـ ــون ال�صي ــد البحـ ــري
وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة .
�ص ــادر ف ــي  2018/8/5ب�ش ـ�أن تنظيــم و�سائــل نقــل
املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية .
�ص ــادر فـي  2018/10/28بتعدي ـ ــل الق ـ ــرار الـ ــوزاري
رقم  2009 /31ب�إعالن مناطق حجر زراعية .
وزارة ال�صحـــــــــــــة
�صـ ــادر ف ــي  2018/2/14ب�إ�صدار الئحة �ضوابط
الت�صريــح للأطبــاء العاملــني بامل�ؤ�س�سات الطبيــة
احلكوميــة املدنيــة للعمــل فـي امل�ؤ�س�ســات الطبي ــة
اخلا�صـة فــي غيـر �أوقـات العمـل الر�سميـة .
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�صـادر فــي  2018/4/16بتحديد ر�سوم اخلدمـ ــات
التـي تقدمهـا املعاهـد التعليميـة التابعـة لـوزارة
294
ال�صحــة .
�صادر فــي  2018/5/3ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري القاعات
املتعددة اال�ستخدام والتدريب بامل�ؤ�س�سات التابعة
296
لــوزارة ال�صحــة .
�ص ــادر فـ ـ ـ ــي  2018/5/23ب�شـ ـ ـ ـ�أن حتدي ـ ـ ــد ر�سـ ـ ـ ــوم
برامـ ـ ــج التدري ـ ـ ــب والتطويـ ـ ـ ــر املهنـ ــي امل�ستم ـ ـ ــر
298
املقدم ــة مــن وزارة ال�صحـ ــة .
�صـادر فـي  2018/9/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
300
لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
�صـ ـ ــادر ف ــي  2018/12/3ب�شـ ـ ـ�أن حتدي ـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ـ ــوم
309
اخلدمـات التـي تقدمهـا وزارة ال�صحـة .
وزارة القـــوى العـــاملــــة
�ص ــادر فــي  2018/3/26بتحدي ـ ــد ن�سبـ ــة الق ـ ــوى
العامل ــة الوطنيــة فـي من�شـ ـ�آت القطــاع اخلــا�ص
331
العاملة فــي جمال الت�أمني .
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2018/4/12بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحـ ــة التنظيميـ ــة لتدابري ال�سالم ــة وال�صحــة
333
املهنية فـي املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل .
�ص ــادر فـ ــي  2018/4/25بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الق ـ ـ ـ ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2017/40ب�شـ ـ�أن تنظي ــم
334
العمــل لبعــ�ض الوقــت .
�صادر فـي  2018/4/29ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لربنامج الدبلـوم املهـني فـي امل�ؤ�س�سـات التدريبية
337
اخلا�صة .

قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/270
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/413
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/500
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/533
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/534
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/535

قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/2
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/87
ق ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/101
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2018/195

رقم
ال�صفحة
�صادر فـي  2018/6/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
ب�ش ـ ـ�أن الإبـ ـ ــالغ ع ـ ــن ت ـ ــرك الق ــوى العامل ـ ــة غيـ ـ ــر
العمانيـة لعملهـا .
349
�صادر فـي  2018/9/20ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
للجان االنتخابـية لالحتــاد العــام لعم ــال �سلطنة
عمان .
356
�ص ـ ــادر فـ ــي  2018/11/19ب�شـ ـ ـ ـ�أن نظ ـ ــام ت�شكي ـ ـ ــل
وت�سجي ـ ــل وعم ـ ــل النقاب ـ ــات العمالية واالحت ــادات
العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
362
�ص ــادر ف ـ ــي  2018/12/25بتنظيم مزاولــة بعــ�ض
امله ـ ــن .
388
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2018/12/25بتعديـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنظيمية للكليات التقنية .
389
�ص ـ ـ ــادر ف ــي  2018/12/25بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الالئحـ ــة التنظيميـ ـ ــة للكلي ـ ــات املهنيــة والكلي ـ ــات
املهنية للعلوم البحرية .
390
وزارة النقـــــل واالت�صـــــاالت
�صـادر فـي  2018/1/8ب�إ�صدار الالئحة التنفيذيــة
لقانــون النقــل البــري .
391
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2018/6/24ب�إ�ص ـ ـ ــدار الئح ـ ــة قيـ ــا�س
حمولـ ــة ال�سفـ ــن .
428
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2018/7/26ب�إ�ص ـ ــدار الئحـ ــة تنظي ـ ــم
مزاولـة �أعمـال معاينة وفحـ�ص الوحـدات البحريـة
التـي ال ت�شملهـا املعاهـدات البحرية الدوليـة .
433
�ص ـ ــادر ف ــي  2018/12/26ب�شـ ـ ـ�أن حتدي ـ ــد تعرفـ ـ ــة
439
النقــل ملركبــات الأجــرة العام ــة .

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/32
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/129
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/249

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/8

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ 2018/ 1 /
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ 2018/ 2 /
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ 2018/ 3 /

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2018/5 /

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/8

�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
�ص ـ ــادر ف ــي  2018/1/21بتعديـ ــل بعـ ـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون امل ــرور .
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2018/6/13بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون �إقامــة الأجانــب .
�ص ـ ــادر فـي  2018/10/28بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�شرطة .
الهيئة العامة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
�صادر فـي  2018/11/29ب�إ�صدار الئحة املناق�صـات
للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي .
الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�صـ ــادر ف ــي  2018/1/4بتعديــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحــة التنفـيذي ــة لقان ــون �س ــوق ر�أ�س املــال .
�صـ ــادر فـي  2018/1/4ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
ل�صناديـق اال�ستثمـار العقـاري .
�صـ ــادر فـي  2018/1/9ب�إن�ش ـ ــاء �صنـ ــدوق �ضمـ ــان
م�ساعدة امل�صابني ب�إ�صابات بدنية وورثة املتوفني
وتعوي ــ�ض الأ�ضــرار املادي ــة فـي ح ـ ــوادث املرك ـب ــات
و�إ�صدار نظامه .
�صـ ــادر فـ ــي  2018/10/22بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الئحـ ــة �شـ ـ ـ�ؤون املوظفــني بالهيئ ــة العامـ ــة ل�س ــوق
املـال .
�صادر فـي  2018/11/26ب�إ�صدار الئحـة �ضواب ــط
اعتماد مراقبي احل�سابات .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/9
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/10

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار �إداري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/1

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/3

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/4

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/6

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/40

رقم
ال�صفحة
�صـادر فـي  2018/12/18بتعديل القرار رقم 2018/8
ب�إ�صدار الئحة �ضوابـط اعتماد مراقبي احل�سابات 561 .
�صادر فـي  2018/12/27ب�شـ�أن �ضوابـط ت�شكيـل
جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار
562
القانوين فـي �شركات امل�ساهمة العامة .
الهيئـة العامــة للكهرباء والميـاه
�صـ ــادر فـ ــي  2018/11/15بتعديـ ـ ــل بـع ــ�ض �أحك ــام
الئحـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املوظف ـ ـ ـ ــني بالهيئ ـ ـ ـ ــة العـام ـ ـ ـ ــة
للكهربـ ــاء واملي ــاه .
577
الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي
�صادر ف ــي  2018/1/22ب�ش�أن حتديد ر�سوم املرحلة
الثانيـة مـن االعتم ــاد امل�ؤ�سـ�س ــي ( التقويـم مقاب ـ ــل
املعاييـ ــر امل�ؤ�س�سي ـ ــة ) مل�ؤ�س�سـ ــات التعليـ ــم العالـي
احلكوميـة واخلا�صـة .
581
�ص ــادر ف ــي  2018/1/22ب�شـ ـ ـ�أن حتدي ـ ــد مواعي ـ ــد
العملي ـ ــات اخلارجي ـ ــة ل�ضمـ ــان اجل ــودة مل�ؤ�س�ســات
التعليــم العالــي احلكومي ــة واخلا�صــة .
584
�ص ــادر فـ ــي  2018/2/11بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئحـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ�ؤون املوظفـي ـ ــن بالهيئـ ـ ــة العمانيـ ـ ــة
لالعتمـ ــاد الأكادمي ــي .
585
الهيئـــــــة العامـــــــــــة لتنميــــــــة امل�ؤ�س�ســـــات
ال�صغيـــرة واملتو�سطـــة
�صـ ــادر فـ ــي  2018/3/21ب�إ�صـ ــدار الالئحـ ــة املالي ـ ــة
للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 586 .

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/25
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/26
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/45

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/1
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/93
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/127
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/1
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/95
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/171

هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�صادر ف ـ ــي  2018/6/6ب�ش�أن �إ�صدار نظ ـ ــام الرقابــة
علــى الط ــرق وحمايته ــا فــي املنطقـ ــة االقت�صاديـة
اخلا�صــة بالدقــم .
�صادر ف ـ ــي  2018/6/6ب�ش�أن �إ�صـدار نظام الرقابـة
ال�صحيـة والنظافة العامــة فـي املنطقــة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم .
�ص ــادر ف ــي  2018/8/26ب�إ�صـ ــدار الئحـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
و�إدارة املعار�ض والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم .
هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
�ص ـ ـ ــادر ف ــي  2018/1/4ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظيـ ـ ــم
تخ�صيــ�ص �أرق ــام االت�ص ــاالت .
�صــادر فــي  2018/12/11ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ـ ــة �أم ـ ـ ــن
�شبك ــة االت�ص ــاالت .
�صـ ــادر فــي  2018/12/30بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الئحة النفاذ والربط البيني .
بلديـــــة م�سقــــــط
�صادر فـي  2018/1/3بتحديـ ــد الر�سـ ــوم والأثم ــان
والت�أمينـ ـ ــات وال�ضمـان ـ ــات املاليـ ــة الت ـ ــي حت�صلهـ ــا
بلدي ـ ــة م�سقـ ــط .
�ص ــادر ف ـ ــي  2018/6/5ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
�إقام ــة مظـ ــالت املركبـات �أم ــام املبان ـ ــي ال�سكني ـ ــة
خــارج حـ ــدود قطع ــة الأر�ض .
�صـ ــادر فـي  2018/10/28ب�إ�صــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
املركب ــات املهمل ــة فـي الأماكـ ــن العامـ ــة مبحافظــة
م�سقط .

629
642
673
683
691
697

700
789
793

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/6
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/3
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/7
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/9

�أم ـ ـ ـ ــر حمل ـ ـ ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ــم 2018/1

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/35
قــرار رقـم م م16/17/12/179/2916/

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/14

�صنــــدوق الرفــــد
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2018/12/6ب�إ�ص ـ ــدار الئحـ ـ ــة تنظيـ ــم
ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد .
مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�ص ــادر ف ـ ــي  2018/5/30بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة .
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2018/9/3بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية .
�صادر فـي  2018/9/10بتعديل بع�ض �أحـكام القرار
رقـ ـ ــم  2011/8بتحدي ــد الوظائـ ــف ذات الطبيعـ ــة
اخلا�صة امل�ستثنـاة من �شـرط الإعالن عند التعيني .
مكتـب وزيـر الدولـــة ومحــافظ ظفـار
�صادر ف ــي  2018/1/24بتحديد الر�سوم والأثمان
والت�أمين ـ ـ ــات وال�ضمانـ ــات املاليـ ـ ـ ــة التـ ــي حت�صلهـ ـ ــا
بلدي ـ ــة ظـف ـ ــار .
كليــــة العلــــوم ال�شرعيـــة
�صـادر فـي  2018/2/19ب�إ�صدار الالئحة الداخليـة
لكليـة العلـوم ال�شرعيـة .
البنــك املركــزي العمانــي
�صـادر فـي  2018/6/5بتعديل بع�ض �أحكام الق ـ ــرار
رقم ب م 2014/3/55/ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار
املايل و�إ�صدار الئحتها التنظيمية .
املتحــف الوطنــــي
�صـ ــادر ف ــي  2018/9/25بتحديـد ر�سـ ـ ــوم اخلدم ـ ــات
التـي يقدمهــا املتحــف الوطنــي .

796
806
807
808

809
899

914
915

قـــــــــــــرارات وزاريـــــــــــة
و�أوامـــــــــــــر حمــليـــــــــــة

ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قـــرار ديوانــي
رقم 2018/8
بتحديـد ر�سـوم دخـول املركبـات
�إلـى موقـع منتـزه وبـار الأثـري مبحافظـة ظفـار
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2018/4/2م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم دخول املركبات �إلى موقع منتزه وبار الأثري مبحافظة ظفار على النحو الآتي :
 - 1مركبات الدفع الرباعي وال�صالون  )2( :رياالن عمانيان للمرة الواحدة .
 - 2احلاف ـ ـ ــالت ال�صغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  )20( :ع�شرون رياال عمانيا للمرة الواحدة .
 - 3احلافـ ـ ــالت املتو�سطـ ـ ـ ـ ـ ــة  )50( :خم�سون رياال عمانيا للمرة الواحدة .
 - 4احلافـ ـ ـ ــالت الكبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  )100( :مائة ريال عماين للمرة الواحدة .
املــادة الثانيـــــة
يتم �سداد الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار نقدا عند �شراء تذكرة
الدخول .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من �شــــــــــــــــــوال 1439هـ
املـوافــــق  24 :من يونيـــــــــــــــــو 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1250
ال�صادرة فـي 2018/7/1م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ــي

قرار ديواين
رقم 2018/20
ب�ش�أن ر�ســـوم الع�ضويــة وت�أجري املرافـق
مبجمع ال�سلطان قابو�س ال�شبابي للثقافة والرتفـيه ب�صاللـة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2012/52ب�إن�شاء مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم
و�إ�صدار نظامه ,
و�إلى التوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظــم  -حفظه اللـه ورعاه -
ب�إن�شاء جممع ال�سلطان قابو�س ال�شبابي للثقافة والرتفـيــه ب�صاللــة  ,و�إحلاقــه مبركــز
ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم  ,وحتديد م�ستواه التنظيمي ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد ر�ســوم الع�ضويــة مبجمــع ال�سلطــان قابـو�س ال�شبابـي للثقافـة والرتفـيـه ب�صاللـة ,
وفقا للملحقني رقمي ( )2 , 1املرفقني .
املــادة الثانيــــة
حتدد ر�سوم ت�أجري املرافق مبجمع ال�سلطان قابو�س ال�شبابي للثقافة والرتفـيه ب�صاللة ,
وفقا للملحق رقم ( )3املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  12 :من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  20 :من دي�ســمبــــــــر 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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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

امللحــق رقــم ( ) 1
ر�ســوم الع�ضويــة ال�سنويــة
البيــــان

الر�سوم
بالريال العماين

1

ع�ضوية فردية

للفئة العمرية
(� )16ست ع�شرة �سنة فما فوق

100

2

ع�ضوية فردية
للطلبة

للفئة العمرية
(� )16ست ع�شرة �سنة فما فوق ,
ومقيدون فـي امل�ؤ�س�سات التعليمية

40

3

ع�ضوية عائلية

للعائالت  ,وت�شمل الأطفال
دون �سن ( )16ال�ساد�سة ع�شرة

120

4

ع�ضوية كبار ال�سن

للفئة العمرية (� )60ستني �سنة
فما فوق

60

5

ع�ضوية م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص

للعاملني فـي القطاع اخلا�ص ,
على �أال يقل املنت�سبون من امل�ؤ�س�سة
الواحدة عن ( )10ع�شرة �أ�شخا�ص ,
ويتم حتديد الأن�شطة واملرافق التي
ي�ستفاد منها فـي ا�ستمارة الع�ضوية

80

6

ع�ضوية ال�ضمان
االجتماعي

لأفراد ال�ضمان االجتماعي

20

م الع�ضوية ال�سنوية
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امللحــق رقــم ( ) 2
ر�ســوم الع�ضويــة امل�ؤقتــة
م الع�ضوية امل�ؤقتة

1

ع�ضوية
فردية م�ؤقتة

2

ع�ضوية مدرب

3

بطاقــة
زيارة يومية

البيــــان

الـمـــدة

الر�سوم
بالريال العماين

للفئة العمرية
(� )16ست ع�شرة �سنة
فما فوق

()3
ثالثة �أ�شهر
قابلة للتجديد

30

()3
للأفراد الذين تتم
اال�ستعانة بهم فـي تنفـيذ ثالثة �أ�شهر
بع�ض الربامج النوعية قابلة للتجديد

20

يوم واحد فقط

5

لل�شخــ�ص
املرافق للع�ضو
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امللحـــق رقــم ( ) 3
ر�ســوم ت�أجيــر املرافــق

م

املرفــــق

ر�سوم
ر�ســوم الفعاليـات
التدريب ت�أمني
بالريـــال العمانــي
بالريال م�سرتد
العماين بالريال
ل�ساعة لن�صف يوم ليوم كامل ل�ساعة العماين
واحدة (� 6ساعات) (� 12ساعة) واحدة

القاعة الرئي�سية
� 1سعة (� )1500ألف
وخم�سمائة �شخ�ص

200

قاعة املحا�ضرات
� 2سعة ( )150مائة
وخم�سني �شخ�صــا

40

600

120

150
50
 3قاعات املعار�ض (للقاعة (للقاعة
الواحدة) الواحدة)
ملعب كرة القدم /
4
ملعب كرة الهوكي

50

ملعب كرة ال�سلة /
ملعب كرة اليد/
5
ملعب كرة الطائرة
اخلارجي
6

ملعب التن�س
الأر�ضي

150

1200

100

500

200

240

20

300
(للقاعة
الواحدة)

-

200

300

30

100

20

60

120

10

-

20

60

120

10

-
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تابع  :امللح ــق رقــم (  ) 3ر�ســوم ت�أجيــر املرافــق

م

ر�ســوم الفعاليـات
بالريـــال العمانــي

املرفــــق

ل�ساعة
واحدة
 7املالعب ال�شاطئية 20
50
ال�صاالت
(لل�صالة
الريا�ضية
8
الواحدة)
الداخلية
9

لن�صف يوم
(� 6ساعات)
60
150
(لل�صالة
الواحدة)

ليوم كامل
(� 12ساعة)
120
300
(لل�صالة
الواحدة)

ر�سوم
التدريب ت�أمني
بالريال م�سرتد
العماين بالريال
ل�ساعة العماين
واحدة
10
30
200
(لل�صالة
الواحدة)

قاعة البولنج

25

75

150

20

200

م�ضمار �ألعاب
10
القوى

50

150

300

30

-

300
(حلو�ض
ال�سباحة
الواحد)

30
(حلو�ض
ال�سباحة
الواحد)

-

 12القاعات الدرا�سية

50

150

300

-

100

 13قاعات احلا�سوب

20

60

120

-

100

150
50
(حلو�ض ( حلو�ض
� 11أحوا�ض ال�سباحة
ال�سباحة ال�سباحة
الواحد) الواحد)

حجز ( )8ثمانية
مرافق من املرافق
14
املذكورة ليوم كامل
(� 12ساعة)

()10.000
ع�شرة �آالف ريال عماين
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وزارة الداخليـــة
قــرار وزاري
رقــم 2018/45
ب�شـ�أن �أداء الق�سـم ملـن متـت املوافقـة لـه علـى منحـه اجلن�سيـة العمانيـة
ا�ستنادا �إلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يج ــب عل ـ ــى كـل م ــن متـ ـ ــت املوافق ــة لـ ـ ــه عل ـ ــى منحـ ــه اجلن�سي ـ ــة العمانيـ ــة �أن يق�سـ ــم أ�مـ ــام
رئي ــ�س املحكم ــة االبتدائيـ ــة التي يقـع فيها مقر �إقامته ب�أن يكـ ــون مواليــا ل�سلطنــة عمـان
و�أن يحرتم نظامها الأ�سا�سي وقوانينها وعاداتها وتقاليدها  ،و�أن يكون مواطنا �صاحلا .
وتتول ــى دائـ ــرة اجلن�سي ــة واجل ــوازات بــوزارة الداخليـ ــة التن�سيـ ــق م ـ ــع املحكم ـ ــة املخت�صـ ــة
فـي هـ ــذا ال�ش ـ ـ�أن .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :مـن رجـــــــــــــــب 1439هـ
املـوافـــــق  29 :مـن مـــــــــــــار�س 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1237
ال�صادرة فـي 2018/4/1م

-23-

حمود بن في�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ــر الداخليـ ـ ــة

وزارة املاليـــة
قــرار وزاري
رقــم 2018/8
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 ,
تقـــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى البند ( " )31حتويل �إلى ال�صناديق واملخ�ص�صات " مــن الف�صل (� " )100إيرادات
مــ�صادر الطاقــة الطبيعية " مــن الب ــاب الأول " الإي ــرادات " مـ ــن دلي ــل ت�صنيـ ــف امليزانيــة
العامة للدولة امللح ــق رق ــم ( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليهــا مادة
جديدة بعنوان " حتويل �إلى �صندوق االحتياطي النفطي ل�سداد �أق�ساط القرو�ض اخلارجية " ،
وذلك على النحو الآتي :
رقــم احل�ســاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســم احل�ســاب

دليــل احل�ســاب

يدرج به ما يتم حتويله
حتويل �إلى �صندوق
 1 100 31 07االحتياطي النفطي ل�سداد من �إيرادات النفط ل�سداد
�أق�ساط القرو�ض اخلارجية �أق�ساط القرو�ض اخلارجية
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1439 / 5 /6 :هـ
املوافــــق 2018 / 1 /24 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1229
ال�صادرة فـي 2018/2/4م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول ع ــن الـ�ش ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قــرار وزاري
رقــم 2018/64
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 ,
تقـــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى الف�صل رقم (�( )105ضرائب ور�سوم حملية على ال�سلع واخلدمات) من الباب
الأول (الإيرادات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها  ،بند جديد بعنوان " �ضرائب على ال�سلع واخلدمات " ،
وذلك على النحو الآتي :
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل
105 10 00
105 11 00
105 11 01

ا�سم احل�ساب

دليل احل�ساب

باب
� 1ضرائب على ال�سلع واخلدمات
� 1ضرائب على ال�سلع واخلدمات
ال�ضريبة االنتقائية تدرج به املبالغ التي يتحملها
1
امل�ستهلك وتفر�ض على ال�سلع
ذات الأ�ضرار على ال�صحة
العامة �أو البيئة �أو ال�سلع
الكمالية بن�سب متفاوتة
� 1 105 11 02ضريبة على القيمة امل�ضافة تدرج به املبالغ التي حت�صل
من �ضريبة القيمة امل�ضافة
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 7 /10 :هـ
املوافــــق 2018 / 3 /28 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول ع ــن الـ�ش ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1238
ال�صادرة فـي 2018/4/8م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2018/101
بت�شكيــل جلنــة �ضريبـة الدخــل بــوزارة املاليــة
ا�ستنادا �إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى القرار الوزاري رقم  2011/197بت�شكيل جلنة �ضريبة الدخل بوزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكل جلنة �ضريبة الدخل بوزارة املالية على النحو الآتي :
� - 1سعادة الدكتور  /خالد بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي
 - 2الفا�ضل� /أحمد بن �صالح املرهون
 - 3امل�ست�شار م�ساعد �أول � /صالح بن علي بن نا�صر املحروقي
 - 4الفا�ضل  /د.م�صطفى بن جمعة الها�شمي
 - 5الفا�ضل � /إبراهيم بن �سعيد العي�سري
املــادة الثانيــــة

رئي�سا
نائبا للرئي�س
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا

يلغى القرار الوزاري رقم  2011/197امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1439 / 9 / 4 :هـ
املـوافــــق 2018 / 5 / 20 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1247
ال�صادرة فـي 2018/6/10م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2018/158
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـي رق ـ ـ ــم  2017/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املاليـة 2017م ,
وبعد العر�ض على املقام ال�سامي  -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 2017م ,
طبقــا للجــداول التف�صيليــة املرفقــة .
�صـدر فـي 1439 / 12 / 30 :هـ
املـوافــــق 2018 / 9 / 10 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1262
ال�صادرة فـي 2018/9/30م
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احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
( مليون ريال عماين )
			
جـدول رقـم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

ال�سنة املاليـة 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

الفعـــــلي

4450

4681.8

1536.6

� -2إيرادات الغاز

1660

1524.3

2113.6

� -3إيرادات جارية

(جدول 2550 )2

2173.7

15.8

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 20 )3

130.4

291.0

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 20 )3

3.9

3651.2

7608.2

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

8514.1

8700

3340

3487.5

4539.3

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 4385 )4

4550.1

4068.5

379.1

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

330

329.0

194.6

 -9م�صروفات �إنتاج الغاز

180

180.0

138.4

 -10فوائد على القرو�ض

265

371.4

9319.9

جملة امل�صروفات اجلارية

-28-

8500

8918.0

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

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
140
لل�شركـ ـ ــات احلكوميـ ـ ـ ــة

114.7

18.1

 -13امل�صـ ــروفـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 15 ) 3/4

11.3

1384.0
90.3

1334.1

842.6

 -14م�صروفات �إنتاج النفط

750

750.0

683.9

 -15م�صروفات �إنتاج الغاز

560

560.0

3018.9

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

2665

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

203.4

2770.1

140

و�إقليمية ودولية

 - 17م�صروفـ ــات الدعـ ــم :

82.7
502.9

395.0

25.3

 دع ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض30
التنمويــة والإ�سكانيــة

278.8

 -دعم قطاع الكهرباء

3.8

 -دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية

41.0

 -الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية 65

72.8

17.1

 -دعم املنتجات النفطية

20

21.0

569.4

جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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25.2
380.0

280

3.9

-

535

585.6

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
12908.2

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

�إجمايل الإنفاق العام

( )5.300.0ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

11700

12273.7

()3.000

()3.759.6

رابعا :و�سائل التمويل :
� -18صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها 2230()130
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

3963.1
()87.2
3875.9

300.0
1500.0

 -20متويل من االحتياطيات

()375.9

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

5300.0

4200.5
()107٫2
2100

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

450.0
()150.0

الفعـــــلي

جملــة و�سائــل التمويــل
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600
()200

4093٫3
600٫0
()200٫0

400

400٫0

500

500٫0

-

()1٫233٫7

3000

3759٫6

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
(بالريال العماين)

					
جـدول رقـم ()2

ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

83 817 606

ديوان البالط ال�سلطاين

15 290

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

113 897 000

الفعـــــلي
88 604 496
96

3 079 189

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

9 000

10 542

570 911

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

568 000

645 384

405 435 996

وزارة املالية

675 852 000

402 724 993

3 613 906

وزارة اخلارجية

4 542 000

6 946 261

238 534

وزارة الداخلية

269 000

217 078

765 326

وزارة الإعالم

736 000

591 185

15 669 558

وزارة التجارة وال�صناعة

18 211 000

17 078 940

9 965 113

وزارة النفط والغاز

15 157 000

155 045 559

7 076 609

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

8 554 000

7 535 267

819 345

وزارة العدل

1 182 000

2 405 220

28 505 833

وزارة ال�صحة

37 846 000

28 072 036
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تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 720 410

وزارة الرتبية والتعليم

3 122 000

2 062 321

1 114 767

وزارة التنمية االجتماعية

1 418 000

1 062 924

839 930

وزارة الرتاث والثقافة

618 000

582 330

21 413 993

وزارة النقل واالت�صاالت

22 719 000

15 600 669

59 619 909

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

70 311 000

74 335 536

19 722 741

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

35 944 000

21 359 588

22 063

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

4 000

1 399

15 632 721

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

30 000 000

16 111 834

29 567

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

7 000

37 444

587 090

جمل�س املناق�صات

1 918 000

644 339

36 900

جمل�س ال�شورى

6 000

23 960

28 814

وزارة اخلدمة املدنية

19 000

5 723

1 171 017

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

6 584 000

822 284

35 200
115 749 725

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

97 000

5 600

فائ�ض الهيئات العامة (هيئة تنظيم االت�صاالت) 73 000 000

2 600

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

-

89 645 536
18 300

355

�صن ــدوق الرفـ ــد

380 000

118 806

453 514

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

610 000

513 906

42 351

معهد الإدارة العامة

759 000

36 052
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تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

1 988 436

وزارة التعليم العايل

4 474 000

914 200

139 469

املجل�س الأعلى للتخطيط

73 000

70 342

41 821

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

-

8 740

323 473

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

315 000

416 181

27 983

جمل�س الدولة

6 000

10 328

31 091

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

54 000

15 366

14 808 562

االدعاء العام

6 585 000

6 749 360

204 711
10 342 847

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

294 000

187 796

وزارة ال�سياحة

13 601 000

10 567 054

3 737

جمل�س البحث العلمي

11 000

21 924

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

296 000

4 477

214 164 363

وزارة القوى العاملة

313 964 000

260 034 862

3 597

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

6 000

147

764 921

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

1 185 000

2 217 713

75 397 306

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

127 223 000

86 670 911

253 004

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

251 000

397 682

206 990

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

1 413 000

15 168

209 154

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

40 000

314 608
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-

تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 333 608

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

2 096 000

14 832

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 000

853

4 624 414

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

5 654 000

6 414 349

465

م�شروع جامعة عمان

-

-

3 694

53 922 689

الهيئة العامة للطريان املدين

76 113 000

77 491 009

178 249

حمكمة الق�ضاء الإداري

196 000

227 326

100 618

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 165 000

23 057 028
-

34 483 000

الهيئة العامة للتعدين
املتحف الوطني

198 185

وزارة الدفاع

1 493
525 020 192

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

9 878

وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )

197 269 440

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

413 420
188 741 759
2113 616 542

200 000

261 415

201 956 000

 -اقرتا�ض

-

� -صافــي املعون ــات

-

الإجمالــــــــــــي
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25 330 709
199 737

575 000 000

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )

80 953

60 000 000

962
495 352 899
300 610
266 588 111
10 557
-

2173 723 727 2550 000 000

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م (ح�سـب التخ�صـ�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
15 290
3 079 189
570 911
405 435 996
3 613 906
22 063
587 090
36 900
35 200
12 983
31 091
253 004
3 597
413 697 220
198 185
198 185

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
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

96
3 000
10 542
9 000
645 384
568 000
402 724 993 675 852 000
6 946 261 4 542 000
1 399
4 000
644 339 1 918 000
23 960
6 000
5 600
97 000
4 454
6 000
15 366
54 000
397 682
251 000
147
6 000

جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة

411 420 223 683 316 000

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

261 415

200 000

261 415

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
238 534

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
269 000

217 078

818 998

وزارة العدل

1 182 000

2 404 957

29 567

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

7 000

37 444

14 808 561

االدعاء العام

6 585 000

6 749 360

4 624 414

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

5 654 000

6 414 349

178 249

حمكمة الق�ضاء الإداري

196 000

227 326

1 493

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

525 020 192

�شرطة عمان ال�سلطانية

495 352 899 575 000 000

545 720 008

جملة قطاع الأمن والنظام العام

511 404 375 588 893 000

346

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

-

-

17 766

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

962

263
11 207

2 717 949

وزارة الرتبية والتعليم

3 122 000

2 060 999

1 171 017

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

6 584 000

822 284

42 351

معهد الإدارة العامة

759 000

36 052

1 988 436

وزارة التعليم العايل

4 474 000

914 200

5 553

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية (كلية العلوم ال�شرعية)
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-

-

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
3 737
21 924
209 154
1 257 573
465

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
جمل�س البحث العلمي
11 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
4 477
296 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
314 608
40 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 1 314 518 2 764 000
م�شروع جامعة عمان
3 694
جملة قطاع التعليم

5 482 302 18 062 000

 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
28 488 068
جملة قطاع ال�صحة
28 488 068

28 060 829 37 834 000
28 060 829 37 834 000

7 436 271

 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
1 114 767
وزارة اخلدمة املدنية
28 814
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
41 821
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
212 906 791
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
14 832
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
214 107 025
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية م�سقط وبلدية �صحار )
83 817 606
وزارة الإ�سك ـ ــان
59 619 909
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
243 008
( قطــاع مــوارد امليــاه )
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
19 479 733
( قطاع البلديات الإقليمية )
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1 062 924 1 418 000
5 723
19 000
8 740
258 720 344 311 200 000
853
4 000
259 798 584 312 641 000
88 604 496 113 897 000
74 335 536 70 311 000
31 401

118 646

21 240 942 35 912 599

		

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
15 632 721
764 921
75 397 306

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للكهرباء واملياه

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
16 111 834 30 000 000
2 217 713 1 185 000
86 670 911 127 223 000

254 955 204

جملة قطاع الإ�سكـــــان

289 300 078 378 560 000

765 326
2 461
839 930
453 514
317 919
15 000

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 )

736 000
618 000
610 000
315 000
-

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

204 711
206 990
-

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

294 000
1 413 000
-

187 796
15 168
199 737

2 805 851

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

2 513 499 3 986 000

9 965 113
9 878
9 974 991
7 076 609
7 076 609

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

155 045 559 15 157 000
300 610
-

جملة قطاع الطاقة والوقود

155 346 169 15 157 000

 - 10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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7 535 267 8 554 000
7 535 267 8 554 000

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
21 408 901
5 092
115 749 726
53 922 689
191 086 408
15 669 558
2 600
355
139 469
10 342 847
2 333 608
100 618
23 057 028
51 646 083
197 269 440
413 420
188 741 759
386 424 619
2113 616 542

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
هيئة تنظيم االت�صاالت
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� - 13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
�صندوق الرفد
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
� - 14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى اقرتا�ض �صافـي املعوناتجملة الأخرى
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع (
الإجمالـــــــــــــــي
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(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
22 622 000
97 000
73 000 000
76 113 000
171 832 000

15 594 949
5 720
89 645 536
77 491 009
182 737 214

18 211 000
380 000
73 000
13 601 000
2 096 000
165 000
34 483 000
69 009 000

17 078 940
18 300
118 806
70 342
10 567 054
80 953
25 330 709
53 265 104

201 956 000
201 956 000
60 000 000
2550 000 000

266 588 111
10 557
266 598 668
2173 723 727

الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
( ح�ســـــــــب البنــــــود )
							
جـدول رقـم ()2/2
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

388 634 659

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 400 000 000

366 487 165

208 708 647

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

257 714 425

45 871 129
52 773 593
13 758 494
58 728 011
28 642 741
16 250 381
24 606 014
152 255
302 920 748

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 دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركية

72 050 000
67 924 000
19 748 000
75 000 000
34 499 000
29 475 000
43 878 000
250 000
370 000 000

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

1141 046 672

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

1141 997 326 1422 824 000

86 429 237

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

142 689 000

95 191 419

336 460

�إيرادات مياه خمتلفة

4 919 000

1 772 264

49 063 101

�إيرادات املطارات

65 562 000

69 746 862

834 937

�إيرادات املوانئ

907 000

1 072 650
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تابـع جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

		

البيـــــــــــــــــــــــان

106 837 891

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
78 238 718 60 000 000

8 911 835

فائ�ض الهيئات العامة

13 000 000

11 401 518

16 309 480

�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

16 292 723

21 055 889

193 537 151

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 200 100 000

186 052 997

9 766 572

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

20 974 675

29 380 900

58 463 465

ر�سوم الهجرة واجلوازات

34 117 000

59 420 071

39 149 437

ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة

55 355 802

58 597 405

119 820 425

تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

98 332 300

113 815 057

12 223 900

�إيرادات تعدين

14 739 000

15 335 251

180 246

مبيعات مواد غذائية

213 000

125 331

315 240

�إيرادات زراعية خمتلفة

396 000

270 424

23 518 163

�إيرادات طبية

32 701 000

22 720 814

50 365 962

�إيرادات متنوعة ( �أخرى )

298 377 500

217 919 579

7 764 609

�إيرادات نفطية �أخرى

8 500 000

49 609 252

783 828 111
1924 874 783

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

1031 726 401 1067 176 000
60 000 000

-

2173 723 727 2550 000 000

 188 741 759د� -صافـــي املعونـــات
2113 616 542

2173 723 727 2550 000 000

الإجمالــــي
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الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :
500 000
9 000
وزارة املالية
431 500
431 500
500 000
جملة قطاع اخلدمات العامة
9000
 - 1قطاع ال�صحة :
998 219
وزارة ال�صحة
998 219
جملة قطاع ال�صحة
 -7قطاع الإ�سكان :
194 219
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار ) 700 000
164 954
14 325 894
17 081 869
18 800 000
وزارة الإ�سكان
14 490 848
17 276 088 19 500 000
جملة قطاع الإ�سكان
 - 9قطاع الطاقة والوقود :
831 751
841 752
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
841 752
831 751
جملة قطاع الطاقة والوقود
 - 10قطاع املعونات :
111 243 769
املعونات
111 243 769
جملة قطاع املعونات
130 358 827 20 000 000
�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية
15 764 100
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )
3 889 647
20 000 000
290 995 169
3 889 647 20 000 000
290 995 169
�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 2017م
( ح�ســــب البنــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

1 900 000

3 877 263

11 562 078

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

18 100 000

13 407 825

841 752

3 360 270

-

حتويالت ر�أ�س مالية حملية

-

1 829 970

معونات من منظمات جمل�س التعاون

-

111 243 769

15 764 100

�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

4 068 860

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

3 889 647

20 000 000

3 889 647

4 068 860

286 926 309

جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض
بيع ا�ستثمارات :
بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وخا�صة

 286 926 309جملة بيع اال�ستثمارات
� 290 995 169إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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20 000 000

130 358 827

-

-

-

-

3 889 647 20 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

212 331 783

ديوان البالط ال�سلطاين

222 020 080 210 681 000

315 527 293

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

303 330 015 280 124 000

4 107 636

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 117 000

4 566 935

2 169 908

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

1 528 000

2 038 737

3 766 028

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 986 000

3 715 333

20 610 548

وزارة املالية

16 840 000

16 490 707

73 386 766

وزارة اخلارجية

68 407 000

65 952 206

43 024 480

وزارة الداخلية

35 316 000

39 460 207

10 226 896

وزارة الإعالم

9 675 000

9 667 694

19 146 883

وزارة التجارة وال�صناعة

15 230 000

15 698 451

4 569 876

وزارة النفط والغاز

4 485 000

4 400 195

57 498 434

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

52 268 000

54 485 890

17 098 754

وزارة العدل

18 101 000

17 210 297

751 735 504

وزارة ال�صحة

764 724 100 632 023 000
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 1251 965 868وزارة الرتبية والتعليم
161 887 520

وزارة التنمية االجتماعية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1239 221 507 1150 514 000
144 757 134 144 329 000

14 204 331

وزارة الرتاث والثقافة

10 780 000

10 878 825

15 741 844

وزارة النقل واالت�صاالت

15 351 000

15 003 748

41 921 320

وزارة الإ�سكان

40 435 000

40 726 670

101 315 411

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

97 321 000

98 638 984

1 787 462

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

684 000

935 667

99 209 264

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

95 579 000

95 560 830

4 395 553

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 017 000

4 076 624

2 675 809

جمل�س املناق�صات

2 649 000

2 672 854

271 000

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

335 376

7 283 573

جمل�س ال�شورى

7 361 000

7 361 000

6 563 696

وزارة اخلدمة املدنية

6 371 000

6 351 419

219 396 374

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

207 449 131 203 684 000

11 513 085

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

16 636 000

18 414 350

49 481 927

موازنات الفائ�ض والدعم

54 693 000

36 851 615

31 633 482

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 853 000

30 300 187

1 101 821

معهد الإدارة العامة

1 097 000

1 161 698
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
54 313 271

60 856 922

وزارة التعليم العايل

58 516 000

151 062 293

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

246 000 000 246 083 000

11 174 181

املجل�س الأعلى للتخطيط

11 448 000

9 679 667

44 594 498

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

14 099 000

30 966 565

91 867 685

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

82 275 000

94 608 254

8 992 827

جمل�س الدولة

9 179 000

8 239 898

18 630 200

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 133 000

18 132 091

21 142 184

االدعاء العام

19 542 000

20 807 503

10 437 051

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 522 000

10 340 584

10 201 785

وزارة ال�سياحة

11 895 000

10 933 498

5 952 309

جمل�س البحث العلمي

5 806 000

5 767 425

6 542 821

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 972 000

6 976 415

161 340 029

وزارة القوى العاملة

156 667 882 156 421 000

5 329 801

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 978 000

4 966 531

15 419 441

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 365 000

14 626 703

196 701 412

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

207 435 970 144 972 000

13 344 103

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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12 582 000

13 024 810

تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

(بالريال العماين)

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

42 576 643

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 338 000

40 752 551

1 021 135

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

919 000

1 109 325

11 562 227

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 559 000

9 559 000

3 057 028

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 103 000

3 074 628

46 657 534

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

45 034 000

45 221 224

981 112

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

1 678 000

662 524

26 659 821

الهيئة العامة للطريان املدين

22 387 000

23 747 829

4 086 566

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 039 000

4 293 738

4 838 647

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 096 000

2 453 803

1 869 514

الهيئة العامة للتعدين

2 817 000

2 750 992

200 000

الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

4 627 818

-

200 000

املتحف الوطني

940 000

1 539 071

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات

4 743 000

4 878 760

-

املعونات

-

11 713 003

-

م�شاريع برنامج تنفيذ

-

188 720

-

احتياطي خم�ص�ص

4539 277 716

الإجمالــــي
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180 163 000

-

4550 090 701 4385 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفـيـة )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

100 591 411

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

301 179 296

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
92 184 000

106 740 140

289 593 179 269 327 000

4 107 636

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 117 000

4 566 935

2 169 909

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

2 038 737

3 766 028

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 986 000

3 715 333

20 610 548

وزارة املالية

16 840 000

16 490 707

68 719 586

وزارة اخلارجية

63 532 000

65 939 632

1 787 462

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

684 000

935 667

2 675 809

جمل�س املناق�صات

2 649 000

2 672 854

7 283 573

جمل�س ال�شورى

7 361 000

7 361 000

11 513 085

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

16 636 000

18 414 350

7 756 265

جمل�س الدولة

7 452 000

6 963 019

18 630 200

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 133 000

18 132 091

5 329 801

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 978 000

4 966 531

13 344 103

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 582 000

13 024 810

569 464 712

جملة قطاع اخلدمات العامة
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561 554 985 522 989 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
43 024 480

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
35 316 000

39 460 207

16 079 690

وزارة العدل

16 845 000

16 132 157

4 395 552
21 142 184

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 017 000

4 076 624

االدعاء العام

19 542 000

20 807 503

46 657 534

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

45 034 000

45 221 224

4 086 566

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 039 000

4 293 738

135 386 006

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

129 991 453 124 793 000
2 987 000
132 000

2 983 826
12 574

3 134 000
39 361

وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

1 256 000

1 078 140

1 019 064

وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

26 775 784

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 23 998 000

22 033 939

1249 297 238

وزارة الرتبية والتعليم

1236 771 986 1147 742 000

219 396 374

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

207 449 131 203 684 000

1 101 822

معهد الإدارة العامة

1 097 000

1 161 698

60 856 922

وزارة التعليم العايل

58 516 000

54 313 271

2 887 060

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 2 781 000

3 702 376

852 933

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية) 1 086 000

701 739
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
5 952 309

جمل�س البحث العلمي

6 542 821

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

122 539 630

وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 119 419 258 118 147 000

1 021 135

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

981 112

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 1 678 000

1702 397 565
724 959 719
724 959 719
161 887 520

البيـــــــــــــــــــــــان

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

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
5 767 425 5 806 000
8 972 000
919 000

6 976 415
1 109 325
662 524

1664 143 627 1578 801 000
742 690 161 608 025 000

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

742 690 161 608 025 000
144 757 134 144 329 000

6 563 696

وزارة اخلدمة املدنية

6 371 000

6 351 419

25 590 909

م�ؤ�س�سات �أخرى

33 174 000

10 961 325

151 062 293

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 246 000 000 246 083 000

44 594 498

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

14 099 000

30 966 565

38 800 399

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

38 274 000

37 248 624

3 057 028

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 103 000

3 074 628

431 556 343

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

479 359 695 486 433 000
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
103 092 458

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
103 312 619 110 232 000

41 921 320

وزارة الإ�سكان

40 435 000

40 726 670

96 382 393

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )

92 426 672

93 476 532

4 933 018

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع موارد املياه )

4 894 328

5 162 452

99 209 264

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

95 579 000

95 560 830

15 419 441

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 365 000

14 626 703

196 701 412

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

207 435 970 144 972 000

557 659 306

2 061 590
10 226 896
2 668 630

-

م�شاريع برنامج تنفيذ
جملة قطاع الإ�سكان

2 070

560 303 846 502 904 000

 -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 ) 1 976 000
9 675 000
وزارة الإعالم

1 976 000
9 667 694

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 2 772 000

2 449 521

14 204 331

وزارة الرتاث والثقافة

10 780 000

10 878 825

3 946 000

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

2 607 000

2 607 000

31 633 482

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 853 000

30 300 187

88 980 626

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

79 494 000

90 905 878
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
1 236 562

		
البيـــــــــــــــــــــــان

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 276 879 1 727 000
9 436 000

9 638 845

9 584 118
14 347 996

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 10 797 000

13 736 836

42 576 643

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 338 000

40 752 551

املتحف الوطني

940 000

1 539 071

4 743 000

4 878 760

4 627 818
226 094 692
4 569 876
4 569 876
3 452 324

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

220 608 047 205 138 000
4 485 000

4 400 195

4 400 195 4 485 000

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 302 000

3 303 495

57 498 434

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

52 268 000

60 950 758

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

57 789 385 55 570 000

14 930 905

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

54 485 890

14 565 000

14 230 313

810 939

وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )

786 000

773 435

19 020 644

هيئة تقنية املعلومات

18 179 000

18 179 000

26 659 821

الهيئة العامة للطريان املدين

22 387 000

23 747 829

61 422 309

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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56 930 577 55 917 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

271 000
-

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
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
261 000
التخطيـ ــط االقت�ص ـ ــادي )
وحدة دعم التنفيذ واملتابعة

335 376
3 704 000

19 146 883

وزارة التجارة وال�صناعة

15 230 000

15 698 451

1 569 000

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

1 526 000

1 526 000

3 983 193

�صندوق الرفد

3 950 000

3 578 290

11 174 181

املجل�س الأعلى للتخطيط

11 448 000

9 679 667

10 201 785

وزارة ال�سياحة

11 895 000

10 933 498

11 562 227

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 559 000

9 559 000

4 838 647

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 096 000

2 453 803

1 869 514

الهيئة العامة للتعدين

2 817 000

2 750 992

200 000
64 816 430

الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

-

200 000

م�شاريع برنامج تنفيذ

-

186 650

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

60 605 727 59 782 000
-

11 713 003

-

جملة �أخرى

-

11 713 003

-

احتياطـــي خم�صـــ�ص

180 163 000

-

4539 277 716

الإجمالــــــــــي

-
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4550 090 701 4385 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
1621 335 225
18 630 228
3 554 370
1643 519 823
594 136 497
76 941 667
48 524 162
43 892 445
117 679 337
11 537 227
195 153 407
34 388 126
182 502 622
1304 755 490
17 843 350
2 624 378

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 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1615 729 901 1643 532 605
18 865 327 15 643 296
2 160 000
1636 755 228 1659 175 901
547 497 906
71 498 981
45 873 636
42 103 633
111 492 280
9 652 476
184 945 034
34 725 680
168 839 138

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

1292 427 381 1216 628 764
16 036 598
2 131 973
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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

15 068 103
1 750 647

تابـع جـدول رقـم (		)2/4

		

(بالريال العماين)

الفعلي
ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2016م
املعتمدة
25 230 046 25 425 549
26 356 357
مكاف�آت
4 959 425
4 298 346 3 426 476
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
884 967
1 330 378
925 933
�أجور �إ�ضافـية
20 091 946
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني 13 522 359 11 721 334
18 820 863
17 383 523 17 257 588
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
68 936 895
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 69 172 601 72 770 018
مكاف�آت املحالني �إلى التقاعد املبكر
100 000
100 000
100 000
تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين
30 496 008
منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 26 886 714 12 226 859
174 742 717 162 022 328
191 114 189
جملة امل�ستحقات الأخرى
15 456 000 16 318 558
14 936 144
رواتب و�أجور وبدالت
ح�صة احلكومة فـي**نظام معا�شات موظفـي 246 875 605 246 946 636
* 151 627 583
العمانيني
احلكومة
***
� 3305 953 229أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية 3366 256 931 3301 092 187
ب  -م�ستلزمات �سلعية وخدمية :
 -1م�ستلزمات �سلعية :
95 868 759
117 688 789 70 628 938
لوازم و�إمدادات طبية
3 581 308 3 142 092
3 233 972
لوازم و�إمدادات زراعية
1 406 504 1 204 238
1 057 528
مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية
* ي�شمل مبلـغ ( )515505رياالت عمانية يمثـل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث
العلمي بمبلغ ( )439554رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
** ي�شمــل مبلغ ( )530464رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ ( )454513رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
*** ي�شمـل مبلـغ ( )530462ريـاال عمانيــا يمثــل م�ساهمـة الحكومـة عـن الموظفـيـن العامليـن فــي مجلـ�س البحـث
العلمي بمبلغ ( )454513رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75949رياال عمانيا .
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
20 565 918

لوازم تعليمية

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
18 345 255 12 931 848

16 324 351

مواد غذائية

16 532 892

17 427 457

5 186 817

لوازم مكتبية ومطبوعات

3 989 403

4 367 694

3 091 492

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

3 269 130

4 176 812

7 298 824

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

6 544 298

5 351 069

6 190 228

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

5 091 893

6 099 188

3 194 066

وقود وزيوت للآالت واملعدات

2 589 543

2 942 252

185 808

غاز طبيعي

196 598

174 921

4 726 707

قطع غيار للآالت واملعدات

4 127 960

4 737 383

8 693 661

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

7 473 117

9 924 387

2 570 753

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

3 803 364

4 118 136

11 189 875

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

9 394 694

10 081 055

189 378 759
2 352 420

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

210 422 210 150 920 008
2 010 697

1 351 954

39 047 437

عقود نظافة

24 060 316

33 647 632

33 048 661

�صيانة مبان

24 845 120

28 033 724
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
1 396 243
87 536
9 701 175
1 590 121
960 853
5 622 547
21 248 194
3 267 893
2 245 088
12 798 541
1 754 596
3 959 330
11 442 844
12 345 546
52 938 920
2 136 245
82 703 678
26 415
3 090 292
9 458 393

		
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 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 500 978 1 388 941
85 906
112 675
6 236 280 5 766 441
1 245 307 1 249 267
1 045 377 1 078 875
6 111 905 5 794 065
21 138 942 18 380 192
2 527 788 2 772 779
2 086 204 1 890 278
10 703 764 9 383 673
1 506 876 1 188 878
3 089 397 3 325 232
9 689 928 8 779 997
6 443 049 8 067 950
37 134 052 31 016 217
773 376
199 428
13 726 489
810
357 200
2 422 886
11 928 875

80 704 907
380
34 809
2 499 710
10 689 238

تابـع جـدول رقـم (		)2/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م
47 681 258
94 037

م�صروفات بنكية

49 146

67 111

239 579

خ�سارة تغري �سعر العملة

515 548

150 234

6 483 398

مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة

2 713 965

2 597 190

64 679 689

م�صروفات غري مبوبة

47 923 452

61 859 378

28 765 309

تكاليف بعثات درا�سية

22 448 894

17 463 643

925 470

�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية

128 092

676 582

4 581 189

�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 3 348 259
8 086 811
تكاليف �إقامة املهرجانات

6 020 344

البيـــــــــــــــــــــــان
عقود خدمات �أخرى

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
50 689 883 41 433 588

4 547 555
6 119 948

538 368

تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية

491 595

544 184

170 205

تذاكر ال�سفر للتدريب
م�صروفات الأن�شطة الطالبية

197 889
747

194 377
334 440

677
473 402 491
15 448 801

جملة امل�ستلزمات اخلدمية

413 526 008 307 085 267

 - 4م�صروفات خدمات حكومية :
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف ) 9 831 994
29 643 829
تكاليف ا�ستهالك الكهرباء

60 390 917

14 943 124

28 072 096

56 373 431
29 867 597

تكاليف ا�ستهالك املياه

8 239 027

تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية 6 750 482

109 928 856
9 162 227

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية
م�صروفات ت�شغيلية جارية
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10 583 075

7 676 034

106 722 122 61 169 429
6 161 071

5 797 000

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 781 872 333ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1
ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى :
 - 1الدعم :
الهيئات وامل�ؤ�س�سات ( غري املالية ) :
202 173 624
الهيئات العامة
14 148 500
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
216 322 124
جملة الدعـــــــــــــــم
15 925 966
15 925 966

119 024 785
4 232 500
2 718 145
53 632 606
4 397 154
184 005 190
178 895
297 000
2 998 004
3 473 899

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
736 467 340 525 335 775

211 526 182 149 062 212
4 419 647 5 805 450
215 945 829 154 867 662

 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
12 807 805
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية
جملة التحويالت للهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب
م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني :
 - 3م�ساعدات للمواطنني :
منح وم�ساعدات اجتماعية
خم�ص�صات ال�شيوخ والقبائل
منح وم�ساعدات طارئة
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
م�ساعدات خمتلفة
جملة امل�ساعدات للمواطنني
 - 4دعم للمواطنني :
دعم احلرف
خم�ص�صات تنمية ريفـية
خ�سائر بيع الب�سور
جملة الدعم للمواطنني
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14 947 818

14 947 818 12 807 805

115 470 225 110 918 960
1 913 307 2 428 343
50 020 532 43 373 379
8 788 927 14 882 221
176 192 991 171 602 903
744 508
246 500

895 385
240 822
991 008 1 136 207

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

379 767
32 801
412 568

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

221 752
29 854
251 606

11 704 309

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

24 454 214

11 704 309

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

343 535
67 789
411 324
6 568 678

6 568 678 24 454 214

 - 7م�ساعدات ومعونات خارجية :
م�ساعدات ومعونات خارجية

-

-

433 193

جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية

0

0

10 545 452

 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 8 410 092

9 042 302

1 374 453

منظمات عربية

1 269 445

1 242 157

7 255 000

منظمات دولية

3 609 104

10 247 815

433 193

 19 174 905جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 20 532 274 13 288 641
63 505
م�ساعدات ومعونات داخلية و خارجية
63 505
جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية
 451 452 154ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى 435 653 427 378 409 038
()8+7+6+5+4+3+2+1
11 713 003
معونات خارجية
180 163 000
د  -احتياطـــي خم�صـــ�ص
4550 090 701 4385 000 000
الإجمالـــــــي ( أ�  +ب  +ج  +د )
4539 277 716
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امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
(بالريال العماين)
		
			
جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2016م
ديوان البالط ال�سلطاين
129 075

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
505 692
540 000

674 985

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

548 000

1 213 731

19 280

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

37 000

49 586

16 788

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

3 540

18 700

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

17 000

18 597

78 097

وزارة املالية

29 000

96 688

156 777

وزارة اخلارجية

125 000

187 695

289 487

وزارة الداخلية

16 000

170 960

35 487

وزارة الإعالم

35 000

37 380

16 454

وزارة التجارة وال�صناعة

19 000

50 115

وزارة النفط والغاز

2 000

125

96 223

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

89 000

14 070

9 061

وزارة العدل

9 000

25 200

5 777 691

وزارة ال�صحة

4 405 000

3 738 220

4 633 988

وزارة الرتبية والتعليم

3 179 000

1 597 615

120 265

وزارة التنمية االجتماعية

73 000

151 323

-
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(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2016م
12 765
وزارة الرتاث والثقافة

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
11 000

81 736

وزارة النقل واالت�صاالت

68 000

161 628

413 562

وزارة الإ�سكان

334 000

27 162

508 163

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

388 000

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

1 000

-

60 580

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

49 000

58 421

820

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

1 000

2 877

48 818

جمل�س املناق�صات

39 000

7 381

جمل�س ال�شورى

5 000

5 000

1 990

وزارة اخلدمة املدنية

3 000

2 509 877

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

2 323 000

269 500

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

673 000

67 228

موازنات الفائ�ض والدعم ( �صندوق الرفد )

55 000

66 070

33 962

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

23 000

17 714

558 546

وزارة التعليم العايل

524 000

132 265

146 749

املجل�س الأعلى للتخطيط

119 000

-

163 907
-

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة

206 000
20 000

452 426
1 134

-

-
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1 559 374
-

(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2016م
االدعاء العام
9 999
-

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
10 000
15 175

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

56 000

42 000

وزارة ال�سياحة

37 000

3 370

جمل�س البحث العلمي

15 000

46 866

29 492

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

165 000

15 123

349 683

وزارة القوى العاملة

285 000

348 233

2 885

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

23 885

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

19 000

8 444

3 504

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

17 000

4 828

378 025

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

85 000

171 766

36 520

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

30 000

1 766

1 100

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

46 000

9 476

256 732

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

203 000

128 985

25 752

الهيئة العامة للطريان املدين

14 000

8 079

5 000

حمكمة الق�ضاء الإداري

12 000

12 000

-

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

-

14 224

-

الهيئة العامة للتعدين

-

81 821

5 787
-

18 078 925

الإجمالـــــي
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-

11 264 145 15 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
					
جـدول رقـم ()4/4
(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

90 000

146 107

600 985

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

488 000

1 093 567

19 280

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

37 000

49 586

16 788

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

110 625

3 540

18 700

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

17 000

18 597

78 097

وزارة املالية

29 000

96 688

156 777

وزارة اخلارجية

123 000

187 695

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

1 000

جمل�س املناق�صات

39 000

7 381

جمل�س ال�شورى

5 000

5 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

673 000

جمل�س الدولة

20 000

2 885

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

3 503

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

17 000

48 818
269 500
-

1 325 958

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة
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-

1 134
4 828

1 614 123 1 580 000

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2016م
289 487
7 000
820
9 999
256 732
5 000
569 038
7 000
2 061
187 872
4 619 733
2 509 877
558 546
6 104
-

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م
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
6 000
1 000
10 000

170 960
24 055
2 877
15 175

203 000
12 000

128 985
12 000

248 000

354 052
6 000

6 000
2 000
3 000

1 145

161 000
3 167 000
2 323 000
524 000
7 000

78 486
1 596 143
1 559 374
132 265
253 206

14 000
15 000

46 866

-

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2016م
29 492
175 207
36 520
8 132 412
5 589 819
5 589 819
120 265
1 990
174 477
1 100
297 832
4 000
413 562
508 163

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م
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 اخلدمة املدنية
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
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
( قطاع البلديات الإقليمية )

امليزانية
املعتمدة
165 000

الفعـــــلي
15 123

158 778
143 000
1 766
30 000
3 849 152 6 560 000
3 659 734 4 244 000
3 659 734 4 244 000
73 000
3 000
142 000
46 000
264 000

151 323
189 455
9 476
350 254

438 000
334 000

51 585
27 162

388 000

-

60 580

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

49 000

58 421

23 885

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

19 000

8 444

1 010 190

جملــة قطــاع الإ�سكــان
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145 612 1 228 000

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2016م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

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

4 000

الفعـــــلي

3 000

35 487

وزارة الإعالم

35 000

14 255

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

12 000

12 765

وزارة الرتاث والثقافة

11 000

-

33 962

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

23 000

17 714

157 803

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

199 000

199 220

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

42 000

42 000

-

37 380
1 472

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 60 000

120 164

378 025

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

85 000

171 766

710 297

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

470 000

592 716

74 000

-

 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
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2 000

125

2 000

125

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2016م

		

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )

3 450
96 223
99 673
66 236
15 500
25 752
107 488
16 454
67 228
146 749
5 787
236 218
18 078 925

(بالريال العماين)

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 )
وزارة التجارة وال�صناعة
�صندوق الرفد
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين

امليزانية
املعتمدة

3 000

3 000

89 000
92 000

14 070
17 070

56 000
12 000
14 000
82 000

154 763
6 865
8 079
169 707

19 000
55 000
119 000
37 000
-

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

230 000

296 000
50 115
66 070
3 370
14 224
81 821
511 600

11 264 145 15 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()5/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

3 345 896
907 347
4 667 618
3 679 917
12 600 778
1 228 244
12 519
1 240 763
430 382
2 971 028
3 401 410
835 974
835 974
18 078 925

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان
الأ�صول الثابتة :
�أثاث ومعدات :
�أثاث ومعدات مكاتـب
�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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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 490 719 3 091 935
1 182 270
947 892
1 173 768 3 292 779
2 104 131 2 272 905
6 950 888 9 605 511
564 787 1 040 238
382
10 175
565 169 1 050 413
575 356
373 246
2 580 640 3 181 914
3 155 996 3 555 160
788 916
788 916

592 092
592 092

11 264 145 15 000 000

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة
والهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة عــن ال�سنــة املاليـة 2017م
(بالريال العماين)
			 			
جـدول رقـم ()5
ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

101 584 108

ديوان البالط ال�سلطاين

601 138 899

82 910 466

69 981 022

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

351 483 726

69 999 987

427 860

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

8 484 715

123 778

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 858 986

71 918

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 066 467

590 000

1 418 107

وزارة املالية

3 938 042

1 517 749

5 694 103

وزارة اخلارجية

81 173 617

7 097 418

2 524 295

وزارة الداخلية

16 074 589

3 362 858

52 625

وزارة الإعالم

10 708 845

72 390

954 585

وزارة التجارة وال�صناعة

4 520 982

899 914

49 976

وزارة النفط والغاز

4 749 744

83 297

20 607 018

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

146 840 017

19 995 306

485 246

وزارة العدل

10 537 750

1 119 344

35 142 657

وزارة ال�صحة

465 455 070

20 615 209

-
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تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

69 734 185

وزارة الرتبية والتعليم

177 203 111

49 140 819

3 414 557

وزارة التنمية االجتماعية

36 389 789

2 824 814

3 999 977

وزارة الرتاث والثقافة

120 295 878

2 530 624

506 562 113

وزارة النقل واالت�صاالت

499 999 983 2982 599 552

136 339 472

وزارة الإ�سكان

474 295 323

128 961 996

49 553 033

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

354 701 972

49 948 929

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 1 501

-

25 166 050

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

129 307 782

24 986 271

80 199

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

333 785

49 130

7 000

جمل�س املناق�صات

319 155

-

جمل�س ال�شورى

182 918

-

198 489

وزارة اخلدمة املدنية

3 111 922

3 989 792

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 66 316 364

5 865 043

2 341 941

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية

27 080 608

2 456 265

-
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199 470

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

-

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان
هيئة تنظيم االت�صاالت

امليزانية
املعتمدة

7 829 587

2 437 185

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 22 439 093

80 106

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 434 387

الفعـــــلي

316 519
-

24 997 997

هيئة تقنية املعلومات

72 352 342

2 284 440

4 498 284

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

40 982 192

4 498 073

معهد الإدارة العامة

753 120

164 854 839

وزارة التعليم العايل

314 749 697

100 960 600

3 215 083

املجل�س الأعلى للتخطيط

56 005 893

4 695 303

2 982 527

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

37 120 125

3 000 000

جمل�س الدولة

38 198

-

952 225

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

2 447 776

-

229 861

االدعاء العام

16 051 111

577 468

304 120

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

5 201 119

343 929

10 232 209

وزارة ال�سياحة

85 932 194

9 810 076

4 039 310

جمل�س البحث العلمي

52 829 155

4 999 764

-

-
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-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

16 822

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

21 253 303

582

11 279 956

وزارة القوى العاملة

72 431 491

7 993 749

45 308

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

6 646 644

43 194

888 971

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 969 092

499 946

107 986 417

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

442 665 667

59 999 410

2 565 763

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

24 350 664

4 210 784

53 624

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

114 280

43 038

-

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 239 793 866

151 299 852

599 670

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

32 573 730

938 257

473 938

م�شروع جامعة عمان

2 541 783

197 531

715 471

الهيئة العامة للطريان املدين

13 113 578

977 685

147 306

الهيئة العامة للتعدين

1 322 663

700 522

-

املتحف الوطني

-

-

احتياطــي خم�صــ�ص

1384 029 180

الإجمالـــــــــــي

-

ال�صــرف الفعلــي املقــدر
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61 139 366

413 017
-

1334 102 939 7729 253 225
1200 000 000

-

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

17 213 085
69 981 022
427 860
123 778
1 418 107
5 694 103
7 000
952 225
45 308
95 862 488

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

19 798 624 196 996 025
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
69 999 987 351 483 726
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
8 484 715
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 71 918 1 858 986
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
590 000 1 066 467
وزارة املالية
1 517 749 3 938 042
وزارة اخلارجية
7 097 418 81 173 617
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
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
43 194 6 646 644
وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )
61 139 366
جملة قطاع اخلدمات العامة
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99 118 890 715 777 136

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

2 524 295
485 246
80 199
229 861
599 670
3 919 271
281 990
69 734 185
3 989 792
164 854 838
4 039 310
16 822
9 695 050
53 624
473 938
253 139 549

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

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

16 074 589
10 537 750
333 785
16 051 111

الفعـــــلي

3 362 858
1 119 344
49 130
577 468

938 257 32 573 730
6 047 057 75 570 965
2 581 766
49 140 819 177 203 111
5 865 043 66 316 364
753 120
100 960 600 314 749 697
4 999 764 52 829 155
582 21 253 303
6 588 354 66 240 332
43 038
114 280
197 531 2 541 783
167 795 731 704 582 911

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

35 142 657
35 142 657
3 414 557

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

20 615 209 465 455 070

جملة قطاع ال�صحة

20 615 209 465 455 070

 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
36 389 789
وزارة التنمية االجتماعية

2 824 814

198 489

وزارة اخلدمة املدنية

3 111 922

199 470

1 584 906

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

6 191 159

1 405 395

5 197 952
65 772 181

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

4 429 679 45 692 870
53 778 573 377 542 826

136 339 472

وزارة الإ�سكان

128 961 996 474 295 323

36 407 998

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

35 091 695 264 234 319

13 145 035

وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه
( قطاع موارد املياه )

90 467 653

14 857 234

25 166 050

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

24 986 271 129 307 782

888 971

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 969 092

107 986 417

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

59 999 410 442 665 667

385 706 124

جملة قطاع الإ�سكان
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499 946

318 175 125 1793 482 662

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

		

ال�سنة املاليـة 2017م
البيـــــــــــــــــــــــان

املتحف الوطني

15 209 712

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

49 976

17 510 437
20 607 018
38 117 455

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 1 870 910

806 416
52 625
3 999 977
4 498 284
2 982 527
304 120
2 565 763
-

49 976

(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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72 390 10 708 845
2 530 624 120 295 878
4 498 073 40 982 192
3 000 000 37 120 125
343 929 5 201 119
4 210 784 24 350 664
413 017
15 068 817 240 529 733
4 749 744

83 297

83 297 4 749 744

22 147 372

9 333 269

19 995 306 146 840 017
29 328 575 168 987 389

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

2 341 941
2 341 941
506 427 040
135 073
24 997 997
715 471
532 275 581

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2017م

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

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
954 585
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
2 437 185
وزارة اخلارجية
80 106
(الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
املجل�س الأعلى للتخطيط
3 215 083
وزارة ال�سياحة
10 232 209
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئــة العام ــة للتعديــن
147 306
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
17 066 474
الإجمالـــــــــي
1384 029 180
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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امليزانية
املعتمدة

27 080 608

الفعـــــلي

2 456 265

2 456 265 27 080 608
499 897 851 2981 724 744
102 132
874 808
7 829 587
2 284 440 72 352 342
977 685 13 113 578
503 262 108 3075 895 059
4 520 982
22 439 093

899 914
316 519

1 434 387
56 005 893
85 932 194
239 793 866
1 322 663
411 449 078
7729 253 225
1200 000 000

4 695 303
9 810 076
151 299 852
700 522
167 722 186
1334 102 939
-

امل�صروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة
عـن ال�سنــة املاليـة 2017م (ح�ســـب القطاعـــات )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/5
ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

780

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :
النفط اخلام

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

4 422 095

2 730

134 877

املعادن واملحاجر

357 942

10 545

28 480 830

الزراعة

65 073 767

19 157 115

10 895 361

الأ�سماك

12 504 650 112 903 487

2 509 176

ال�صناعة التحويلية

42 021 024

40 918 475

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي

 -2قطاع الإنتاج اخلدمي :
الإ�سكان
148 172 939

6 153 302

37 828 342 223 675 766
150 904 840 512 010 445

3 911 301

التجارة

7 468 299

946 469

306 976

الكهرباء

1 217 042

2 321

111 556 321

املياه

62 671 170 458 543 350

3 453 102

االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )

20 228 894

502 274

9 127 065

ال�سياحة

72 762 264

7 223 107

276 527 704

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي
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222 250 181 1072 230 294

تابـع جـدول رقـم (		)2/5

		

ال�سنة املاليـة 2017م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم
242 345 024
التدريب املهني
7 833 295

43 649 121
24 312 447
4 608 607
16 335 101
339 083 595

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

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق
398 388 020
املطارات
192 214 488

12 051 103
13 344 380
25 761 593
81 465 001
3 172 272
726 396 857
1384 029 180
-

(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

606 753 711
52 589 993
524 303 407
346 179 166
45 133 161
52 296 846
1627 256 284
2563 795 076
713 823 551
445 265 752
94 336 358
285 478 163
662 883 854
40 508 127
4806 090 881
7729 253 225
1200 000 000

الفعـــــلي

156 734 263
5 005 154
35 107 576
18 628 769
3 889 514
11 618 579
230 983 855
295 812 981
292 594 190
91 258 996
14 162 697
45 561 584
96 448 907
7 201 206
843 040 561
1334 102 939
-

قــــرار وزاري
رقــــم 2018/173
ب�إ�صـدار الئحـة قواعـد و�إجـراءات ف�سـح الب�ضائـع
وتعليـق �أداء ال�ضريبـة اجلمركيـة
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم ، 2000/14
و�إلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه
املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/67
و إ�لــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اجلمــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعاون لدول اخلليج
العربية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2005/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فــي �ش ـ�أن قواعــد و�إجــراءات ف�ســح الب�ضائــع وتعليــق �أداء ال�ضريبة اجلمركية وفقا
لقانون اجلمارك املوحد امل�شار �إليه  ،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 1440 / 1 / 6 :هـ
املوافــــق 2018 / 9 / 16 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1262
ال�صادرة فـي 2018/9/30م
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الئحة قواعد و�إجراءات ف�سح الب�ضائع
وتعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية
الف�صــــل الأول
التعاريف
املــادة ( ) 1
يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املبيــن قريــن كل منها ما مل يقت�ض �سيــاق النـ�ص
خالف ذلك :
 -1القانـــــــــــون :
قانـون اجلمـارك املوحـد لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيــة ال�صادر بتطبيقــه
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003 /67
 -2املديـــر العـــــــام :
مدير عام اجلمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 3الإدارة :
الإدارة العامة للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 4الدائـــرة اجلمركيـــة :
النطاق املحدد فـي امليناء  -البحري �أو اجلوي �أو الربي � -أو �أي مكان �آخر فـي ال�سلطنة
يوجد فيه مركز للإدارة  ،ويرخ�ص فيه ب�إمتام الإجراءات اجلمركية �أو �أي منها  ،والدائرة
اجلمركية مبنفذ الدخول للمنطقة احلرة �أو ال�سوق احلرة �أو مبنفذ اخلروج من �أي منهما ،
بح�سب الأحوال .
 - 5املديـــر :
مدير الدائرة اجلمركية .
 - 6ال�ضريبـــة اجلمركيــــة :
املبلــغ امل�ستحــق علــى الب�ضاعــة امل�ستــوردة بتطبيق فئة ال�ضريبة اجلمركية املحددة وفقا
لأحكام القانون والتعرفة اجلمركية املوحدة .
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 - 7امل�ستـــــــــــــورد :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يقوم با�سترياد الب�ضاعـ ــة .
 - 8مالك الب�ضاعــــــــــة :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يثبت له حق ملكية الب�ضاعة وفقا للعقود وغريها
من الأدلة الر�سمية املثبتة لذلك .
 -9الب�ضائــع العابــرة (ترانزيـــت) :
الب�ضائع التي تدخل �إقليم الدولة للعبور منه �إلى اخلارج .
 -10امل�ستـــودع اجلمركــي املرخــ�ص :
املكــان �أو البنــاء الــذي تـودع فيــه الب�ضائع حتــت �إ�شراف الإدارة فـي و�ضع معلــق لل�ضريبة
اجلمركية وفقا لأحكام القانون .
 -11املنطقـــة احلـــــرة :
جزء من �إقليم الدولة متار�س فيه الأعمال التجارية �أو ال�صناعية مبوجب نظم خا�صة ،
وتعامل الب�ضائع الواردة منه �إلى داخل الدولة �أو خارجها معاملة الب�ضائع الأجنبية .
 -12ال�ســـوق احلـــــــرة :
املقر املرخ�ص الـذي تـودع فيـه الب�ضائع بغـر�ض العـر�ض �أو البيـع مـع تعليـق �أداء ال�ضريبة
اجلمركية امل�ستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون  ،وهذه الالئحة .
 -13ال�ضمانـــة امل�ستنديــة :
تعهد مكتوب من امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة يت�ضمن االلتزام ب�أداء ال�ضريبة اجلمركية
والغرامة املالية وغريها من املبالغ التي ت�ستحق بالتطبيق لأحكام القانون .
 -14ف�سح الب�ضائع :
�إجراء جمركي ت�سمح مبوجبه اجلمارك للم�ستورد �أو مالك الب�ضاعة ب�إنهاء الإجراءات
اجلمركية للب�ضاعة قبل ت�أدية ال�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 -15ال�سجـــل :
ال�سجل الذي تدون وحتفظ فيه جميع البيانات والوثائق التي ت�صدرها الإدارة �أو تقدم
�إليها ب�ش�أن ف�سح الب�ضائع �أو تعليق ت�أدية ال�ضريبة اجلمركية .
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الف�صــل الثانــي
قواعــد و�إجــراءات ف�ســح الب�ضائــع
املــادة ( ) 2
يكون ف�سح الب�ضائع وفقا للإجراءات الآتية :
� - 1أن يتقدم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة � ،أو من ميثلهما قانونا بطلب �إلى املدير
مت�ضمنا نوع الب�ضاعة املطلوب ف�سحها  ،وكميتها �أو عددها  ،وقيمتها  ،والأ�سباب
التي ي�ستند �إليها فـي طلب الف�سح .
� - 2أن يرفــق بالطلــب �ضمانا نقديا �أو م�صرفيا �ساري املفعول للمدة التي يحددها
املدير بقيمة ال�ضريبــة اجلمركيــة امل�ستحقـة على الب�ضاعــة املطلــوب ف�سحهــا ،
�أو �ضمانــا م�ستنديـا يوافــق عليه املدير العام  ،وي�صدر باملوافقة على طلب ف�سح
الب�ضاعة قرار من املدير .
املــادة ( ) 3
يلتزم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة ب�أداء ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة على الب�ضاعة بعد
�إدخالها �إلى ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
تقيد الب�ضائع التي يتم ف�سحها فـي ال�سجل مت�ضمنا البيانات الآتية :
 - 1الب�ضاعة من حيث النوع والقيمة والكمية �أو العدد واملن�ش�أ وال�ضريبة اجلمركية
امل�ستحقة عليها .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة .
� - 3سبب ف�سح الب�ضاعة  ،وامل�ستندات امل�ؤيدة لها .
 - 4البيانات املتعلقة بال�ضمان امل�صرفـي �أو النقدي �أو امل�ستندي .
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الف�صل الثالث
قواعد و�إجراءات حاالت تعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية
الفرع الأول
�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 5
يجــوز �إدخــال الب�ضائـع �أو نقلهـا �إلـى �أي مكــان �آخــر داخــل ال�سلطنة دون ت�أدية ال�ضريبة
اجلمركية وفقا للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يتقــدم امل�ستـورد �أو مالك الب�ضاعة � ،أو من ميثلهما قانونا بطلب �إلى املدير
مت�ضمن ــا ن ــوع الب�ضاع ــة املطل ــوب �إدخاله ــا �أو نقلهــا وكميتها �أو عددها وقيمتها
من واقع البيان اجلمركي املقدم عن الب�ضاعة بعد ت�سجيله وفقا لأحكام القانون .
 - 2الأ�سباب التي ي�ستند �إليها فـي طلب الإدخال �أو النقل م�ؤيدة بامل�ستندات والوثائق
الر�سمية املثبتة لها .
�	- 3أن يرف ــق بالط ـلــب �ضمان ـ ــا نقديـ ــا �أو م�صرفيـ ــا بقيم ــة ال�ضريب ـ ــة اجلمركي ـ ــة
علـى الب�ضاعــة املطلــوب �إدخالهــا �أو نقلهــا .
وي�صدر باملوافقة على طلب الإدخال �أو النقل للب�ضائع قرار من املدير .
املــادة ( ) 6
يجــب و�ضـع الأختــام اجلمركيــة �أو الر�صــا�ص اجلمركــي علــى الب�ضاعــة املطلوب �إدخالها
�أو نقلها .
املــادة ( ) 7
يكون احلد الأق�صى لإدخال الب�ضاعة �أو نقلها قبل �أداء ال�ضريبة اجلمركية ( )3ثالثة �أيام
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 8
يرتتــب علــى انق�ضــاء املــدة املحــددة فـي املــادة ( )7من هذه الالئحة دون �إدخال الب�ضاعة
�أو نقلها �أن ت�صبح ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة واجبة الأداء .
-85-

الفـــرع الثانـــي
قواعد و�إجراءات تعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية للب�ضائع العابرة
(ترانزيــــت)
املــادة ( ) 9
يكون عبور الب�ضائع لإقليم ال�سلطنة وفقا للإجراءات الآتية :
� - 1أن يتقـ ـ ــدم امل�سـتـ ــورد �أو مالــك الب�ضاع ــة العاب ــرة � ،أو ممثلهمــا القانوين بطلب
�إلى املدير  ،مرفقا به �ضمانا نقديا �أو م�صرفيا م�ساويا لقيمة ال�ضريبة اجلمركية .
� - 2أن يكــون ال�ضمــان امل�صرف ــي �س ــاري املفعـول مل ــدة ال تق ــل ع ــن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
وي�صــدر باملوافقـة علــى طلـب عبــور الب�ضاعة قرار من املدير .
املــادة ( ) 10
تقيد الب�ضائـ ــع العابـ ــرة فـي ال�سجل مت�ضمنا البيانات املتعلقة مبا ي�أتي :
 - 1الب�ضاعة العابرة من حيث القيمة والنوع والكمية واملن� أش� وبيانات ال�ضمان املقدم .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة  ،مع �إرفاق ن�سخة من �إثبات هويته �أو �صفته .
 - 3تاريخ دخول الب�ضاعة �إقليم ال�سلطنة للعبور .
 - 4املــدة املحددة للعبور .
 - 5بيان الطرق املحددة للعبور وو�سائط النقل امل�ستخدمة .
 - 6تاريخ خروج الب�ضاعة العابرة من املنفذ املحدد للخروج .
 - 7تاريخ دخول الب�ضاعة العابرة لدولة الو�صول �إن وجد .
 - 7املنطقة احلرة التي دخلت �إليها الب�ضاعة العابرة وتاريخ الدخول �إن وجد .
� - 9سبب �إعادة ال�ضمان امل�صرفـي �أو رد ال�ضمان النقدي مع بيان تاريخ الرد .
املــادة ( ) 11
يرتتب على انق�ضاء املدة املحددة للعبور دون خروج الب�ضاعة من ال�سلطنة ت�سييل ال�ضمان
ل�صالح الإدارة .
-86-

الفــرع الثالــث
قواعـد و�إجـراءات تعليـق ال�ضريبـة اجلمركيـة فــي حـال �إيـداع الب�ضائـع
فــي امل�ستودعـات اجلمركيـة املرخ�صـة
املــادة ( ) 12
يكون تعليق ال�ضريبة اجلمركيــة لإيداع الب�ضائع فـي امل�ستودعات اجلمركيــة املرخ�ص ــة -
داخل �أو خارج الدائرة اجلمركية  -قبل �أداء ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة عليها وفقا
للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يتقــدم امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة �أو من ميثلهمـا قانونــا بطلــب �إلــى املديــر
مت�ضمــنا نــوع الب�ضاعـة املطلــوب �إيداعهــا وكميتهــا �أو عددهــا وقيمتهــا مــن واقــع
م�ستندات ال�شحن .
 - 2ن�سخة البيان اجلمركي وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
 - 3البيانات اخلا�صة بامل�ستودع املطلوب �إيداع الب�ضائع فيه .
 - 4تقدمي �ضمان نقدي � ،أو م�صرفـي �ساري املفعول طوال مدة �إيداع الب�ضائع بقيمة
ال�ضريبة اجلمركية على الب�ضاعة املطلوب �إيداعها .
املــادة ( ) 13
ي�صدر باملوافقة على تعليـق ال�ضريبــة اجلمركيــة لإيــداع الب�ضائــع فـي امل�ستــودع اجلمركــي
املرخ�ص قرار من املدير العام �أو من يفو�ضه مت�ضمنا املدة املحددة للإيداع  ،والتي تبد أ�
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 14
يجــوز متديد املــدة املحـددة لإيداع الب�ضائع فـي امل�ستودع اجلمركي املرخ�ص ملدة �أخرى
مماثلة  ،وذلك بناء على طلب يقدم من امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة �أو ممثلهما القانوين
قبل التاريخ املحدد النق�ضاء املدة امل�شار �إليها بفرتة كافية  ،مع جتديد ال�ضمان امل�صرفـي
بقدر مدة التمديد .
املــادة ( ) 15
يرتتــب علــى انق�ضــاء امل ــدة املحــددة لإيــداع الب�ضائــع فــي امل�ست ـ ــودع اجلمركــي املرخ ــ�ص
دون الت�صــرف فيهــا ت�سييـل ال�ضمــان ل�صالــح الإدارة .
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املــادة ( ) 16
للدائــرة اجلمركيــة  -قبــل انق�ضــاء املدة املحددة لإيداع الب�ضائع  -املوافقة على �سحب
الب�ضاع ــة من امل�ستـ ــودع اجلمركـي املرخـ ــ�ص لداخـ ــل ال�سلطن ــة بعــد معاينتهــا وحت�صيـل
ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقــة عليهــا وفقــا لقيمــة الب�ضاعــة عنـد �إخراجها من امل�ستودع
اجلمركي املرخ�ص فـي تاريخ �إجناز البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 17
تقيد الإدارة اجلمركية فـي ال�سجل الب�ضائـع املودعــة فـي امل�ستــودع اجلمركــي اخلــا�ص ،
على �أن يخ�ص�ص �سجل م�ستقل لكل م�ستودع من امل�ستودعات الكائنة فـي دائرة اخت�صا�ص
الدائرة اجلمركية .
الفــرع الرابــع
قواعـد و�إجـراءات تعليـق ال�ضريبـة اجلمركيـة علـى الب�ضائـع الـواردة
�إلى املناطــق والأ�ســواق احلــرة
املــادة ( ) 18
يكــون تعليــق ال�ضريبــة اجلمركيــة علـى الب�ضائــع الــواردة �إلى املناطــق والأ�ســواق احلــرة
وفقا للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يتـقدم امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة �أو من ميثلهمــا قانونا بالبيان اجلمركي
�إلى املدي ــر مت�ضمـنــا ن ــوع الب�ضاع ــة املطل ــوب �إدخالهــا وكميتهــا وعدده ــا وقيمته ــا
مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
 - 2حتديد املنطقة �أو ال�سوق احلرة املطلوب �إدخال الب�ضاعة �إليها .
 - 3تقدي ــم �ضمــان نقــدي �أو م�صــرفـي �ســاري املفع ــول للم ــدة التــي يحددهــا املديــر
بقيمة ال�ضريبة اجلمركية على الب�ضاعة املطلوب �إدخالها .
املــادة ( ) 19
ت�ستوفـى ال�ضريبــة اجلمركيــة عنــد �إدخــال الب�ضاعــة لل�سـوق املحلي وفقا لقيمتها وقت
ت�سجيل البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 20
تقيد الإدارة اجلمركية فـي ال�سجل الب�ضائع الداخلة واخلارجة للمنطقة �أو ال�سوق احلرة .
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الف�صــل الرابــع
ال�ضمانــات امل�صرفيــة والنقديــة وامل�ستنديــة
املــادة ( ) 21
ي�شرتط لقبول ال�ضمان امل�صرفـي ما ي�أتي :
� - 1أن يكون خطاب ال�ضمان �صادرا من �أحد امل�صارف املرخ�ص بها بال�سلطنة .
� - 2أن ي�صدر اخلطاب ل�صالح الإدارة .
 - 3التزام امل�صرف م�صدر خطاب ال�ضمان ب�أن يدفع �إلى الإدارة  -ب�صفتها امل�ستفيد -
بدون قيد �أو �شرط املبلغ املحدد فـي اخلطاب خالل مدة �سريان ال�ضمان املحددة
فيه .
 - 4الت ــزام مقــدم خطــاب ال�ضمان جتديد اخلطــاب �أو متديــده قبــل انق�ضاء مدته
بوقت كاف .
املــادة ( ) 22
حتفظ ال�ضمانات امل�صرفيــة املقدمة فـي ملــف خــا�ص يــودع لــدى الإدارة املعنية مبوجب
مح�ضر ت�سليم وت�سلم �أو وفق النظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 23
�إذا كان ال�ضمان نقديا  ،يجوز بعد موافقة املدير العام �أن يكون ذلك ب�شيك بقيمة ال�ضريبة
اجلمركية امل�ستحقة م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة  ،وم�صدقا منه .
وت�صدر الإدارة للم�ستورد �إي�صاال ر�سميا يفيد ت�سلمها املبلغ النقدي �أو ال�شيك � ،أو وفقا
للنظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 24
يتعني فـي نهاية كل يوم عمل ت�سليم ال�ضمانات النقدية �أو امل�صرفية �أو ال�شيكات �إلى الإدارة
املعنية مبوجب مح�ضر ت�سليم وت�سلم � ،أو وفقا للنظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
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املــادة ( ) 25
ي�شرتط لقبول ال�ضمان امل�ستندي ما ي�أتي :
� - 1أن يقت�صر تقدمي ال�ضمان امل�ستندي على حاالت ف�سح الب�ضائع .
�	- 2أن يكون مقدم ال�ضمان امل�ستندي جهة حكومية  ،ويجوز تقدميه من قبل �إحدى
ال�شركات .
� - 3أن يت�ضمن امل�ستند املقدم ك�ضمان الن�ص بالتزام امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة ب�سداد
ال�ضريبة اجلمركية وغريها من املبالغ التي ت�ستحق للإدارة مبجرد الطلب .
وي�صدر باملوافقة على قبول ال�ضمان امل�ستندي قرار من املدير العام .
املــادة ( ) 26
يكون حفظ ال�ضمانات امل�ستندية وفقا للنظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 27
يكون الإفراج عن ال�ضمان النقدي �أو امل�صرفـي �أو امل�ستندي بناء على طلب يقدمه امل�ستورد
�أو املالك �أو من ميثلهما قانونا  ،وبعد الت�أكد من خلو ذمته من �أي التزامات مالية جتاه
الإدارة  ،ويلتزم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة �أو من ميثلهما قانونا بالتوقيع على �إقرار
بت�سلــم مبلــغ ال�ضمــان النقــدي �أو امل�صرف ــي �أو امل�ستنــدي وفــقا للنظم الآليــة املعمــول بهــا
فـي الإدارة .
املــادة ( ) 28
فـي حالة عدم التزام امل�ستورد �أو املالك بالأحكام اخلا�صة بالتعليق امل�ؤقت لل�ضريبة  ،تقوم
الإدارة بتح�صي ــل ال�ضريب ــة اجلمركي ــة والغرام ــات امل�ستحق ــة له ــا م ــن خ ـ ــالل ال�ضمانـ ــات
املقدمــة منــه .
املــادة ( ) 29
ي�سقط حق امل�ستورد �أو املالك فـي ا�سرتداد ال�ضمان النقدي بانق�ضاء ( )5خم�س �سنوات
ميالدي ــة مــن تاري ــخ زوال �سب ــب التعلي ــق  ،عل ــى �أن ي�سبق ذلك �إخطار امل�ستورد �أو املالك
قبل انق�ضاء املدة بـ ( )3ثالثة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 30
تقوم الإدارة بتقييد جميع ال�ضمانات فـي ال�سجل املخ�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 31
يجب �أن يت�ضمن �سجل قيد ال�ضمانات امل�صرفية البيانات الآتية :
 - 1امل�صرف م�صدر ال�ضمان .
 - 2امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة املقدم لل�ضمان .
 - 3قيمة ال�ضمان  ،و�سبب تقدميه .
 - 4تاريخ �إ�صدار خطاب ال�ضمان امل�صرفـي واملدة املحددة ل�سريانه والتاريخ املحدد
النتهاء هذه املدة .
 - 5التاريخ الواجب خالله جتديد ال�ضمان �أو متديد مدته قبل انق�ضائها .
 - 6بيانات جتديد ال�ضمان �أو متديد مدته و�سبب التجديد �أو التمديد .
� - 7سبب رد ال�ضمان .
 - 8تاريخ �صدور �شهادة الإبراء .
 - 9تاريــخ �إعــادة خطــاب ال�ضمــان �إلــى امل�صــرف امل�صــدر لــه  ،وتاريــخ �إخطــار امل�ستــورد
�أو مالــك الب�ضاعــة بذلـك .
 - 10تاريخ ا�سرتداد الإدارة لقيمة خطاب ال�ضمان فـي احلالــة التــي ي�ستحــق لهــا مبالــغ
بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة .
 - 11تاريخ اتخاذ �إجراءات حت�صيل الفروق املالية امل�ستحقة للإدارة .
املــادة ( ) 32
يجب �أن يت�ضمن �سجل قيد ال�ضمانات النقدية البيانات الآتية :
 - 1تاريخ تقدمي ال�ضمان وقيمته  ،و�سبب تقدميه .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة املقدم لل�ضمان .
 - 3بيانــات ال�شيــك املقــدم وب�صفــة خا�صــة امل�صــرف امل�سحــوب عليــه ال�شيك وتوقيع
ال�ساحب (امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة)  ،وتاريخ �صدوره .
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 - 4تاريــخ ت�سلـيم ال�ضم ــان �أو ال�شي ــك إ�لــى �أمي ــن اخلزينــة املخت�ص مع �إرفاق ن�سخة
من مح�ضر الت�سليم والت�سلم .
� - 5سبب رد ال�ضمان .
 - 6تاريخ �صدور �شهادة الإبراء .
 - 7تاريــخ رد ال�ضمــان �أو ال�شيــك إ�لــى امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة  ،مـع �إرف ــاق ن�سخ ــة
من الإقرار املوقع منه .
 - 8تاريخ تنازل امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة عن ال�ضمانات النقدية املقدمة .
 - 9تاريخ اتخاذ �إجراءات حت�صيل الفروق املالية امل�ستحقة .
املــادة ( ) 33
يجب �أن يت�ضمن �سجل قيد ال�ضمانات امل�ستندية البيانات الآتية :
 - 1تاريخ تقدمي ال�ضمان  ،و�سبب تقدميه .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة املقدم لل�ضمان .
 - 3بيانات امل�ستند املقدم ك�ضمان  ،مع �إرفاق ن�سخة منه .
� - 4سبب رد ال�ضمان .
 - 5تاريخ رد ال�ضمان امل�ستندي �إلى امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة .
 - 6تاريــخ اتخــاذ إ�جــراءات التنفيــذ الإداري علــى أ�مــوال امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة
للوفــاء باملبالــغ امل�ستحقــة للإدارة .
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قــــرار وزاري
رقــم 2018/231
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
(امللحــق رقــم  )1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادةالأولـــــى
ي�ضاف �إلى البند رقم (" )12ر�سوم �إدارية خمتلفة " من الف�صل رقم (� " )109إيرادات ر�سوم
�إداريـة" مـن البـاب الأول (الإيــرادات) مــن دليــل ت�صنيــف امليزانيــة العامــة للدولــة امللح ــق
رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليه  ،مادة جديدة برقم ()10
بعنوان "ر�سوم خدمات تعليمية"  ،وذلك على النحو الآتي :
رقــــم احل�ســــاب
مادة بند ف�صل باب
109 12 10

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـم احل�ساب

يخ�صـ ــ�ص للر�س ــوم الت ــي حت�صلهـ ــا امل�ؤ�س�سـ ــات
ر�سوم
تعليمية التعليمية احلكومية مقابل اخلدمات التعليمية
1
خدمات
التي تقدمها للطلبة الدار�سني فـيها

املــادةالثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادةالثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1440 / 4 / 2 :هـ
املوافــــق 2018 / 12 / 9 :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 ()1273
ال�صادرة فـي 2018/12/23م
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قــرار وزاري
رقــم 2018/232
ب�شــ�أن القيــد فـي �سجــل امل�ستفـيديــن لــدى وزارة املاليـــة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بامل�ستفـيد  :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتم التعاقد
معه من قبل �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مايل  ،ويتم حتويل
م�ستحقاته �إلى ح�سابه امل�صرفـي املرتبط برقم امل�ستفـيد املقيد فـي ال�سجل .
كما يق�صد بال�سجل فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  :ال�سجل املدرج فـي النظام املايل لدى
وزارة املالية  ،والذي تقيد فـيه �أرقام امل�ستفـيدين .
املــادة الثانيــــة
يكون تقدمي طلب القيد فـي ال�سجل  ،وجتديده  ،وتعديل بياناته  ،وربط رقم امل�ستفـيد
برقم احل�ساب امل�صرفـي عن طريق املوقع الإلكرتوين لوزارة املالية .
املــادة الثالثــــة
حتدد ر�سوم القيد فـي ال�سجل  ،وجتديده  ،وتعديل بياناته  ،وربط رقم امل�ستفـيد برقم
احل�ساب امل�صرفـي  ،وفق الآتي :
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مبلـغ الر�ســم بالريــال العمانــي
م

البيــــان

الدرجتان الدرجة املكاتب العقود
الدرجة الدرجة
الثانية
املمتازة الأولى والثالثة الرابعة اال�ست�شارية اخلا�صة

 1قيد رقم امل�ستفـيد
ملدة (�سنتني) وجتديده
تعديل بيانات
25
2
رقم امل�ستفـيد
 3ربط رقم امل�ستف
امل�صرـيدفـي 100
برقم احل�ساب
50

30

20

15

20

10

15

10

10

10

10

50

50

50

50

20

املــادة الرابعــة
يتم جتديد قيــد رق ــم امل�ستفـيــد مل ــدة مماثلة بناء على طلــب يقدم قبل ( )30ثالثني يوما
على الأقـل من تاريــخ انتهائــه  ،وفـي حال ــة عدم تقدي ــم طلــب التجديد خ ــالل هــذه املــدة
يعد رقم امل�ستفـيد ملغى .
املـادة اخلام�سـة
يجب على كافة امل�ستفيدين القيد فـي ال�سجل  ،كما يلتزم كافة امل�ستفـيدين املقيدين لدى
وزارة املالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار  ،ب�إعادة القيد وفقا لأحكامه خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به  ،وفـي حالة عدم القيد بعد م�ضي هذه املدة يعد
رقم امل�ستفـيد ملغى .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2019/1/1م .
�صدر فـي 1440 / 4 / 4 :هـ
املوافــــق 2018 / 12 / 12 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1273
ال�صادرة فـي 2018/12/23م

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
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
قـرار وزاري
رقـم 2018 /2
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأوقـاف
ا�ستنادا �إلى قانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/65
و�إلى الالئحة التنفيذيـة لقانــون الأوقــاف ال�صـادرة بالقــرار الـوزاري رقم ، 2001/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون الأوقاف 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 التـايل لتاريخ نـ�شره .
�صـدر فـي 1439 / 4 / 15 :هـ
املـوافــــق 2018 / 1 / 3 :م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأوق ـ ـ ـ ـ ــاف وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الدينيـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1226
ال�صادرة فـي 2018/1/14م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأوقـاف
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )43 ، 42 ، 38 ، 37 ، 30من الالئحة التنفيذية لقانون الأوقاف
امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 30
للواقـ ــف �أو وك ــالء الوقـف التقــدم �إلــى الدائــرة بالــوزارة بطلب �إن�شــاء م�ؤ�س�ســة وقفيـ ــة ،
على النموذج املعد لذلك  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي �شهادة من �أحد امل�صارف املعتمدة لدى الوزارة تفيد ب�أن ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة
الوقفية ال يقل عن ( )100.000مائة �ألف ريال عماين .
� - 2أن يكون لها مقر ثابت فـي ال�سلطنة .
� - 3أن يكــون نظامهــا الأ�سا�سـي متفقـا مـع �أحكــام قانون الأوقاف واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا له .
وللوزارة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 37
ت�شكل هيئة �شرعية مبكتب الإفتاء تتوىل الإجابة عن اال�ستف�سارات املقدمة من امل�ؤ�س�سات
الوقفية فيما �أ�شكل عليها من امل�سائل ال�شرعية .
املــادة ( ) 38
تخ�ضع �أعمال امل�ؤ�س�سة للتدقيق والرقابة من قبل مراقب احل�سابات الذي تعينه الوزارة
لهذا ال�ش�أن .
وملراقــب احل�سابــات االطــالع على كافــة �سجـالت امل�ؤ�س�سـة الوقفيـة وم�ستنداتهـا ومتابعـة
�أوجه ن�شاطها  ،وفـي حال ثبوت خمالفات تتوىل الوزارة �إخطار امل�ؤ�س�سة لتالفيها و�إزالة
�أ�سبابها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
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املــادة ( ) 42
يجب على امل�ؤ�س�سة الوقفية �إيداع ن�سخة من حم�ضر اجتماع جمل�س �إدارتها لدى الوزارة
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انعقاده .
املــادة ( ) 43
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الإدارة فـي �أكرث من م�ؤ�س�سة وقفية .
املــادة ( ) 2
ت�ضــاف فق ــرة جدي ــدة �إل ــى امل ــادة ( )40م ــن الالئح ــة التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف امل�شــار
�إليها  ،ن�صها الآتي :
" وي�صـدر بتعيـني �أع�ضـاء جملـ�س الإدارة قـرار مـن الوزيـر " .
املــادة ( ) 3
تلغى املـادة ( )41من الالئحة التنفيذية لقانون الأوقاف امل�شار �إليها .
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وزارة الإ�سكـــــــان
قـــــرار وزاري
رقــم 2018/35
بتعديل القرار رقم  2009/2ب�ش�أن حتديد �أ�س�س تثمني
الأرا�ضي واملن�ش�آت واملحا�صيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة
ا�ستنادا �إلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إلى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/64بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/2ب�ش�أن حتديد �أ�س�س تثمني الأرا�ضي واملن�ش�آت واملحا�صيل
الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )5من �أوال من الق�سم الأول من القرار رقم  2009/2ب�ش�أن حتديد
�أ�س�س تثمني الأرا�ضي واملن�ش�آت واملحا�صيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة
الن�ص الآتي :
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 - 5على اجلهة طالبة نزع امللكية وامل�س�ؤولة عن امل�شروع تعوي�ض املواطن فـي �شكل
فائدة �سنوية بن�سبة ( )%6من قيمة العق ــار املت�أثــر ت�ض ــاف �إلى املبال ــغ املق ــدرة
للتعوي�ضات وذلك م ــن تاريــخ انتقــال �سنــد امللكيــة �إلى اجلهة طالبــة نــزع امللكيــة
وحتى تاريخ ت�سلم التعوي�ض العيني �أو النقدي �أو �إلغاء امل�شروع .
وفـي جميع الأحــوال ال ي�ستح ــق املواطــن التعويــ�ض �إذا كـان الت�أخيــر فــي ت�سلـم
التعوي�ض العيني �أو النقدي يرجع �إليه .
املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :مـن �شعبــــــــان 1439هـ
املوافــــق  10 :مـن مايـــــــــــــو 2018م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1243
ال�صادرة فـي 2018/5/13م
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قــــرار وزاري
رقــم 2018/60
بتعديــــل بعـــ�ض �أحكــــام
الالئحـة التنفـيذيـة لنظـام متليــك ال�شقــق والطبقــات واملحــالت
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 الالئحة التنفـيذية لنظـ ــام متليــك ال�شق ــق والطبقــات واملحــالت ال�صــادرة بالق ــرار
الوزاري رقم ، 89/50
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـ ــرى التعدي ــالت املرفق ــة علــى الالئح ــة التنفـيذيــة لنظــام متلي ــك ال�شقـ ــق والطبـق ــات
واملحالت  ،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  3 :مـن ذي الحجـة 1439هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1257
ال�صادرة فـي 2018/8/26م
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�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

تعديــالت علـــى بعــ�ض �أحكــــام
الالئحـة التنفـيذيـة لنظـام متليــك ال�شقــق والطبقــات واملحــالت
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�صــو�ص امل ــواد ( 25و 26و )27من الالئح ــة التنفـيذيــة لنظ ــام متلي ــك ال�شق ــق
والطبقات واملحالت امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 25
يجب �أن تعني جمعـية املالك مديرا لها ميثلها مع الغري  ،و�أمام الق�ض ــاء  ،وفـي خما�صمة
املالك �إذا دعت احلاجة  ،ويتم قي ــده فـ ــي �سج ــل خ ــا�ص يعــد له ــذا الغر�ض  ،و�إذا مل يتفق
املالك على اختيار مدير اجلمعية  ،فـي�صدر بتعيينه قرار من وزير الإ�سكان .
ويجوز �أن حتدد جمعية املالك �أو وزير الإ�سكان ح�سب الأحوال �أجرا للمدي ــر  ،وم ــدة
تعيينــه  ،واتخـاذ قــرار عزلــه عنــد االقت�ضــاء  ،ويعــد �أجــر املديــر م ــن �ضمــن تكاليــف �إدارة
العقار  ،ويلتزم جميع �أع�ضاء اجلمعية ب�أدائه  ،كل ح�سب ن�صيبه .
وي�شرتط العتماد وت�سجيل مدير اجلمعية تقدمي �شهادة عدم املحكومية من اجلهة
املخت�صة �إن كان �شخ�صا طبيعيا .
املــادة ( ) 26
يتولى مدير جمعية املالك االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -تنفـيذ قرارات اجلمعية  ،ويكون م�س�ؤوال عن هذا التنفـيذ .
ب  -مطالبة كل مــالك بتنفـيذ التزاماتــه �ســواء كان م�صدرهــا القان ــون �أو نظ ــام اجلمعية
�أو القرارات الفردية التي ت�صدر بها  ،ومتابعة ذلك .
ج  -حت�صيل ا�شرتاكات الأع�ضاء  ،والتزاماتهم املالية .
د  -القيام مبا يلزم حلفظ الأجزاء امل�شرتكة وحرا�ستهـا و�صيانتهـا  ،ويجــوز ف ــي حاالت
ال�ضرورة تنفـيذ ذلك على م�س�ؤوليت ــه دون ق ــرار من اجلمعيــة على �أن يعر�ض الأمر
عليها فـي �أول اجتماع .
هـ  -تقدمي تقارير دورية عن �أعمال اجلمعية وح�ساباتها  ،ومركزها املايل .
و  -حفظ حما�ضر اجتماعات اجلمعية  ،والعقود املتعلقة ب�إدارة و�صيانة الأجزاء ال�شائعة
فـي العقـ ــار  ،وامل�ستنـ ــدات املتعلق ــة باخلدمــات امل�شرتكــة بــني امل ــالك فـي العقار .
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ز  -فتح ح�ساب بنكي با�سم اجلمعية .
ح �	-أي اخت�صا�صات �أخرى حتدد من قبل �أغلبية �أع�ضاء اجلمعية .
املــادة ( ) 27
يجب علـى كــل مــالك ت�سجيل ملكيــة الوحــدة العقاري ــة املفرزة املخ�ص�صة لــه ف ــي العقــار ،
ويكـون لكـل وحــدة �صحيفــة عقاريــة ت�سجــل فـيـها وفق النظام والقواع ــد املعم ــول بهـ ــا ،
ويجب �أن ت�شتمل على البيانات وامل�ستندات الآتية :
�أ  -ر�سم م�ساحي يبني املوقع وامل�ساحة الكلية للعقار .
ب  -ر�س ــم م�ساح ــي خ ــا�ص لك ــل وح ــدة عقاريــة مف ــرزة  ،وم�ساحتها  ،ون�صيــب الوحــدة
من اخلدمات امل�شرتكة داخل البناء ون�صيب الوحدة على امل�شاع من م�ساحة الأر�ض .
ج  -بيـان مب�ساح ــة الب ــناء الفعلي ــة علــى الأر�ض  ،وجممــوع م�ساحــات ا ألج ــزاء امل�شرتك ــة
واخلدمات اخلا�صة بني املالك بامل�شروع .
د  -ا�شرتاطات البناء التي حتددها البلدية املخت�صة  ،وعدد الطوابق وال�شقق واملحالت
فـي املبنى .
هـ  -عدد الطوابق املنفذة  ،والتي مت �إ�صدار �شهادة �إكمال بناء لها وعدد الطوابق امل�صرح
بها طبقا لإباحة البناء .
و  -تقرير من ا�ست�شاري امل�شروع يفـيد بوجود �أو عدم وجود خدمات م�شرتكة � ،أو �أي
�أجــزاء من املبنــى دون وجود فوا�ص ــل �إن�شائي ــة بينه ــا تك ــون بني م ــالك العقار .
ز  -بيان ب�أ�سماء مالك الوحدات العقارية املفرزة عند �إن�شاء جمعية املالك  ،وبعد �إ�صدار
امللكية املفرزة للوحدة العقارية الأولى  ،و�أ�سماء املالك بعد تكوين اجلمعية .
ح  -م�ستندات امللكية .
املــادة الثانيـــة
ي�ستبدل بعنوان الف�صل اخلام�س من الالئحة التنفـيذية لنظام متليك ال�شقق والطبقات
واملحالت امل�شار �إليها  ،العنوان الآتي :
الف�صــل اخلامــ�س
ت�سجيـل الوحـدات العقارية وجمعيـات املـالك
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املــادة الثالثـــة
ت�ضاف �إلى الالئحة التنفـيذية لنظام متليك ال�شقق والطبقات واملحالت امل�شار �إليها مواد
جديدة �أرقامها  3( :مكررا  6 ،مكررا  18 ،مكررا  27 ،مكررا  28 ،مكررا)  ،ن�صها الآتي :
املــادة (  3مكـــررا )
ي�شتــرط لنق ــل ملكي ــة الوحــدة العقاريــة املفرزة اخلا�ضعة لأحكام هــذه الالئحــة تقديــم
ما يفـيـد بع ــدم وجــود التزام ــات ماليــة جتاه جمعية املالك �إلى وزارة الإ�سكان  ،معتمدة
من مدير اجلمعية .
املــادة (  6مكـــررا )
يتم احت�ساب ن�صيب الوحدة العقارية على امل�شاع من م�ساحة الأر�ض طبقا لعدد الطوابق ،
وعدد الوحــدات العقاري ــة املعتمـ ــدة فـي �إباح ـ ــة البنـاء ال�ص ــادرة من البلديـ ـ ــة املخت�ص ــة ،
و�إن مل يتم التنفـيذ كامال  ،ويتحدد ن�صيب كل منهم بن�سبة م�ساحة اجلزء الذي ميلكه
فـي العقار .
املــادة (  18مكـــررا )
يتم تقدمي طلب ت�سجيل �أو جتديد ت�سجيل جمعية املالك لأي عقار خا�ضع لنظام متليك
ال�شقق والطبقات واملحالت امل�شار �إليه �إلى وزارة الإ�سكان  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
أ�  -ن�سخة من نظام �إدارة و�صيانة العقار واخلدمات امل�شرتكة بني املالك .
ب  -حم�ضر اجتماع يفـيد اتفاق املالك على اختيار مدير اجلمعية طبقا لنظام متليك
ال�شقق والطبقات واملحالت امل�شار �إليه .
ومتنح وزارة الإ�سكان مدير جمعية املالك بطاقة ملمار�سة �صالحياته  ،بعد �سداد الر�سوم
املقررة لذلك  ،و�إ�صدار �شهادة ت�سجيل جمعية املالك .
املــادة (  27مكررا )
يتم ت�سجيل جمعيات املالك فـي �سجل خا�ص �أو عرب نظام اخلدمات الإلكرتونية بوزارة
الإ�سكان  ،على �أن يتم الت�أ�شري على ال�صحيفة العقارية فـي �أمانة ال�سجل العقاري بوجود
جمعية مالك للعقار لها ا�سم م�ستقل �أو ا�سم املبنى �أو املجمع والرقم الذي تخ�ص�صه
البلدية املخت�صة .
املــادة (  28مكررا )
ي�صدر وزير الإ�سكان قرارا بالر�سوم املقررة لت�سجيل وجتديد ت�سجيل جمعيات املالك ،
والر�سوم املقررة لإ�صدار وجتديد بطاقة مدير جمعية املالك للعقار .
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قــــرار وزاري
رقــم 2018/62
بتعديــــل بعــــ�ض �أحكــــام
الئحة متليك الأرا�ضي احلكومية التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية
والأرا�ضـــي املخ�ص�صـــة ال�ستعمالهــــا كمحطـــات للوقـــود باملزايــــدة العلنيـــة
ا�ستنادا �إلى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إلى الئحة متليك الأرا�ضي احلكومية التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية والأرا�ضي
املخ�ص�صـ ــة ال�ستعماله ــا كمحط ــات للوق ــود باملزاي ــدة العلني ــة ال�صــادرة بالق ــرار الــوزاري
رقم ، 2016/124
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى ع�ضوية جلنة املزايدة امل�شكلة مبوجب ن�ص املادة ( )6من الئحة متليك الأرا�ضي
احلكومية التجاري ــة وال�سكني ــة التجاري ــة وال�صناعية والأرا�ضي املخ�ص�صــة ال�ستعمالهــا
كمحطات للوقود باملزايدة العلنية امل�شار �إليها  ،ممثل عن وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :مـن ذي الحجـة 1439هـ
املـوافـــــق  27 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1258
ال�صادرة فـي 2018/9/2م

-105-

�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قـــرار وزاري
رقـــــم 2018/92
ب�شــ�أن �ضوابـــط اال�ستثمـــار
للأرا�ضــي احلكوميــة املخ�ص�صــة مل�ؤ�س�سات التعليــم العالــي اخلا�صــة
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2000/67ف ــي �ش ـ�أن بعــ�ض الأحكــام اخلا�صــة مب�ؤ�س�س ــات
التعلي ــم العالــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يجــوز مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة التقدم بطلب ا�ستثم ــار لن�سبــة ال تتجــاوز ()%15
خم�سة ع�شر فـي املائة من �إجمايل م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة لها لغر�ض ممار�سة ن�شاطها
املرخ�ص به  ،وت�صدر املوافقة على هذا الطلب وفق ال�ضوابط الآتية :
�1 -1أن يكون اال�ستثمار فـي املجاالت التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكادميية ،
و�أال يخل مب�ستوى التعلي ــم والبح ــث العلم ــي � ،أو باخلدمـ ــات الأ�سا�سي ــة املرتبط ــة
بالعملية التعليمية .
�2 -2أن تكون جميع املرافق التعليمية وملحقاتها  -مبا فـي ذلك امل�ساحات اخل�ضراء -
قد مت ت�شييدها بالكامل  ،وذلك وفق املعايري واملوا�صفات املعتمدة من قبل وزارة
التعليم العايل .
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�3 -3أال تقع م�ساحة الأر�ض حمل طلب اال�ستثمار �ضمن املرافق التعليمية وامللحقات
القائمـة �أو املخطــط �إقامتهــا فـي امل�ستقبــل  ،ويتــم الت�أكد من ذلك من واقع الر�سـم
الهند�ســي مل�ؤ�س�س ــة التعلي ــم العايل اخلا�صــة  ،علــى �أن يكــون هذا الر�س ــم معتم ــدا
من وزارة التعليم العايل  ،واجلهات احلكومية الأخرى ذات االخت�صا�ص .
4 -4ح�صول م�ؤ�ســ�سة التعليــم العالــي اخلا�ص ــة على موافقــة كتابيــة من وزارة التعلـيم
العايل على اال�ستثمار .
املــادة الثانيــة
ال يجوز مل�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صة فـي حالة املوافقة على طلب اال�ستثمار  ،املطالبة
بامت ــداد �إ�ضاف ــي للم�ساحة الأ�صلية املخ�ص�صة لها � ،أو بـ ـ�أر�ض �أخرى عو�ضــا عــن امل�ساح ــة
التي متت املوافقة على ا�ستثمارها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فــي  5 :مـن ربيـــــع الأول 1440هـ
املوافــــق  13 :مـن نوفمبــــــــــــــر 2018م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1268
ال�صادرة فـي 2018/11/18م
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وزارة الإعـــــــــالم
قــرار وزاري
رقم 2018/43
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون املطبوعـات والن�شـر
ا�ستنادا �إلى قانون املطبوعات والن�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/49
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/20باملوافقة على ان�ضمام ال�سلطنة �إلى اتفاقية منظمة
ال�صحة العاملية الإطارية ملكافحة التبغ ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�شر ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 84/25
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )36مكررا من الالئحة التنفيذيــة لقانون املطبوعات والن�شر امل�شار
�إليها  ،الن�ص الآتي :
"يحظر ن�شر �إعالنات عن منتجات التبغ �أو م�شتقاته فـي كافة و�سائــل الإعــالم املقروءة ،
وامل�سموعة  ،واملرئية  ،والإلكرتونية  ،وفـي �أي لوحات �إعالنية �أينما وجدت " .
املــادة الثانيـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـــي  9 :مـن رجــــــــــــــب 1439هـ
املوافــــــــق  27 :مـن مــــــــــــار�س 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1238
ال�صادرة فـي 2018/4/8م
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د.عبداملنعم بن من�صور احل�سني
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

وزارة البلديـات الإقليميــة ومــوارد امليــاه
قــرار وزاري
رقــم 2018/10
ب�شـ�أن �إيقـاف معامـالت املت�أخريـن عـن �سـداد الر�سـوم
وامل�ستحقـات املاليـة لـوزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
ا�سـتنادا �إلى قانون حماية الرثوة املائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/29
و إ�لـى قـانـون تنـظ ـيــم البلديــات الإقـليميــة ال�صــادر باملر�سـوم ال�سـلطــانـي رقم ، 2000/96
و�إلى قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/84
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
توقــف جميع معام ــالت الأف ــراد وامل�ؤ�س�ســات وال�شركــات ل ــدى وزارة البلدي ــات الإقليمي ــة
وم ــوارد املياه � ،إذا لــم يق ــم �أي منهم ب�س ــداد الر�س ــوم �أو �أي م�ستحقات مالية �أخرى للوزارة
خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالث ــون يوم ــا من تاريخ اال�ستحقاق .
املــادة الثانيـــة
ال يجوز رفع الإيقاف امل�شار �إليه فـي املـادة الأولى من هذا القرار �إال بعد �سداد كافة الر�سوم
وامل�ستحقات املالية املت�أخرة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وال يرتتب على ذلك
�أي �آثار فـي مواجهة الوزارة .
املــادة الثالثـــة
ين�شـر هذا القـ ــرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :من ربيـع الثانـي 1439هـ
املوافـــــق  7 :من ينــايــــــــــــــر 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1226
ال�صادرة فـي 2018/1/14م

�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحــــي
وزيـ ــر البلدي ـ ــات الإقليمي ــة وم ـ ـ ــوارد امليـ ــاه
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…QGRh QGô````b
2018/32 º`bQ
äÉ`æ«eCÉàdGh ¿É`ªKC’Gh Ωƒ`°SôdG ó`jóëàH
√É`«ŸG OQGƒ`eh á`«ª«∏bE’G äÉ`jó∏ÑdG IQGRh É`¡∏°ü– »àdG á`«dÉŸG äÉ``fÉª°†dGh
, 2000/29 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«FÉŸG IhÌdG ájÉªM ¿ƒfÉb ≈dEG GOÉæà°SG
, 2000/96 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«ª«∏bE’G äÉjó∏ÑdG º«¶æJ ¿ƒfÉb ≈dEGh
, 2000/48 º``bQ …QGRƒdG QGô`≤dÉH IQOÉ°üdG ÊÉÑŸG º«¶æJ áëF’ ≈dEGh
…QGRƒ``dG QGô``≤dÉH IQOÉ``°üdG á``jQÉéàdG äÉ``fÓ``YE’Gh äÉ`àaÓdG á`ÑbGôeh º`«¶æJ á`ëF’ ≈dEGh
, 2000/143 º``bQ
, ájó∏H Ωƒ°SQ ¢VôØH 2001/179 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
, 2009/3 º`` `bQ …QGRƒdG QGô`` ` ≤dÉH IQOÉ`` ` °üdG êÓaC’Gh QÉ`HB’G º`«¶æJ áëF’ ≈dEGh
IQOÉ`°üdG áeÉ©dG áë°üdÉH á∏°üdG äGP á£°ûfC’ÉH á°UÉÿG á`«ë`°üdG äÉWGÎ`°T’G áëF’ ≈dEGh
, 2016/29 º`` `bQ …QGRƒ``dG QGô`` `≤dÉH
, á«dÉ`ŸG IQGRh á≤aGƒe ≈dEGh
, áeÉ©dG á`ë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
( 11 - 1 ) ≥MÓª∏d É≤ah √É«ŸG OQGƒeh á«ª«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRh É¡∏°ü– »àdG Ωƒ°SôdG Oó–
. á≤aôŸG
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á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
äGQÉªà°SGh , á«æØdG ¿hDƒ°ûdG äGQÉªà°SGh , á«ë°üdG áHÉbôdÉH á°UÉÿG äGQÉªà°S’G øªK Oóëj
. á≤aôŸG ( 14 - 12 ) ΩÉbQCG ≥MÓª∏d É≤ah √É«ŸG OQGƒe
á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
. ≥aôŸG ( 15 ) ºbQ ≥ë∏ª∏d É≤ah á«dÉŸG äÉfÉª°†dGh äÉæ«eCÉàdG Oó–
á````©HGôdG IOÉ``ŸG
∞``∏îàj ø``e ≈`` ∏Y ¢Vô`` ØJ , ô`` NBG ¿ƒ`` fÉb É`` ¡«∏Y ¢ü`` æj ó`` °TCG á``Hƒ≤Y …CÉ` H ∫ÓNE’G ΩóY ™e
Éjô¡°T áFÉŸÉH Iô°ûY (%10) ™bGƒH ÒNCÉJ áeGôZ QGô≤dG Gò¡d É≤ah á≤ëà°ùŸG Ωƒ°SôdG OGó°S øY
, ¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK (30) »°†e ó©H Ö°ù– , ≥ëà°ùŸG º°SôdG áª«b øe
áª«b ≈∏Y É¡Yƒª› ójõj ’CG ≈∏Y , áØdÉîŸG ¬«a ôªà°ùJ ô¡°T πc øY áeGô¨dG ∞YÉ°†Jh
. QGô≤dG Gòg ΩÉµMC’ É≤ah ≥ëà°ùŸG º°SôdG
á``°ùeÉÿG IOÉ``ŸG
QGô≤dG Gòg ∞dÉîj Ée πc ≈¨∏j É`` ªc , ¬`` «dEG QÉ`` °ûŸG 2001/179 º`` bQ …QGRƒ`` dG QGô``≤dG ≈``¨∏j
. ¬eÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG
á``°SOÉ°ùdG IOÉ``ŸG
. Ω2018 ¢SQÉe øe ∫hC’G øe GQÉÑàYG ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj
`g1439 ≈dhC’G iOÉªL øe 18 : »`a Qó```°U
Ω2018 ô`````````````````jGô`Ña øe 5 : ≥```````aGƒŸG
»ë°ûdG ó`ªë`e øH ¬`∏dGó`Ñ`Y øH ó`ª`MCG
√É`` ` «ŸG OQGƒ`` ` `eh á`` ` `«ª«∏bE’G äÉ`` `jó∏ÑdG ô`` `jRh
(1231) º`bQ á`«ª°SôdG Ió`jô÷G »`a QGô≤dG Gò`g ô`°ûf
Ω2018/2/18 »`a IQOÉ°üdG
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قــرار وزاري
رقـم 2018/226
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صــة بالأن�شطـــة ذات ال�صلــــة بال�صحــــة العامــة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم البلديات الإقـليمية ال�صادر باملـر�ســوم ال�سـلطــانـي 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 .
�صـدر فـي  8 :حمـــــــــــــرم 1440هـ
املـوافــــق � 18 :سبتمبـــــــر 2018م

�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 ()1261
ال�صادرة فـي 2018/9/23م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صـــة بالأن�شطــــة ذات ال�صلـــــة بال�صحــة العامــــة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف املقهى املتحرك الوارد فـي املادة ( )1من الئحــة اال�شرتاطــات ال�صحيــة
اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،التعريف الآتـي :
" املقهى املتحرك  :املكان املخ�ص�ص لإعداد وحت�ضري وبيع الوجبات الغذائية  ،بوا�سطة
�سيارة ذات ا�ستعمال خا�ص � ،أو مقطورة م�صنوعة خ�صي�صا � ،أو مهي�أة
لهذا الغر�ض  ،وتعترب من�ش�أة غذائية ت�سري عليها كافة القرارات
اخلا�صة ب�سالمة الغذاء " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صو�ص الف�صل الرابع ( اال�شرتاط ــات ال�صحيــة اخلا�صـة 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
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى متحرك ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية :
 - 1احل�صــول علــى موافقــة الهيئة العامــة للدفاع املدين والإ�سعاف واجلهات الأخرى
ذات العالقة .
 - 2احل�صول على رخ�صة ت�سيري ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة .
 - 3االحتفاظ برتخي�ص ممار�سة الن�شاط والبطاقات ال�صحية للعاملني داخل املقهى
املتحرك  ،و�إبرازها جلهات االخت�صا�ص عند الطلب .
 - 4املحافظة على نظافة املقهى املتحرك با�ستمرار .
� - 5أن تكون ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة مرخ�صة من البلدية .
� - 6أن يكتب على �أبواب ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة بخط وا�ضح ا�سم
املرخ�ص له  ،ورقم الرتخي�ص ورقم ال�سجل التجاري  ،وغريها من البيانات التي
حتددها البلدية .
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� - 7أن تف�صل املق�صورة اخلا�صة بال�سائق عن املوقع املخ�ص�ص لبيع و�إعداد وحت�ضري
املواد الغذائية فـي ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة .
� - 8أن تكون ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة مهي�أة لهذا الغر�ض فقط ،
وال ي�سمح بنوم العاملني فـيها .
 - 9يجب �أن يكون املقهى املتحرك جمهزا بالآتي :
أ� � -سخــان مطاب ــق للموا�صفــات القيا�سيــة املعتمــدة حلفـظ الأطعمــة ال�ساخنـة
اجلاهزة للتقديـم فـي درجـات حــرارة ال تقــل عــن ( )63ثــالث و�ستــني درجــة
مئوية .
ب � -أن يكون مزودا مب�صدر للمياه .
ج  -طاولة حت�ضري غري قابلة لل�صد أ� ثابتة لتجهيز ال�ساندوي�شات .
د  -ثالجة للتربيد  ،ووحدة خا�صة للتجميد .
هـ  -مروحة �شفط .
و  -جهاز ل�صعق احل�شرات .
ز  -وعاء للنفايات ذو غطاء حمكم ذاتي الغلق .
ح � -إ�ضاءة كهربائية منا�سبة .
ط  -ب ــاب حمكــم الغــلق ميك ــن فتحــه مــن الداخل واخلارج ونافذة للمناولة تفتح
من �إحدى جهتي ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة .
ي  -مواقد كهربائية لإعداد املواد الغذائية امل�صرح بها  ،ويحظر ا�ستخدام غريها .
ك � -أجهزة التهوية املنا�سبة (�أجهزة التكييف  ،و�أجهزة �شفط الهواء) .
ل  -خزان ماء �صالح لل�شرب  ،ال تقل �سعته عن ( )100مائة لرت  ،يلحق به جهاز
ل�ضغط املاء �إلى املغا�سل  ،وال يجوز و�ضع ثالجة ل�شرب املاء .
م  -خزان لتجميع مياه الت�صريف  ،ال تقل �سعته عن ( )100مائة لرت  ،على �أن يزود
بجهاز مينع عودة املياه .
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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 :
� - 1إعداد ال�ساندوي�شات املختلفة (عدا تلك التي تدخل فـي مكوناتها اللحوم والدواجن
فـيجب �أخذ موافقة البلدية املخت�صة) .
 - 2الكعك  ،الب�سكويت  ،الفطائر اجلاهزة  ،قطع البيتزا اجلاهزة  ،الذرة احللوة  ،البطاط�س .
 - 3ال�ساندوي�شات اجلاهزة .
 - 4امل�شروبات ال�ساخنة وامل�شروبات املعب�أة �أو اجلاهــزة  ،امل�شروب ــات الغازي ــة  ،امليــاه
املعدنية  ،والع�صائر اجلاهزة  ،والآي�س كرمي  ،وال ي�سمح ببيع �أي م�شروبات �أخرى
�إال مبوافقة البلدية املخت�صة .
املــادة ( ) 26
يجب �أن يكون املقهى املتحرك مزودا مبولد كهربائي خا�ص  ،وال ي�سمح بتو�صيل التيار
الكهربائي من م�صدر �آخر .
املــادة ( ) 27
ال يجوز ممار�سة ن�شاط مقهى متحرك �إال فـي املواقع التي حتددها البلدية بعد �أخذ
املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 28
يجب عند ممار�سة ن�شاط مقهى متحرك فـي املمتلكات اخلا�صة االلتزام باال�شرتاطات الآتية :
أ� � -أن يكون نوع ا�ستعمال الأر�ض جتاريا �أو �سياحيا �أو فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة .
ب  -احل�صــول على موافقــة مالــك الأر�ض وجميـع املوافق ــات الأخــرى الت ــي تطلبهـ ــا
البلدية .
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 �أو مقهى متحرك �آخر عن ( )200مائتي مرت .
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املــادة ( ) 30
يجب �إخالء املقهى املتحرك من املواد الغذائية عند انتهاء العمل اليومي و�إيقاف ال�سيارة
ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو املقطورة عند انتهاء العمل اليومي فـي مكان �آمن  ،و�أال تكون
عر�ضة للتلوث .
املــادة ( ) 31
يحق للبلدية �إلغاء ترخي�ص ن�شاط مقهى متحرك  ،فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
 - 1عدم التقيد بالوقوف فـي املوقع املخ�ص�ص من قبل البلدية .
 - 2التعميم على املركبة من اجلهات الأمنية ذات العالقة .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )186من الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب
كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة وفقا للملحق املرفق بها .
وت�ضاعف الغرامة  ،فـي حال تكرار املخالفة ذاتها �أو عند االمتناع عن ت�صحيح املخالفة ،
مع �إيقاف الن�شاط �إلى حني ت�صحيح املخالفة �أو �إزالتها .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إلى الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
امل�شار �إليها  ،باب جديد على النحو الآتي :
البــاب ال�سابــع مكــرر
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�أن�شطة الباعة املتجولني
املــادة (  ) 185مكـــررا
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الباعة املتجولـني �إال بــعد احل�صــول علــى الرتخيــ�ص البلــدي ،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بكل ن�شاط واملن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
و�سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة (  ) 185مكـــررا ( ) 1
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى البلدية املخت�صة  ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ترخي�ص مزاولة الن�شاط من وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية ل�صاحب الن�شاط � ،سارية املفعول .
 - 3ن�سخة من البطاقات ال�شخ�صية للعاملني العمانيني فـي الن�شاط .
ويجب على مقدم الطلب حتديد املوقع الذي يرغب فـي ممار�سة الن�شاط فـيه  ،وفق املواقع
املحددة من البلدية .
املــادة (  ) 185مكـــررا ( ) 2
حتدد البلدية املخت�صة املواقع التي يجوز فـيها ممار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني .
املــادة (  ) 185مكـــررا ( ) 3
يلزم ملمار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
 - 1احل�صول على بطاقات �صحية �سارية املفعول �ص ــادرة م ــن البلدي ــة تفـيــد خل ــو
العاملني من الأمرا�ض املعدية  ،وااللتزام ب�إجراء الفحو�صات الطبية الدورية .
 - 2عدم القيام مبمار�سات غري �صحية فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط كالتدخني .
 - 3االلتزام بالنظافة ال�شخ�صية وارتداء الزي اخلا�ص بالعمل .
 - 4االلتزام مبمار�سة الن�شاط املحدد بالبطاقة ال�صحية .
 - 5يحظر على املرخ�ص له ت�شغيل غري العمانيني ملمار�سة الن�شاط .
 - 6يكون ممار�سة الن�شاط من ال�ساعة ( )7ال�سابعة �صباحا  ،وحتى ال�ساعة ()12
الثانية ع�شرة �صباحا .
 - 7يجب نقل املركبة �أو العربة من املوقع املخ�ص�ص ملزاولــة الن�ش ــاط بع ــد االنته ــاء
من العمل فـي نهاية اليوم  ،وحتفظ فـي مكان منا�سب .
كما يلزم توافر اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة كل ن�شاط  ،وذلك على النحو
الآتي :
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�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط �شي اللحوم (امل�شاكيك) :
� - 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
� - 2أن يتم جتهيز اللحم و�إعداده لل�شي فـي موقع ممار�سة الن�شاط نف�سه .
� - 3أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي الن�شاط مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
ملياه ال�شرب  ،وتكون تو�صيالت املياه منا�سبة مع �ضرورة وجود مر�شح للمياه .
 - 4عــدم حفــظ وا�ستعمال �أي كمية متبقية من املواد الغذائية الت ــي ت ــم �إعدادهـ ــا
من اليوم ال�سابق .
� - 5أن يكون املوقع جمهزا برباد حلفظ اللحوم  ،و�أن تكون درجة احلرارة ترتاوح
بني (� )1إحدى �إلى (� )4أربع درجات مئوية .
� - 6أن يكون املوقع مزودا بوعاء للنفايات مقاوم للحريق  ،ذي غطاء يفتح بالقدم ،
ويتم تفريغه فـي حاويات جمع القمامة بعد نهاية عمل كل يوم � ،أو كلما تطلب
الأمر ذلك .
� - 7أن يكون املوقع مزودا باملاء وال�صابون لغ�سل �أيدي القائمني بالعمل .
� - 8أن تكون ال�شواية واملعدات والأدوات امل�ستخدمة فـي ال�شي م�صنوعة من معدن
غري قابل لل�صد�أ  ،مع االلتزام باملحافظة على �صالحيتها ونظافتها ب�صفة دائمة .
� - 9أن ت�ستخ ــدم الأ�سيـ ــاخ اخل�شبي ــة ذات اال�ستخ ــدام الواح ــد فق ــط  ،وال ي�سم ــح
با�ستخدام الأ�سياخ املعدنية .
 - 10توفـري م ــا يثب ــت م�صــدر اللحم امل�ستخدم لل�شواء وتقدميه للجهات الرقابية
عند الطلب (فواتري ال�شــراء �أو �سند ذبح من امل�سلخ �أو من املحالت املرخ�صة) .
� - 11أن يكون �شي اللحم عند الطلب فقط  ،وفـي وجود الزبون .
� - 12أن يتم توفـري احلافظة احلرارية لنقل وحفظ اللحوم فـي درجة احلرارة املنا�سبة .
� - 13أن تكون املواد امل�ستخدمة فـي التغليف �صاحلة حلفظ امل�شاوي  ،وال يجوز �إعادة
ا�ستخدامها  ،ويحظر ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية مبا�شرة .
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 - 14يجب �أن يكون موقع الن�شاط بعيدا عن دورات املياه ومواقع جتميع النفايات .
� - 15أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
 - 16توفـري �صاعق للح�شرات .
 - 17توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 18عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 19املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
� - 20أن حتفظ البهارات وال�صل�صات فـي �أوان نظيفة  ،وحمكمة الإغالق .
 - 21فـي حالــة تقديـم اخلبز ي�شرتط �أن يكون من �أحد املخابز املرخ�صة من قبل
البلدية .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية لبيـع الـذرة :
�	- 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
�	- 2أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي الن�شاط مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
ملياه ال�شرب .
 - 3توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
�	- 4أن يكون اجلهاز واملعدات والأدوات امل�ستخدمة م�صنوعة من مواد منا�سبة غري
قابلة لل�صد�أ .
 - 5االهتمام بنظافة اجلهاز والأدوات امل�ستخدمة فـي �أثناء  ،وبعد االنتهاء من العمل ،
وع ــدم حف ــظ وا�ستعمــال �أي كمية متبقية من املواد الغذائية التي مت �إعدادها
من اليوم ال�سابق .
 - 6مراعاة �صالحية وجودة املواد امل�ستخدمة فـي الإعداد (ذرة  ،زبدة  ،ع�صري
ليمون  ،بهارات وغريها)  ،ويتم حفظها داخل �أوعية منا�سبة وحمكمة الإغالق .
�	- 7أن تكون كميات املواد املعدة فـي احلدود التي تكفـي لال�ستخدام اليومي  ،وعدم
تركها فرتات طويلة معر�ضة للحرارة والهواء اخلارجي  ،ويحظر ا�ستخدام
املتبقي منها فـي اليوم التايل .
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 - 8توفـري براد حلفظ املواد الغذائية اخلام فـي املوقع .
 - 9توفـري �سلة للنفايات تفتح بالقدم  ،ويتـم تفريغـها فــي حاويــات جمــع القمامـة
بعد نهاية عمل كل يوم �أو كلما تطلب الأمر ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب
املحافظة على نظافة العربة  /املقطورة  /املركبة وما حولها .
 - 10يجب �أن يكون موقع الن�شاط بعيدا عن دورات املياه ومواقع جتميع النفايات .
 - 11عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 12املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
� - 13أن يتم حت�ضري الذرة عند الطلب  ،و�أمام الزبون .
� - 14أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية ملمار�سة ن�شاط بيع اخل�ضراوات والفواكه والتمور :
�	- 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
 - 2توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 3توفـري رفوف منا�سبة لعر�ض اخل�ضراوات والفواكه والتمور وفرزها  ،وتنظيفها
قبل عر�ضها  ،وال ي�سمح بالعر�ض �أو البيع على الأر�ض .
�	- 4أن تكون اخل�ضراوات والفواكه طازجــة وخالي ــة مــن التلــف  ،ويتــم التخل ــ�ص
من الكميات التالفة �أوال ب�أول .
 - 5توفـري �سلة للنفايات تفتح بالقدم  ،ويتم تفريغها فـي حاويات جمع القمامة
بعد نهاية عمل كل يوم � ،أو كلما تطلب الأمر ذلك .
 - 6عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 7املحافظة على نظافة املوقع واملواد املعرو�ضة با�ستمرار .
�	- 8أن تكون طريقة العر�ض منا�سبة .
�	- 9أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
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رابعــــا  :اال�شرتاطات ال�صحية لبيع املرطبات وامل�شروبات :
� - 1أن تكون العربة  /املقطورة  /املركبة  ،مطابقة ملوا�صفات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
 - 2توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
�	- 3أن يكون املوقع جمهزا برباد حلفظ املرطبات وامل�شروبات مع مراعاة حفظ
املرطبات فـي درجات احلرارة املنا�سبة ح�سب ما ي�شرتطه ال�صانع لكل منتج .
� - 4أن حتتوي املرطبات املعرو�ضة على البيانات الإي�ضاحية كاملة وفقا للموا�صفات
القيا�سية املقررة .
 - 5املحافظة على نظافة املوقع واملواد املعرو�ضة با�ستمرار .
 - 6توفـيــر �سلــة حلفــظ النفايات تفتح بالقدم  ،ويتم تفريغها فـي حاويات جمع
القمامة بعد نهاية عمل كل يوم � ،أو كلما تطلب الأمر ذلك .
 - 7عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
	- 8ال ي�سم ــح �إال ببي ــع املرطبات وامل�شروبات اجلاهزة واملعب�أة م�سبقا كامل�شروبات
الغازية والع�صائر املعلبة واملياه املعدنية املعب�أة والآي�س كرمي املعلب  ،كما
ي�سمح ببيع م�شروبات �أخرى بعد موافقة البلدية .
�	- 9أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية لبيع الع�سل :
�	- 1أن تك ــون العرب ــة  /املقط ــورة  /املركب ــة  ،مطابقـة ملوا�صـفات الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 2يجب توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 3االلتزام ب�أن يكون الع�سل مطابقا للموا�صفات واملقايي�س املعتمدة .
 - 4تعبئــة الع�ســل فــي �أوان �أو زجاجــات خا�صــة لذلــك  ،ومطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة وغري م�ستخدمة �سابقا فـي حفظ مواد �أخرى .
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 - 5االحتفاظ بالأوراق وامل�ستندات التي تثبت م�صدر الع�سل �إذا مل يكن من �إنتاج
مزرعة البائع اخلا�صة .
 - 6عدم تعري�ض الع�سل لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .
�	- 7أن حتتوي جميع عبوات الع�سل فـي منطقة العر�ض والتخزين على بيانات
ا�سم البائع وامل�صدر  ،و�أي بيانات تو�ضيحية �أخرى .
 - 8عدم و�ضع �أو عر�ض �أي مواد بخالف الرتخي�ص .
 - 9املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
 - 10ال ي�سمح بعر�ض الع�سل فـي �أوان مك�شوفة  ،ومينع تعبئته فـي املوقع .
� - 11أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية لتجارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور :
� - 1أن تكون املنتجات املعرو�ضة مطابقة للموا�صفات وبطاقة البيانات والتعريب .
 - 2حف ــظ جمي ــع الأدوات بعي ــدا عن امللوثـ ــات الكيميائي ــة والفـيزيائي ــة ك�أ�شع ــة
ال�شم�س  ،والأتربة .
 - 3يجب توفـري �صندوق الإ�سعافات الأولية .
 - 4املحافظة على نظافة املوقع با�ستمرار .
� - 5أال تقل امل�سافة بني املوقع و�أقرب ن�شاط مماثل عن ( )200مائتي مرت .
املــادة ( ) 5
ي�ضاف �إلى ملحق املخالفات واجلزاءات الإدارية املرفــق بالئحــة اال�شرتاط ــات ال�صحيــة
اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،جدول برقم ( )5على النحو
الآتـي :
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 - 5املخالفات اخلا�صة ب�أن�شطة الباعة املتجولني
اجلــــزاء
املخالفـــة
الرمــز
أ�  -املخالفات اخلا�صة بالرتخي�ص البلدي
غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال
عمانيا  ،والوقف عن العمل
ممار�سة الن�شاط بدون ترخي�ص
1
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
غرامة مقدارها
عدم جتديد الرتخي�ص البلدي
2
( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ممار�سة ن�شاط بخالف املرخ�ص به
3
عمانية  ،ووقف الن�شاط غري املرخ�ص به
غرامة مقدارها
عدم حفظ الرتخي�ص البلدي �أو دفرت
4
( )5خم�سة رياالت عمانية
الزيارات فـي مكان بارز فـي العربة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
5
مزاولة الن�شاط خالل فرتة الغلق عمانيا  ،مع �إعادة الغلق حلني انتهاء
الفرتة املحددة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
عدم متكني موظفـي
عمانيا  ،و�إيقاف الن�شاط ملدة
6
الوزارة املخولني من �أداء عملهم
ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام
ب  -املخالفات اخلا�صة بالعاملني
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ممار�سة الن�شاط بدون بطاقة �صحية
عمانية  ،ووقف العامل عن العمل
7
�أو عدم جتديد البطاقة ال�صحية
حلني ا�ستخراج البطاقة ال�صحية
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ممار�سة البائع لن�شاط خمالف ملهنته
عمانية  ،ووقف العامل عن ممار�سة
8
املو�ضحة فـي البطاقة ال�صحية
الن�شاط
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
وجود بائع متجول تظهر عليه
عمانية ،ووقف العامل عن العمل
9
�أعرا�ض مر�ضية �أو جروح
�إلى حني �شفائه مبوجب تقرير طبي
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الرمــز
10
11
12
13

14
15
16

17

18

اجلــــزاء
املخالفـــة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عدم االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية عمانية  ،وااللتزام الفوري بت�صحيح
املخالفة
غرامة مقدارها
عدم ارتداء الزي اخلا�ص بالعمل
( )10ع�شرة رياالت عمانية
غرامة مقدارها
التدخني �أثناء العمل
( )25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
�أو ممار�سة عادات غري �صحية
هروب البائع املتجول
غرامة مقدارها
( )10ع�شرة رياالت عمانية
فـ ــي �أثنـ ــاء التفتي ــ�ش
ج  -املخالفات اخلا�صة بالعربة  /املقطورة  /املركبة املتنقلة ومرافقها
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
عدم االهتمام ب�صيانة العربة /
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة
املقطورة  /املركبة ومرافقها
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
ع ــدم توفـي ــر
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
التهوية �أو الإ�ضاءة املنا�سبة
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
ا�ستخدام تو�صيالت �أنابيب مياه غري
عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة خالل
منا�سبة �أو عدم �صالحية مر�شح املياه
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال
عمانيا ،وت�صحيح املخالفة فورا ،
ع ــدم االهتم ــام
وفـي حالة انت�شار احل�شرات
مبكافحة احل�شرات والقوار�ض
�أو القوار�ض يتم وقف الن�شاط ملدة
ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عـ ــدم توفـيـ ــر
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
�أو ت�شغيل جهاز �صاعق احل�شرات
املهلة املحددة
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اجلــــزاء
املخالفـــة
الرمــز
غرامة مقدارها ( )5خم�سة رياالت
عدم توفـري
19
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
�صندوق الإ�سعافات الأولية
املهلة املحددة
عدم االهتمام بالنظافة العامة داخل غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
20
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة فورا
وخارج العربة  /املقطورة  /املركبة
د  -املخالفات اخلا�صة بالن�شاط
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
عدم االهتمام بنظافة وترتيب
21
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة
الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة
عدم كفاءة الأجهزة امل�ستخدمة
22
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
 23ا�ستخدام �أوان �أو �أدوات غري �صاحلة رياال عمانيا  ،و�إتالف الأواين غري
ال�صاحلة
عدم ا�ستخدام املنظفات
غرامة مقدارها( )10ع�شرة رياالت
واملطهرات املطابقة للموا�صفات
24
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
القيا�سية املعتمدة
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
�سوء التخل�ص من النفايات
25
عمانية  ،و�إزالة �أ�سباب املخالفة فورا
ت�سرب املياه فـي الطرق والأماكن غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
26
عمانية  ،و�إزالة �أ�سباب املخالفة فورا
العامة
تداول مواد غذائية حمظورة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال
�أو مغ�شو�شة �أو غري �صاحلة
27
عماين  ،و�إعدام املادة الغذائية
لال�ستهالك الآدمي
تروي ــج م ــواد
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال
28
عماين  ،و�إعدام املادة الغذائية
غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي
بيع وتداول منتجات غذائية �أعدت غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
29
رياال عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
فـي �أماكن غري مرخ�صة
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املخالفـــة
الرمــز
بيع وتداول �أغذية مطبوخة وخمزنة
30
من اليوم ال�سابق
عدم توفـري جهاز امل�أكوالت ال�ساخنة
31
�أو عدم �صالحيته �أو عدم ت�شغيله
32

عدم توفـري دواليب �أو �أرفف
�أو ثالجات مالئمة للتخزين �أو العر�ض

33

عدم االلتزام بالتخزين �أو العر�ض
فـي درجات حرارة منا�سبة

34
35

حفظ املواد الغذائية فـي عبوات
غري خم�ص�صة لال�ستخدام ال�صحي
�إعادة جتميد املواد الغذائية
بعد �إذابتها

36

عدم توفـري ثالجات التربيد

37

حدوث حالة ت�سمم غذائي

38

عدم الف�صل بني مراحل �إعداد
الأغذية
-215-

اجلــــزاء
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة فورا
غرامة مقدارها ( )5خم�سة رياالت
عمانية عن خمالفة كل �شرط غري
متوفر  ،وت�صحيح املخالفة
خالل املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية عن خمالفة كل �شرط غري
متوفر  ،و�إعدام ما يثبت �أنه غري
�صالح لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية  ،و�إعدام العبوات مبحتوياتها
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا ،وت�صحيح املخالفة خالل
املهلة املحددة
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال
عماين  ،وغلق حمل الن�شاط حلني
تق�صي �أ�سباب الت�سمم و�إزالتها  ،وفـي
حالة تكرار ذات املخالفة ت�ضاعف
الغرامة  ،و�إيقاف الرتخي�ص
ملدة (� )6ستة �أ�شهر
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،مع �إعطاء مهلة
لت�صحيح املخالفة

اجلــــزاء
املخالفـــة
الرمــز
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
 39اخللط بني الأغذية النيئة و املطبوخة رياال عمانيا  ،و�إعدام ما يثبت عدم
�صالحيته لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها( )50خم�سون رياال
ا�ستخدام مياه غريمطابقة
عمانيا  ،والوقف الفوري عن ا�ستخدام
40
املعتمدة
للموا�صفات
املياه �إلى حني ت�صحيح املخالفة
عدم مطابقة الأغذية للموا�صفات غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
41
عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
القيا�سية املعتمدة
وجود مواد �ضارة �أو �آثار ح�شرات غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
42
عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
�أو قوار�ض فـي املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
عدم االهتمام
عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة خالل
43
املعرو�ضة
أغذية
ل
ا
بنظافة
املهلة املحددة
غرامة مقدارها( )20ع�شرون رياال
عدم الف�صل بني مواد التنظيف
44
عمانيا  ،وت�صحيح املخالفة فورا
والتعقيم واملواد الغذائية
� 45إذابة املجمدات بطريقة غري �صحية غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
عمانيا  ،و�إعدام املادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال
عدم �صالحية الزيت امل�ستخدم
46
عمانيا  ،و�إعدام الزيت امل�ستخدم
فـي الطبخ
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر
خمالفة موا�صفات و
ا�شرتاطات رياال عمانيا  ،و�إعدام ما يثبت ف�ساده
47
الغذائية
للمواد
التعبئة
�أو عدم �صالحيته لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية  ،وت�صحيح املخالفة خالل
عدم توفـري �سلة نفايات
48
املهلة املحددة
ا�ستخدام حلوم جمهولة امل�صدر غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال
49
عمانيا  ،و�إعدام اللحوم
املــادة ( ) 6
يلغى احلد الأدنى ل�شرط م�ساحة املحل � ،أو موقع العمل �أينما ورد فـي الئحة اال�شرتاطات
ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة امل�شار �إليها .
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وزارة الـتـجــارة والـ�صـنـاعـــة
قــــرار وزاري
رقـــــم 2018/33
بتعديـل بعــ�ض �أحكـام القــرار الــوزاري رقــم 2001/74
بتحديـد ر�ســوم الرتاخيــ�ص ال�سياحيــة وال�صناعيــة والتجاريـــة
ا�ستنـ ــادا �إلــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ـ ــم  2017/11بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التجـ ــارة
وال�صناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلـى الـقـرار الــوزاري رقـ ــم  2001/74بتحـديـد ر�سـ ــوم الرتاخي ــ�ص ال�سياحي ــة وال�صناعــية
والتجاري ــة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تــقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبــدل عبــارة " ر�ســوم الرتاخي ــ�ص ال�صناعــية والتجاريــة " بعبـ ــارة " ر�س ــوم الرتاخيــ�ص
ال�سياحيـ ــة وال�صناعي ــة والتجاري ــة " الـ ــواردة فـي عن ــوان الق ــرار الــوزاري رق ــم 2001/74
امل�شار �إليه  ،و�أينما وردت فـيه .
املــادة الثانيــــة
ي�ستب ــدل بنــ�ص البنــد (ثانيــا) من قائمــة الر�ســوم املرفق ــة بالقرار الوزاري رقـم 2001/74
امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
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ثانيـــا  :املديرية العامة لل�صناعة (املن�شـ�آت ال�صناعيـة)
مدة
الر�سم
بالريال العماين الرتخيــ�ص

الـبـيــــــــــان
الرتخي�ص مل�شروع تكلفته اال�ستثمارية �أقل
من ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين
الرتخي�ص مل�شروع تكلفته اال�ستثمارية
من ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين �إلى �أقل
من ( )100000مائة �ألف ريال عماين
الرتخي�ص مل�شروع تكلفته اال�ستثمارية
من ( )100000مائة �ألف ريال عماين �إلى �أقل
من ( )500000خم�سمائة �ألف ريال عماين
الرتخي�ص مل�شروع تكلفته اال�ستثمارية
من ( )500000خم�سمائة �ألف ريال عماين ف�أكرث
غرامة ت�أخري جتديد الرتخي�ص

30

� 3سـنـ ــوات

60

� 3سـنـ ــوات

120

� 3سـن ـ ــوات

150

� 3سـن ـ ــوات

( )%5خم�سة باملائة
من قيمة الر�سم عن كل �شهر ت�أخري
اعتبارا من ال�شهر التايل النتهاء
الرتخي�ص  ،مع جرب ك�سر الريال
�إلى ريال واحد  ،ويجوز منح فرتة
�سماح ملدة �شهر بعد انتهاء الرتخي�ص

املــادة الثالـثــــة
يلغى البند (�أوال  :املديرية العامة لل�سياحة) من قائمة الر�سوم املرفقة بالقرار الوزاري
رقم  2001/74امل�شار �إليه  ،كما 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 .
�صدر فـي  20 :مـن جمـادى الأولـى 1439هـ
املوافــــق  7 :مـن فربايــــــــــــــــــــر 2018م		
د.علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـتـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة والـ�صـنـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1230
ال�صادرة فـي 2018/2/11م
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…QGRh QGô```b
2018/95 º``bQ
á`eõ∏e á`«fÉªY á`«°SÉ«b á`Ø°UGƒe á`«ÑæLCG á`«°SÉ«b á`Ø°UGƒe QÉ`ÑàYÉH
á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ójóëàH 2017/11 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ≈dEG GOÉæà°SG
, »ª«¶æàdG É¡∏µ«g OÉªàYGh
, áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈```dhC’G IOÉ``ŸG
∫É``ªYC’G äGó``©Ã á``°UÉÿG (EN 12811-1) ": º``bQ á``«ÑæLC’G á``«°SÉ«≤dG á`` Ø°UGƒŸG ô`` Ñà©J
á«°SÉ«b áØ°UGƒe "ΩÉ©dG º«ª°üàdGh AGOC’G äÉÑ∏£àe - ä’É≤°ùdG : ∫hC’G Aõ`` ÷G - áàbDƒª`dG
. á``eõ∏e á``«fÉªY
á``«fÉãdG IOÉ``ŸG
ΩÉ`` µMCG ∞``dÉîj ø`` e π`` c ≈``∏Y »``fÉªY ∫É`` jQ ∞`` dCG (1000) RhÉéàJ ’ ájQGOEG áeGôZ ¢VôØJ
. áØdÉîŸG QGôµJ ∫ÉM »`a á``eGô¨dG ∞``YÉ°†Jh , QGô``≤dG Gò``g
á``ãdÉãdG IOÉ``ŸG
. √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°TCG á`` KÓK (3) ó©H ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj

…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe øH »∏Y.O
á`` ` ` ` ` ` ` `YÉ`æ`°üdGh IQÉ`` ` ` ` ` ` `é`à`dG ô`` ` ` ` ` ` ` ` jRh

`g1439 ¿É````````Ñ©°T ø```e 13 : »`a Qó°U
Ω2018 π`````````jôHG ø```e 29 : ≥````aGƒŸG

(1242) º`bQ á`«ª°SôdG Ió`jô÷G »`a QGô≤dG Gò`g ô`°ûf
Ω2018/5/6 »`a IQOÉ°üdG
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…QGRh QGôb
2018/96 ºbQ
áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b áØ°UGƒe á«ÑæLCG á«°SÉ«b áØ°UGƒe QÉÑàYÉH
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ójóëàH 2017/11 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ≈dEG GOÉæà°SG
, »ª«¶æàdG É¡∏µ«g OÉªàYGh
, áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈```dhC’G IOÉ``ŸG
: áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b áØ°UGƒe á«JB’G á«ÑæLC’G á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG Èà©J
»`` dhÎÑdG RÉ`` `¨dG á``ª¶fCG ≈∏Y á``≤aGƒŸÉH á≤∏©àŸG Ió`MƒŸG ΩÉ``µMC’G ( UNECE 115 )
, ™``aódG ΩÉ``¶f »`a ∫É``°ùŸG RÉ`` `¨dG ΩGó`` îà°S’ äGQÉ`` «°ùdG »`` a É¡Ñ«côJ º``àj »`àdG ∫É``°ùŸG
RÉ`` ¨dG ΩGó``îà°S’ äGQÉ``«°ùdG »`a É``¡Ñ«côJ ºàj »àdG •ƒ``¨°†ŸG »``©«Ñ£dG RÉ``¨dG á``ª¶fCGh
. ™aódG ΩÉ¶f »`a •ƒ`` ¨°†ŸG »©«Ñ£dG
á``«fÉãdG IOÉ``ŸG
ΩÉ`` µMCG ∞`` dÉîj ø``e π``c ≈`∏Y »``fÉªY ∫É``jQ ∞``dCG (1000) RhÉéàJ ’ á`` jQGOEG á``eGôZ ¢Vô`` ØJ
. áØdÉîŸG QGôµJ ∫ÉM »`a áeGô¨dG ∞YÉ°†Jh , QGô≤dG Gòg
á``ãdÉãdG IOÉ``ŸG
. √ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj

…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe øH »∏Y.O
á`` ` ` ` ` ` ` `YÉ`æ`°üdGh IQÉ`` ` ` ` ` ` `é`à`dG ô`` ` ` ` ` ` ` ` jRh

`g1439 ¿É````````Ñ©°T ø```e 13 : »`a Qó°U
Ω2018 π`````````jôHG ø```e 29 : ≥````aGƒŸG
(1242) º`bQ á`«ª°SôdG Ió`jô÷G »`a QGô≤dG Gò`g ô`°ûf
Ω2018/5/6 »`a IQOÉ°üdG
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قـــرار وزاري
رقــــم 2018/101
باعتبـــار موا�صفـــة قيا�سيــة عمانيـــة ملزمـــة
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 ,
تقـــرر
املــادة الأولــــى
تعتبـ ــر املوا�صف ــة القيا�سيــة اخلا�صــة بق ــوارب ال�صيــد امل�صنوع ــة مـ ــن الألي ــاف الزجاجي ــة
املرفقــة موا�صفــة قيا�سيــة عمانيــة ملزمــة .
املـــادة الثانيــة
تف ــر�ض غرام ــة �إداري ــة ال تتج ــاوز ( )1000أ�ل ــف ريـ ــال عمان ــي علــى ك ــل م ــن يخال ــف �أحك ــام
هذا القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املـــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :مــن رم�ضــــــــان 1439هـ
املوافــــق  21 :مــن مايــــــــــــــو 2018م
د.علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صن ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1245
ال�صادرة فـي 2018/5/27م
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املوا�صفــة القيا�سيــة العمانيــة
لقــوارب ال�صيــد امل�صنوعــة من الأليــاف الزجاجيــة
1 -1املجــــال :
ت�س ــري �أحك ــام ه ــذه املوا�صف ــة القيا�سي ــة العماني ــة علــى ق ــوارب ال�صي ــد امل�صنوع ــة
من الألياف الزجاجية املقواة التي يقل طولها عن (� )14أربعة ع�شــر مرتا  ،فـيمــا عــدا
قوارب ال�صيد امل�صممة للمبيت .
2 -2التعاريـــف :
 -1-2ق ــارب :
ق ــارب ال�صي ــد .
 -2-2ق ــارب ال�صي ــد :
�أي و�سيلة بحرية م�ستخدمة جتاريا ل�صيد �أو جني �أو نقل الأحياء البحرية .
 -3-2الأليـاف الزجاجيـة املقـواة (: )FRB/GRB
مركبات من اللدائن مدعمة ب�ألياف رفـيعة جدا من الزجاج .
 -4-2القالـ ــب :
ما يفرغ فـيه املواد امل�ستخدمة لبناء القارب ليكون مثاال ملا ي�صاغ منه .
 -5-2الوحــدات العائمــة :
جزء ي�صنع من املواد اخلفـيفة كالفلني ي�ساعد القارب على الطفو فوق �سطح
املاء .
 -6-2القواطـع العر�ضيـة (ال�شلمـال) :
�ألواح من الألياف الزجاجية املقواة تثبت على ال�سطح الداخلي للقارب ب�شكل
عر�ضي على طول القارب .
 - 7-2ال�سميك ــة :
قاعدة الق ــارب تتــ�صل بــه املقاطــع العر�ضيــة  ،وهو اجلزء الذي يالمــ�س الرمــل
عند جر القارب على ال�شاطئ .
 -8-2وحــدة احل�ص ــان :
وحدة قيا�س ت�ستخدم حل�ساب القدرة ( تعادل تقريبا  746واط) .
-222-

 -9-2هــالم التغليــف :
مادة هالمية بي�ضاء ت�ستخدم فـي تغطية القالب كطبقة قبل و�ضع الألياف
الزجاجية املقواة .
 -10-2الراتن ــج (: )RESIN
مركب كيميائي عازل �شديد االلت�صاق  ،ي�ستخدم فـي عملية ت�صليب الألياف
مع �إ�ضافة حمفز لت�سريع هذه العملية .
3 -3املتطلبــــات :
 -1-3املتطلبـــات العامـــة :
 -1-1-3االتـ ــزان :
يجــب �أن يكــون القــارب متزن ــا ب�أق�ص ــى قدر بعـ ــد تركي ــب �أجزائـ ــه
كمحركات  ،رافعة  ،خزانات الوقود  ،و�صندوق حفظ الأ�سماك .
 -2-1-3الطفـ ــو :
ي�صمم القارب ب�شكل ي�سمح بـ�أن تكون الوحدات العائمة عالية الطفو
حتى فـي حالة ملء القارب باملاء مبا مينع غرقه .
 -3-1-3املتانـ ــة :
يجب �أن يكون عدد القواطع العر�ضية (�أكرث من " "8ثمانية) متنا�سبة
مع طول القارب  ،كما يجب تقوية �أماكن تثبيت ال�سميكة .
 -4-1-3القال ــب :
يجب �أن يكون طول القالب متنا�سبا مع طول القارب املراد �صنعه .
 -5-1-3ال�سالم ــة املالحيـ ــة :
تثبـ ــت قطع ــة معدني ــة م�ستطيل ــة بقي ــا�س� 30×20سنتمتـ ــرا تعكـ ــ�س
املوجات املغناطي�سية للرادار على �أن تكون القطعة ظاهرة فـي جميع
االجتاهات  ،كما يخ�ص�ص مكان خا�ص لتثبيت �أجهزة التتبع الآلية .
 -6-1-3احلاف ــة العلوي ــة للق ــارب :
تزود اجلوانب العلوية بالقارب مبادة عالية الطفو .
 -7-1-3الأوزان الزائـ ــدة :
تقوى �أماكن تثبيت املحركات والرافعة .
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 -8-1-3قــوة املحرك ــات :
حتدد على القارب قوة املحرك الق�صوى بوحدة احل�صان .
 -9-1-3البطاري ـ ــات :
يجب �أن يكون موقع تثبيت البطاريات مغلقا  ،بحيث ال ت�صل �إليه
املياه  ،كما يجب �أن يكون موقعها بعيدا عن خزان الوقود.
 -10-1-3الأن ــوار املالحي ــة :
�أن توجد بالقارب قاعدة ميكن تركيب عمود به نور �أبي�ض كامل
اال�ستدارة .
 -11-1-3التجهيزات الكهربائية :
يجب �أن تكون التمديدات الكهربائية ذات موا�صفات بحرية ومتعددة
الفتالت  ،ومغلفة بغطاء عازل معتمد .
 -12-1-3الطـ ــالء :
يطلى القارب مبادة غري قابلة لالحرتاق  ،وال حتتوي على عنا�صر
قد ت�ؤثر على البيئة.
 -13-1-3ال�سالم ــة الظاهريـ ــة :
يجب �أن يكون القارب خاليا من ال�شقوق والفراغات  ،كما يجب �أن
يكون لونه �أبي�ض �أو حليبيا فاحتا .
 - 2-3املحـــــرك :
� -1-2-3أن تتنا�سب قوة وحجم املحرك مع حجم القارب .
 -2-2-3تثبت املحركات بطريقة �آمنة على كرا�سي (قواعد) �صلبة  ،وتتحمل
قوة عزم املحركات .
 -3-2-3فـي حالة وجود حمركني  ،يجب �أن تكون امل�سافة بينهما متنا�سبة .
� -4-2-3أن حتتوي �أماكن تثبيت املحركات على فتحات ت�صريف املاء .
� -5-2-3أن يتنا�سب ارتفاع عمود الدفع املت�صل باملحرك مع ت�صميم القارب .
� -6-2-3أن تتنا�سب مروحة الدفع مع القارب وحمولته .
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 -3-3خزانات الوقود ومرفقاته :
� -1-3-3أن تكون حمكمة الغلق  ،وم�صنعة من مواد منا�سبة لتخزين الوقود ،
وال تتفاعل كيميائيا معه .
� -2-3-3أن تو�ضع فـي �أماكن ال ت�ؤثر على اتزان القارب .
� -3-3-3أن حتتوي �أماكن خزانات الوقود على فتحة للتهوية .
� -4-3-3أن حتتوي على تق�سيمات ت�ساعد على حفظ اتزان القارب .
� -5-3-3أن تكون بعيدة عن م�صادر احلرارة والكهرباء .
� -6-3-3أن يتـم توفـري مقيـ ــا�س �آم ــن لقي ــا�س كمي ــة الوق ــود فـ ــي اخلزانــات
�إن �أمكن .
 -4-3تو�صيــالت الأنابيـــب :
� -1-4-3أن تكون الأنابيب خم�ص�صة للأغرا�ض البحرية .
� -2-4-3أن تك ــون تو�صيالته ــا فـي �أماك ــن �آمنـة  ،وحممية  ،وال تعيــق العمـل
فـي القارب .
 -5-3املرا�سي وال�سال�سل :
� 1-5-3أن تتوفر على القارب مر�ساة واحدة يتنا�سب وزنها مع طبيعة القارب .
� 2-5-3أن يتوفر فـي القارب مكان خا�ص للمر�ساة وملحقاتها .
 -6-3ا�شرتاطات ت�صنيعية �أخرى :
� -1-6-3أن ي�ستخدم راتنج لتثبيت الألياف على القالب .
� -2-6-3أال تو�ضع �أقل من طبقتني على القالب من هالم التغليف .
� -3-6-3أن تغطى املمرات مبواد مانعة لالنزالق .
 -4-6-3يجب تركيب �شريطني عاك�سني لل�ضوء على جانبي القارب .
4 -4البيانات الإي�ضاحية :
تذكر البيانات الآتية على قوارب ال�صيد باللغة العربية (ال�شكل  1يو�ضح طريقة الكتابة) :
 -1-4رقم رخ�صة قارب .
 -2-4كلمة عربية ت�شري �إلى �أنه قارب خم�ص�ص لل�صيد .
 -3-4ا�سم املحافظة (اجلزء ال�سفلي) .
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قــرار وزاري
رقــم 2018 / 107
باعتبـار موا�صفـة قيا�سيـة خليجيـة 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 ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية اخلليجية رقم )" (GSO 2530/2016 "Eاخلا�صة مبتطلبات
بطاقــات كفــاءة الطاقــة واحلدود الدنيــا لكفـاءة ا�ستهالك الطاقة ملكيفات الهواء (املرحلة
الثانية)  -املذكورة فـي البند رقم ( - )5موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
املــادة الثانيــــة
متنــح امل�ؤ�س�ســات وال�شركــات مهلــة (� )6ستــة �أ�شهـر مـن تاريـخ العمل بهـذا القرار ال�ستنفاد
خمزونها من مكيفات الهواء غري املطابقة للموا�صفة القيا�سية املن�صو�ص عليها فـي املــادة
الأولى من هذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
تفر�ض غرامــة �إداريــة ال تتجــاوز ( )5000خم�سة �آالف ريــال عماين على كل مـن يخالــف
�أحكام هذا القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :مـن رم�ضــان 1439هـ
املـوافــــق  24 :مـن مايــــــو 2018م

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 ()1245
ال�صادرة فـي 2018/5/27م
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قــرار وزاري
رقــم 2018 /122
باعتبـار موا�صفـات قيا�سيـة �أجنبيـة موا�صفـات 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 ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
تعترب املوا�صفات القيا�سية الأجنبية الآتية موا�صفات قيا�سية عمانيـة ملزمــة  ،با�ستثنــاء
البنود املتعلقة بالفح�ص واالختبار :
 ASTM D 648- 16 - 1الــموا�صفــة القيا�سيـة اخلا�صـة بوقــود الأفــران ال�صناعيـة
الــم�صنع مــن زيــوت ال�سي ــارات امل�ستعملة .
 ASTM D 6823- 08- (2013( - 2الــموا�صفــة القيا�سي ــة اخلا�صة بوقــود الأف ــران
التجارية الـم�صنع مــن زيــوت ال�سيـارات امل�ستعملة .
 ASTM D 396 -15 - 3الــموا�صفة القيا�سية اخلا�صة بزيت الوقود .
املــادة الثانيــــة
تفــر�ض غرام ــة �إداري ــة ال تتج ــاوز (� )1000ألــف ريال عمانــي علــى كل من يخال ــف �أحك ــام
هذا القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :مـن �شـــــــــــوال 1439هـ
املـوافــــق  28 :مـن يونيـــــــــــو 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1251
ال�صادرة فـي 2018/7/8م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
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قــرار وزاري
رقــم 2018/123
باعتبـار موا�صفـات قيا�سيـة �أجنبيـة موا�صفـات 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 ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
تعترب املوا�صفات القيا�سية الأجنبية الآتية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة :
 ISO 11119-3:2013 - 1املوا�صفة القيا�سية اخلا�صة با�سطوانات و�أنابيب الغاز املركبة
القابلة لإعادة التعبئة  -الت�صميم والبناء واالختبار  -اجلزء :3
ا�سطوانات الغـاز املركبة واملقواة بالأليـاف بالكام ــل حتى �سعة
(� )450أربعمائـ ــة وخم�سـ ــني لت ــرا مـ ــع بطان ــات غيـ ــر معدني ــة
�أو بطانات معدنية غري قابلة لتقا�سم احلمل .
 ISO 14245:2006 - 2املوا�صفـ ـ ــة القيا�سي ـ ــة اخلا�ص ـ ــة ب�صمامـ ـ ــات ا�سطوان ـ ــات غ ــاز
البرتول امل�سال واختباراتها  -الغلق الذاتي .
 EN 16129:2013 - 3املوا�صفـ ــة القيا�سي ــة اخلا�صـ ــة مبنظم ـ ــات ال�ضغ ـ ــط و�أجه ـ ــزة
التغيي ــر التلقائ ــي املنظم ــة لل�ضغ ــط بحــد �أق�صــى (� )4أربع ــة
بار  ،و�سع ــة ( )150مائ ــة وخم�ســني كجــم�/ساع ــة  ،وامل�صممـ ــة
لالرتباط بو�صالت �أمان �أو �صمامات البيوتان والربوبان ،
ومزيجاتهما .
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
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )3ثالث ــة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :مـن �شـــــــــــوال 1439هـ
املـوافــــق  8 :مـن يوليـــــــــــو 2018م
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 ()1252
ال�صادرة فـي 2018/7/15م
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قــرار وزاري
رقــم 2018/205
باعتبـار موا�صفــة قيا�سيــة عمانيـــة ملزمـــة
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
تعتبــر املوا�صفـ ــة القيا�سي ــة اخلا�صــة بوقــود املركبــات  -اجلازول ــني اخلال ــي م ــن الر�صـ ــا�ص
املرفقة  ،موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
املــادة الثانيــــة
تفــر�ض غرامــة �إداريــة ال تتج ــاوز (� )1000ألـ ــف ريــال عماين عل ــى ك ــل مـ ــن يخالـ ــف �أحك ــام
هذا القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :مــن �صفـــــــــــر 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـــن �أكتوبــــــر 2018م
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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á``«fÉª©dG á```«°SÉ«≤dG á```Ø°UGƒŸG
¢UÉ``°UôdG ø```e »``dÉÿG ÚdhRÉ``÷G - äÉ```ÑcôŸG Oƒ``bƒd
: ∫É````````éŸG - 1
ÚdhRÉ÷G »`a ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG äÉÑ∏£àŸGh , ¢üFÉ°üÿÉH áØ°UGƒŸG √òg ¢üàîJ
. OƒbƒdG Gòg πãÃ πª©∏d áªª°üŸG äÉcôëª∏d ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG
ád’óc Ωóîà°ùJ (m/m) , (V/V) RƒeôdG / á`` Ø°UGƒŸG √òg ¢VGôZC’ : á¶MÓe
. ºé◊G áÑ°ùfh , á∏àµdG áÑ°ùf ≈∏Y
: á```«∏«ªµàdG ™`LGôŸG - 2
. Éjhój äÉæ«©dG òNCG - á«dhÎÑdG πFGƒ°ùdG : ISO 3170 - 1 - 2
. Ö«HÉfC’G •ƒ£N øe É«µ«JÉeƒJhCG äÉæ«©dG òNCG - á«dhÎÑdG πFGƒ°ùdG : ISO 3171 - 2 - 2
¢üîj Éª`«`a äÉ`` fÉ«ÑdG á`` bO ≥«Ñ£Jh ó``jó– - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 4259 - 3 - 2
. QÉÑàN’G ¥ôW
äÉ`côëŸG Oƒ`` ` `bƒd ¥ó`` `dG ¢ü`` ` FÉ°üN Ú`` «©J - á``«dhÎÑdG äÉ`` éàæŸG : ISO 5164 - 4 - 2
. åëÑdG á≤jô£H
Oƒ`` `bƒd »`` æ«àchC’G º`` bôdG ø`` Y å`` ëÑ∏d á«°SÉ«≤dG QÉ`ÑàN’G á`≤jôW : ASTM D 2699 - 5 - 2
. IQGô°ûdÉH ∫É©à°T’G ∑ôfi
äGô`FÉ£dG Oƒ``bƒd §``ÑÿG ¢üFÉ°üN ô`jó≤J - á`` «dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 5163 - 6 - 2
. ∑ôëŸG á≤jôW - äÉcôëŸGh
. IQGô°ûdÉH ¥GÎM’G äÉcôfi Oƒbƒd »æ«àchC’G ºbôdG : ASTM D 2700 - 7 - 2
áaÉãµ∏d ÈàîŸG ójó– - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸGh §ØædG ΩÉN : ISO 3675 - 8 - 2
. »YƒædG πFÉ°ùdG π≤K ¢SÉ«≤e Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SÉH
ΩGó`îà°SÉH á`` ` aÉãµdG ó`jó– - á`` `«dhÎÑdG äÉ`` `éàæŸGh §`` `ØædG ΩÉ`` `N : ISO 12185 - 9 - 2
. »HƒÑfC’G ÜòHòàdG Üƒ∏°SCG
¢UÉ°UôdG õ«côJ ójó– - ∫hÎÑdG - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : EN 237 - 10 - 2
. …QòdG ¢UÉ°üàe’G ∞«W ≥jô£H ¢†ØîæŸG
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- ÚdhRÉ÷G »`a ¢UÉ°UôdG iƒàfi ¢SÉ«b - á``«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG : ISO 3830 - 11 - 2
. Oƒ«dG ójQƒ∏c …OÉMCG á≤jôW
∞«W á≤jô£H ÚdhRÉ÷G »`a ¢UÉ°Uô∏d á«°SÉ«≤dG ¢üëØdG á≤jôW : ASTM D 3237 - 12 - 2
. …QòdG ¢UÉ°üàe’G
∞`` ` «W á`` £°SGƒH øjõæÑdG »`a ¢UÉ`` °Uô∏d á`` «°SÉ«≤dG QÉ`` ÑàN’G ¥ô`W : ASTM D 5059 - 13 - 2
. á«æ«°ùdG á©°TC’G
Oƒbh »`a âjÈµ∏d ¢†ØîæŸG õ«cÎdG ôjó≤J - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 13032 - 14 - 2
¢ùcEG á©°TC’ áàà°ûŸG ábÉ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dG á≤jôW - äÉÑcôŸG
. á«æ«°SQƒ∏ØdG
- äÉÑcôŸG Oƒbh »`a âjÈµdG iƒàfi Ú«©J - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 20846 - 15 - 2
. á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á«æ«°SQƒ∏ØdG á©°TC’G á≤jôW
- äGQÉ`«°ùdG Oƒ`` bƒd âjÈµdG iƒàfi Ú«``©J - á`` «dhÎÑdG äÉ``éàæŸG : ISO 20847- 16 - 2
. á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TC’ áàà°ûŸG ábÉ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dG á≤jôW
- äÉÑcôŸG Oƒbh »`a âjÈµdG iƒàfi Ú«©J - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 20884 - 17 - 2
. á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TC’ âà°ûŸG »LƒŸG ∫ƒ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dÉH
Oƒbhh ÚdhRÉ÷G »`a âjÈµdG ¢üëØd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 7039 - 18 - 2
¿ƒ`` ∏dG …OÉMCG »`LƒŸG ∫ƒ``£∏d »`` Ø«£dG ¢SÉ«≤dG á£°SGƒH ∫õjódG
. á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TC’ âà°ûŸG
á£°SGƒH á«dhÎÑdG äÉéàæŸG »`a âjÈµ∏d á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 4294 - 19 - 2
. á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TCÉH áàà°ûŸG ábÉ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dG
á`` ` ` `«dhÎÑdG äÉ`` ` ` ` éàæŸG »`a â`` ` jÈµdG áÑ°ùf ¢ü`` ` ëa á`` ` ` Ø°UGƒe : ASTM D 4045 - 20 - 2
. á`` `LQó¡dG á`` ≤jô£H
á≤jô£H á``«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG »`a â`` `jÈµ∏d »∏µdG iƒ`` àëŸG ô`jó≤J : ASTM D 1266 - 21 - 2
. ìÉÑ°üŸG
âjÈµ∏d á∏«Ä°†dG äÉ«ªµdG ójóëàd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 3120 - 22 - 2
. …hôµ«ŸG ó°ùcCÉàdG ¢SÉ«b á≤jô£H áØ«`ØÿG á«dhÎÑdG πFGƒ°ùdG »`a
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äÉ`` ` `fƒHôchQó«¡dG »`` `a »`` ` `∏µdG â`` `jÈµdG ô`` ` jó≤J QÉ`` `ÑàNG á`` ` ≤jôW : ASTM D 5453 - 23 - 2
Oƒbh äÉcôfih ∫É©à°T’G IQGô°ûH Oƒ`` `bƒdG äÉ`` côfih , á``Ø«`ØÿG
. á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ¢†«eh á£°SGƒH âjõdG äÉcôfih ∫õjódG
øe ‹ÉÿG ∫hÎÑdG »`a õ«æ¨æŸG iƒàfi ójó– - äÉ``ÑcôŸG Oƒ`` bh : EN 16135 - 24 - 2
. (FAAS) …QòdG ¢UÉ°üàe’G ∞«W Ö¡d - ¢UÉ°UôdG
øe ‹ÉÿG ∫hÎÑdG »`a õ«æ¨æŸG iƒàfi ójó– - äÉÑcôŸG Oƒbh : EN 16136 - 25 - 2
. (ICP - AES) »`eRÓÑdG çÉ©Ñf’ÉH …QòdG ∞«£dG á≤jôW - ¢UÉ°UôdG
, Ú`` °ShÒµdGh Ú`` `dhRÉ÷G »`a ¿É`` `àÑcôŸG â`` `jÈc iƒ`` àfi Ú«©J : GSO 1170 - 26 - 2
¥ô`` a á`` ` `≤jô£H OƒbƒdG äGô`£≤eh , á«æ«HQƒàdG äGô`` FÉ£dG Oƒbhh
. ó¡÷G
è``dÉ©ŸG Oƒ``bƒdG »`a ôØ∏°S ∫ƒ`` «ãdG ó``jó– - á`` «dhÎÑdG äÉ`` éàæŸG : ISO 3012 - 27 - 2
. ∑Îeƒ«àæ«JƒH á≤jôW - §°SƒàŸGh ∞«`ØÿG
Ò£≤àdG œGƒf Oƒ``bƒd »`` ¨ª°üdG iƒ`` àëŸG - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 6246 - 28 - 2
. åØædÉH ÒîÑàdG á≤jôW - áØ«`ØÿGh á£°SƒàŸG
ô``«îÑàdG á``£°SGƒH Oƒ`` bƒdG »`a ≠ª°üdG iƒàëŸ ¢ü`` `ëØdG á`` Ø°UGƒe : ASTM D 381 - 29 - 2
. åØædÉH
. åØædÉH ÒîÑàdG á£°SGƒH OƒbƒdG »`a ≠ª°üdG iƒàfi Ú«©J : GSO 1080 - 30 - 2
äÉÑcôŸGh äÉfƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG ôjó≤J - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 22854 - 31 - 2
á≤jôW - ∫ƒfÉãj’G Oƒbhh äÉcôëŸG ÚdhRÉ``L »`` a á``«æ«é°ùcC’G
. OÉ©HC’G IOó©àe RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc
äÉ`` ÑcôŸGh äÉ`` `fƒHôchQó«¡dG ´GƒfC’ á`` ` «°SÉ«≤dG QÉ`` `ÑàN’G á`` `≤jôW : ASTM D 6839 - 32 - 2
…Qô°ûdG ∫É©à°T’G äGP ∑ôëŸG Oƒ`bh »`` a ø``jõæÑdGh á«`` æ«é°ùchC’G
. RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH
- ¢UÉ`` °UôdG øe »`` dÉÿG ø`` jõæÑdG - á`` `∏FÉ°ùdG á`` `«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG : EN 13132 - 33 - 2
»∏µdG Úé°ùchC’G iƒàfih ájƒ°†©dG Úé°ùchC’G äÉÑcôe ôjó≤J
. Oƒª©dG πjóÑJ ΩGóîà°SÉH RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH …ƒ°†©dG
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á≤jôW - Ú`dhRÉé∏d Ió°ùcC’G äÉÑ``K ô`` jó≤J - á`` «dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 7536 - 34 - 2
. å◊G IÎa
á≤jôW - ø`` ` jõæÑdG QGô`` `≤à°SG Ió``°ùcC’ á`` «°SÉ«≤dG QÉÑ`` àN’G á`` ≤jôW : ASTM D 525 - 35 - 2
. å◊G IÎa
. ¢SÉëædG ádGREG QÉÑàNG - ¢SÉëædG πcBÉJ - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 2160 - 36 - 2
á«dhÎÑdG äÉéàæŸG øe ¢SÉëædG π``cBÉàd á«°SÉ«≤dG QÉ`` ÑàN’G á≤jôW : ASTM D 130 - 37 - 2
. ¢SÉëædG ádGREG QÉÑàNÉH
QÉÑàNG ΩGóîà°SÉH á``«dhÎÑdG äÉéàæŸÉH ¢SÉëædG πcBÉ` J á``ÑJQ ô`` jó≤J : GSO 1081 - 38 - 2
. ¢SÉëædG §jô°T
. ójQ á≤jô£H á«dhÎÑdG äÉéàæª∏d QÉîÑdG §¨°V Ú``«©J : GSO 1082 - 39 - 2
- á«£ØædG äÉéàæŸG »`a QÉîÑdG §¨°†d á«°SÉ«≤dG QÉ`` `ÑàN’G á`` ≤jôW : ASTM D 5191 - 40 - 2
. »æ«e á≤jôW
. ójQ á≤jô£H á«dhÎÑdG äÉéàæª∏d QÉîÑdG §¨°V Ú«©J : ASTM D 323 - 41 - 2
ó``jó– : 1 Aõ÷G - ôîÑàdG §¨°V - á∏FÉ°ùdG á`` `«dhÎÑdG äÉéàæŸG : EN 13016-1 - 42 - 2
QÉîÑdG §¨°V ÅaÉµeh , (ASVP) AGƒ¡dÉH ™Ñ°ûŸG QÉîÑdG §¨°V
. (DVPE) ÅaÉµŸG ±É÷G
äÉ`côfi »`a ájOôØdG äÉfƒµŸG ó`jóëàd á`` «°SÉ«≤dG ¢üëØdG á``≤jôW : ASTM D 6730 - 43 - 2
RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc - …ô©°T Îe - 100 ` H IQGô°ûdG äGP OƒbƒdG
. ábódG ‹ÉY
Oƒbh »`a ø``jƒdƒàdGh øjõæÑdG ójóëàd á`` «°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á`` ≤jôW : ASTM D 3606 - 44 - 2
. RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH »¡àæŸG äÉÑcôŸGh äGôFÉ£dG
, »∏«ãjE’G ø`` jõæÑdGh , ø``jƒdƒàdGh ø`` jõæÑdG ô``jó≤J QÉ`` ÑàNG á≤`jôW : ASTM D 5580 - 45 - 2
, π≤KCG á`` jô£Y äÉ`` ` `Ñcôeh , 9 ¿ƒ`` ` `Hôch , Ú`` ` ∏jGõdG - h , Ú`` ∏jGõdGh
É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH »¡àæŸG ÚdhRÉ÷G »`a äÉjô£©dG ´ƒª›h
. RÉ¨dG
- ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG ÚdhRÉ÷G - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉ`` éàæŸG : EN 12177 - 46 - 2
. RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH øjõæÑdG iƒàfi ójó–
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øjõæÑdG iƒàfi ójó– - ∫hÎÑdG - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : EN 238 - 47 - 2
.AGôª◊G â– á©°TC’G ∞«£H
, TAME h DIPE h ETBE h MTBE ó`` jóëàd á«°SÉ«≤dG á≤jô£dG : ASTM D 4815 - 48 - 2
»`a C4 ≈dEG C1 øe ä’ƒëµdG ∂dòch , »∏«eC’G ∫ƒëµdG »KÓKh
. øjõæÑdG
- ¿ƒ``HôchQó«¡dG á«Yƒf ójó– - á`` `∏FÉ°ùdG á`` ` «dhÎÑdG äÉ`` ` éàæŸG : ISO 3837 - 49 - 2
. âæ°SQƒ∏ØdG ô°TDƒe RGõàeG á≤jôW
á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG »`a á«fƒHôchQó«¡dG OGƒŸG ´ƒf ójó– : ASTM D 1319 - 50 - 2
. …QGô◊G RGõàe’G ô°TDƒe ΩGóîà°SÉH
- ¿ƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG ôjó≤J - á∏°üdG äGP OGƒŸGh á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : EN 15553 - 51 - 2
. âæ°SQƒ∏ØdG ô°TDƒe RGõàeG á≤jôW
. …ƒ÷G §¨°†dG â– Ò£≤àdG ¢üFÉ°üN ÜÉ°ùM - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 3405 - 52 - 2
OƒbƒdGh , á«dhÎÑdG äÉéàæŸG Ò£≤àd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 86 - 53 - 2
. …ƒ÷G §¨°†dG óæY πFÉ°ùdG
, á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG , ¬JÉéàæeh ∫hÎÑ∏d ¢üëØdG á≤jôW : EN 1601 - 54 - 2
á``«æ«é°ùchC’G äÉÑcôŸG ójó– , ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG ÚdhRÉ÷G
É«`aGôŒƒehôc á≤jô£H á«∏µdG ájƒ°†©dG Úé°ùchC’G §HGhQh , ájƒ°†©dG
. (O - FID) RÉ¨dG
¿Rƒ`dGh , á``«YƒædG á``aÉãµdGh , á``aÉãµdG QÉ`` ÑàN’ á«°SÉ«≤dG á`` `≤jô£dG : ASTM D 4052 - 55 - 2
RÉ¡`` éH (API) »`` µjôeC’G ∫hô`` àÑdG ó``¡©e Ö°ùM πFGƒ°ù∏d »YƒædG
. »ªbôdG áaÉãµdG ¢SÉ«b
. äÉéàæŸGh , ΩÉÿG OGƒŸG : 1 Aõ÷G äÉë∏£°üe - á«dhÎÑdG áYÉæ°üdG : ISO 1998-1 - 56 - 2
§°Sƒàe OƒbƒdG »`a ô°UÉæ©dG QÉKBG ójóëàd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 7111 - 57 - 2
. (ICP - AES)»eRÓÑdG çÉ©Ñf’ÉH …QòdG ∞«£dG á≤jô£H Ò£≤àdG
äÉ`«≤Ñàe »`a Ö°SGhôdG ´ƒª› ó`` jóëàd á`` «°SÉ«≤dG QÉ`` ÑàN’G á`` ≤jôW : ASTM D 4870 - 58 - 2
. OƒbƒdG
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3-3التعاريـــف :
 - 1 - 3الوق ــود  :خليط من مركبات هيدروكربونية �سائلة تنتج عن طريق ت�صفـية
النفط اخلام  ،مالئمة لال�ستخدام كوقود ملحركات االحرتاق الداخلي التي
تعمل بال�شرارة  ،من املمكن �أن حتتوي على �إ�ضافات لتح�سني جودة الوقود .
 - 2 - 3اجلازوليــن  :مع� /أو بدون �إ�ضافات  ،ال�سيما عوامل مقاومة القرقعة  ،واملثبطات
لال�ستخدام كوقود فـي حمركات االحرتاق بال�ش ــرارة  ،واملحرك ــات املتحركــة ،
والثابتة ما عدا حمركات الطريان .
� - 3 - 3أك�سجينـ ــات الوقـ ــود  :جمموع ــة مــن امل ــواد الكيميائية ال تتواجــد ف ــي الطبيعــة
فـي اجلازولني  ،بينما ت�ضاف له لرفع الرقم الأوكتيني .
 - 4 - 3م�ؤ�شر قفل البخار ( : )VLIي�ستخدم للتحكم فـي قفل البخ ــار  ،وغي ــرها من م�شاكل
التعامل مع الوقــود احلــار  .ويح�س ــب با�ستخ ــدام �ضغــط البخــار بالكيلوبا�سك ــل
( )KPaون�سبة التقطري املئوية املتبخرة على درجة ( )70درجة �سيليزية كالآتي :
م�ؤ�شر قفل البخار = �(10ضغط البخار) �(7 +أي . )70
 - 5 - 3رقــم الأوكتان البحثي ( : )RONهو الت�صنيف العددي ملقاومة الطرق للوقود
الذي يتم احل�صول عليه مبقارنة �شدة الطرق مع الوقود الأ�سا�سي املرجعي
لرقم الأوكتان البحثـ ــي عند اختباره فـي حمرك قيا�سي ح�سب بحوث الوقود
التعاوين ( (CFRيعمل حتت ظروف حمددة فـيه .
 - 6 - 3رقم الأوكتان احلركي ( : )RONهو الت�صنيف العددي ملقاومة الطرق للوقود
الذي يتم احل�صول عليه مبقارنة �شدة الطرق مع الوقود الأ�سا�سي املرجعي
لرقم الأوكتان احلركي عند اختباره فـي حمرك قيا�سي ح�سب بحوث الوقود
التعاوين ( (CFRيعمل حتت ظروف حمددة فـيه .
 - 7 - 3امل�ضافات  :مواد كيميائية م�صممــة خللطه ــا م ــع الوق ــود  ،عادة بكميات قليلة ،
بهدف رفع كفاءة اخل�صائ�ص املرغوب بها � ،أو ملنع اخل�صائ�ص غري املرغوب بها .
 4 -4املتطلبـــات :
 - 1 - 4متطلبات الأداء :
 - 1 - 1 - 4يجب �أن يكون اجلازولني خاليا من �أي روائح �أو �شوائب جتعل الوقود
غري �صالح لال�ستخدام فـي حمركات املركبات امل�صممة للعمل به .
 - 2 - 1 - 4يجب �أن يكون الوقود خاليا من املاء  ،والروا�سب .
 - 3 -1 - 4يجـ ــب �أن يتواف ــق م ــع املتطلبـ ــات املذك ـ ــورة ف ــي جـ ــدول( )1للجازول ــني
ب(رون ، )95واجلازولني (رون. )91
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: äÉaÉ°†ŸG - 2 - 4
äÉaÉ°†e ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y , äÉaÉ°†ŸG ΩGóîà°SG øµÁ , AGOC’G IOƒL Ú°ù– πLCG øe
áªFÓe äÉ«ªµH Ωóîà°ùJ ¿CG ≈∏Y , á«ÑfÉL QGô°VC’ áÑÑ°ùe ÒZ , Oƒbƒ∏d áªFÓe
Éªc . äÉKÉ©Ñf’G »`a ºµëàdG ≈∏Y óYÉ°ùJh , IOÉ«≤dG áaO QƒgóJ ™æe ≈∏Y óYÉ°ùJ
. áÄaÉµe äGÒKCÉJ äGP iôNCG á«æ≤J πFÉ°Sh ΩGóîà°SG øµÁ
Öéj äÉaÉ°†ŸG √òg áÑ°ùf ( á«fó©e ÒZ hCG á«fó©e) äÉaÉ°†e …CG ΩGóîà°SG óæY
. (1)∫hóL »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG Ohó◊G ™e ¢VQÉ©àJ ’CG
: ÆÉÑ°UC’Gh äÉ`` eÓ©dG - 3 - 4
, äÉÑcôª∏d GQGô``°VCG ÖÑ°ùj ’CG •ô`` °ûH ìƒ`` ` ª°ùe äÉ`` `eÓ©dGh ÆÉÑ°UC’G ΩGó`` `îà°SG
. OƒbƒdG ™jRƒJ ΩÉ¶æd hCG
: QƒØ°SƒØdG - 4- 4
ájƒàëŸG äÉÑcôŸG áaÉ°VEG ΩóY Öéj , äGQÉ«°ùdG õØfi áª¶fCG ájÉªM πLCG øe
. ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG øjõæÑdG ≈dEG QƒØ°SƒØdG ≈∏Y
: äÉ````æ«©dG ò`NCG - 5
ócCÉàdGh , ¢üëØ∏d øjõîàdG èjQÉ¡°U hCG , ÚdhRÉ÷G äÉî°†e øe äÉæ«©dG òNDƒJ - 1 - 5
. (2 - 2 , 1 - 2) óæÑdG »`a IQƒcòŸG äÉØ°UGƒª∏d É≤ÑW
√ÉÑàf’G Öéj , áØ°UGƒŸG √òg »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG äGQÉÑàN’G ¢†©H á«°SÉ°ù◊ Gô¶f - 2 - 5
. ¢üëØdG äÉØ°UGƒe »`a IQƒcòŸG äÉæ«©dG äÉjhÉM ≈∏Y äÉ¡«ÑæJ …C’
¿ƒ``µJ ¿CG ¢UÉ`°UôdG øe »`` dÉÿG Ú``dhRÉ÷G äÉ`` æ«Y ò``NCG ó``æY …Qhô`` °†dG ø``e - 3 - 5
. âjÈµdGh , ¢UÉ°UôdÉH á°UÉN É¡eGóîà°SG πÑb áKƒ∏e ÒZ äÉjhÉ◊G
ºZôdG ≈∏Y , ¢ùª°ûdG á©°TCG πãe , IQGô◊G øY Gó«©H äÉæ«©dG ßØ`` – ¿CG Ö`` éj - 4 - 5
áæ«©dG ±ô©J ¿CG Öéj áæ«©dG . OÈe »`a É¡H ®ÉØàM’G …Qhô°†dG øe ¢ù«d ¬fCG
ºàj å«ëH ájÉØµdG ¬«`` a ÉÃ …ƒ``b §``°Sh ≈`` ∏Y á`` ªFÓeh , áÑ°SÉæe π«°UÉØàH
. É¡©e πeÉ©àdGh , π≤ædG AÉæKCG »`a ¬àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G
: ¢ü```ëØdG - 6
á`` ë°VƒŸG ¢üëØdG ¥ôW áªFÉ≤d É``≤ÑW ¢ü`FÉ°üÿG ó``jóëàd äÉ`` æ«©dG ¢ü`` ëa º`` `àj
. (1) ∫hó÷Gh , (2) óæÑdG »`a
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: π``°üØdGh á`bódG - 7
: äÉYRÉæŸG ájƒ°ùJ - 1 - 7
. á`` `bódG ¿É``«H áæª°†àe áØ°UGƒŸG √òg »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG QÉÑàN’G ¥ôW ™«ªL
QÉÑàN’G á≤jô£d É≤ÑW ´GõædG πM äGAGôLEG ΩGóîà°SG Öéj , ´GõædG ä’ÉM »`a
. (2 - 3) óæÑdÉH á°UÉÿG ≥FÉKƒdG »`a IQƒcòŸG , á≤«bódG
: (º«µëàdG) á∏°UÉØdG ¢üëØdG á≤jôW - 2 - 7
ΩGóîà°SG Öéj , (RON)»ãëÑdG ÚàchC’G ºbQ ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 1 - 2 - 7
. ISO 5164 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG
ΩGóîà°SG Öéj , (MON)»cô◊G ÚàchC’G ºbQ ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 2 - 2- 7
. ISO 5163 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG
. ISO 12185 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , áaÉãµdG ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 3 - 2 - 7
á`` Ø°UGƒŸG ΩGóî`` à°SG Ö`` éj , ¢UÉ``°UôdG iƒàfi ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 4 - 2 - 7
. ISO 3830 á«°SÉ«≤dG
á`` Ø°UGƒŸG ΩGó`` îà°SG Ö`` éj , â`` `jÈµdG iƒ``àfi ≈`` ∏Y ´Gõ`ædG ádÉM »`a - 5 - 2 - 7
. ISO 20846 á«°SÉ«≤dG
áØ``°UGƒŸG ΩGó``îà°SG Öéj , ¿É`` `àÑcôŸG iƒ``àfi ≈`` ∏Y ´Gõ``ædG á``dÉM »`a - 6 - 2 - 7
. ISO 3012 á«°SÉ«≤dG
á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , ≠ª°üdG iƒàfi ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 7 - 2 - 7
. ISO 6246
á`` Ø°UGƒŸG ΩGó`` îà°SG Öéj , Ú`` é°ùchC’G iƒ``àfi ≈``∏Y ´Gõ``ædG á``dÉM »`a - 8 -2 - 7
. EN 13132 á«°SÉ«≤dG
á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , Ió°ùcC’G äÉÑK ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 9 - 2 - 7
. ISO 7536
ΩGó`` îà°SG Ö`` éj , ¿ƒ``HôchQó«¡dG ´ƒ`` f iƒ`` àfi ≈``∏Y ´Gõ``ædG á`` dÉM »`` `a - 10 - 2 - 7
. ISO 3837 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG
á``Ø°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , äÉ`` æ«é°ùchC’G iƒ``àfi ≈`∏Y ´Gõ``ædG á`` dÉM »`a - 11 - 2 - 7
. ISO 22854 á«°SÉ«≤dG
á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , øjõæÑdG iƒàfi ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 12 - 2 - 7
. EN 238
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( 1 ) ∫hó``L
RÉàªŸG ÚdhRÉ÷Gh …OÉ©dG ÚdhRÉ÷ÉH á°UÉÿG äÉÑ∏£àŸG
(RON 91, RON 95)
ó◊G
¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG ≈fOC
¢üFÉ°üÿG
Ω
’G ≈∏YC’G ó◊G
¿ÉàchC’G ºbQ
ISO 5164
(95)
(95) ¿hQ »ãëÑdG 1
ASTM D 2699
(91)
(91) ¿hQ
¿ÉàchC’G ºbQ
ISO 5163
(85)
(95) ¿ h Ω »cô◊G 2
ASTM D 2700
(82)
(91) ¿ h Ω
ISO 3675
ISO 12185
ASTM D 4052

Îe/èc
Ö©µe

(14 , 2) óæÑdG /ΩGôé∏e
(23 , 2) óæÑdG ≈àM ΩGôéc
ISO 22854
ASTM D 6839 % á∏àµdG
EN 13132
ASTM D 6730
ASTM D 3606
ASTM D 5580 % ºé◊G
EN 238
EN 237
ISO 3830
ASTM D 3237 Îd/ΩGôé∏e
ASTM D 5059
EN 16135
EN 16136 Îd/ΩGôé∏e
GSO 1170

Îd/ΩGôé∏e
ASTM D 7111 Îd/ΩGôé∏e

15 óæY áaÉãµdG

720

770

-

31 ≈àM) 50
(2019 Èª°ùjO

âjÈµdG iƒàfi 4

-

2.7

Úé°ùcC’G iƒàfi 5

10

1

-

ájõ«∏«°S áLQO

3

øjõæÑdG iƒàfi 6

-

5

¢UÉ°UôdG iƒàfi 7

-

2

õ«æ¨æŸG iƒàfi 8

-

∞°ûc óLƒj ’
∞°ûc óLƒj ’

¿ÉàÑcôŸG iƒàfi 9
ójó◊G iƒàfi 10
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¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG
ISO 7536
ASTM D 525
ISO 6246
ASTM D 381
GSO 1080
ISO 2160
ASTM D 130
GSO 1081
ASTM D 323
ASTM D 5191
GSO 1082
EN 13016 - 1

-

á≤«bO
/ ΩGôé∏e
πe 100

ó◊G
≈fOC’G

≈∏YC’G ó◊G

¢üFÉ°üÿG

Ω

360

-

Ió°ùcC’G äÉÑK

11

-

5

-

™°UÉf , í°VGh

IQhO

1áÄa

(∫Éµ°SÉHƒ∏«c)

--

(60) ∞«°üdG
(70) AÉà°ûdG

800
1250
ô°TDƒe (¢U)
(¢T) 900
äÉfƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG iƒàfi

ISO 3837
ASTM D 1319 % ºé◊G
EN 15553
% ºé◊G
ISO 22854
ASTM D 6839
% ºé◊G
EN 13132
EN 1601
% ºé◊G

≠ª°üdG iƒàfi
ÖjòŸG ´ƒf) ™bƒàŸG 12
(∫ƒ°ù¨ŸG
…ôgÉ¶dG ∞°ûµdG 13
¢SÉëf §jô°T πcBÉJ
, ájƒÄe áLQO 91 óæY 14
äÉYÉ°S 3
1

ôîÑàdG §¨°V 15

ΩÉª°üfG ô°TDƒe 16
OƒbƒdG
17

--

18

äÉæ«`ØdhC’G

--

31≈àM) 38
(2019Èª°ùjO

äÉjô£©dG

35

äÉæ«é°ùchC’G iƒàfi
1^0
5^0

-

-

18
∫ƒfÉã«e
∫ƒfÉãjEG

Úé°ùchC’G iƒàfi
§``«∏ÿG º``éM »`a iôNCG äÉæ«é°ùchCG
(%2.7) ≈∏Y ójõj ’
(á∏àc/á∏àc)
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¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG
ISO 3405

ó◊G
≈fOC’G ≈∏YC’G ó◊G
ôjÉ£àdG

¢üFÉ°üÿG

Ω
19

70óæY ôîÑàdG áÑ°ùf

/ºéM)
% (ºéM

20

48

/ºéM)
% (ºéM

46

71

/ºéM)
% (ºéM

75

--

°C

-

210

/ºéM)
% (ºéM

-

2

Ö°SGhôdG

65

∫ó©e ºéM (% 10)
∫ó©e ºéM (% 50)
∫ó©e ºéM (% 90 )
¿É«∏¨dG á£≤f
IÒNC’G

ájõ«∏«°S áLQO
(70…CG)
ôîÑàdG áÑ°ùf
áLQO 100óæY
(100 …CG ) ájõ«∏«°S
ôîÑàdG áÑ°ùf
áLQO 150óæY
(150 …CG) ájõ«∏«°S
¿É«∏¨dG á£≤f
IÒNC’G

hCG
ASTM D 86

°C

115

°C

-

°C

-

210

/ºéM)
%(ºéM

-

2.0

°C

189

Ö°SGhôdG

: á¶MÓe
. áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN (AÉà°ûdG π°üa) πbCG ∫ó©e ≈dEG ™LGôj ±ƒ°S ôîÑàdG §¨°V - 1
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قــرار وزاري
رقــم 2018 /206
بتحديد ر�سوم بع�ض خدمات
حقوق امللكية ال�صناعية لطلبة املدار�س
والكليات واجلامعات والباحثني فـي املراكز البحثية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
ا�ستنادا �إلى قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/67
و�إلى القرار الوزاري رقم  2008/105ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون حقوق امللكية ال�صناعية ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2010/51بتحديد ر�سوم خدمات حقوق امللكية ال�صناعية ،
و�إلى موافقة وزارة الـمالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
ا�ستثناء من �أحكام القرار الوزاري رقم  2010/51امل�شار �إليه  ،حتدد ر�سوم خدمات براءات
االخرتاع  ،ومناذج املنفعة  ،والت�صميمات ال�صناعية اخلا�صــة بطلب ــة امل ــدار�س والكليــات
واجلامعات  ،والباحثني فـي املراكز البحثية  ،وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية وفــق القائمــة املرفقــة
بهذا القرار .
املــادة الثانيــــة
ت�س ــري قائم ــة الر�س ــوم املرفق ــة به ــذا الق ــرار عل ــى الطلب ــات املقدمــة ب�شـ ـ�أن اخلدم ــات
امل�شــار �إليها فـي املادة الأولى منه  ،وذلك ملدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ تقدمي الطلب ،
على �أن يعمل بعد انق�ضاء ال�سنة اخلام�سة بالر�سوم املقررة بالقرار الوزاري رقم 2010/51
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي � 9 :صفـــــــــــــــــــــر 1440هـ
املـوافــــق � 18 :أكتوبــــــــــــــــر 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1266
ال�صادرة فـي 2018/10/28م
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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

ر�سوم خدمات بع�ض حقوق امللكية ال�صناعية لطلبة املدار�س
والكليات واجلامعات والباحثني فـي املراكز البحثية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
�أوال  :طلبة املدار�س والكليات واجلامعات والباحثني فـي املراكز البحثية :
 - 1بــراءة االختــراع
الر�سوم
الـبـيــان
م
بالريال العماين
20
طلب �إيداع ب ــراءة اخرتاع
1
2

طلب فح�ص ب ــراءة اخرتاع ( داخلي )

30

3

طلب فح�ص ب ــراءة اخرتاع (خارجي )

300

 4التظلم من قرار امل�سجل ب�ش�أن طلب براءة االخرتاع

10

5

�ش ـهـ ــادة ب ـ ــراءة اخرتاع

50

6

التعديل �أو الإ�ضافة على براءة االخرتاع

10

7

�إعداد ملخ�ص و�صف براءة اخرتاع

50

8

احل�صول على ن�سخة من الرباءة بعد املنح

50

9

احل�صول على �صورة من �سجل الرباءات

10

 10ت�سجيل عقود ترخي�ص ا�ستغالل براءات االخرتاع

200

11

نق ــل امللكي ــة �أو التنـ ــازل

30

12

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة الثانية

10

13

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة الثالثة

15

14

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة الرابعة

20

15

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة اخلام�سة

25
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 - 2منــوذج املنفعــة
م

الـبـيــان

1
2

طلب احل�صول على �شهادة منوذج منفعة
�شهادة منوذج منفعة

الر�سوم
بالريال العماين
20
25

 - 3الت�صميمــات ال�صناعيــة
م

الـبـيــان

1
2

طلب ت�سجيل ت�صميم �صناعي
�شهادة ت�سجيل ت�صميم �صناعي

الر�سوم
بالريال العماين
100
50

 - 4الر�ســوم العامــة
م

الـبـيــان

االطالع على �سجل الطلبات ملرة واحدة
1
احل�صول على ن�سخة طبق الأ�صل
2
من �أي م�ستند مقدم �إلى الدائرة �أو �صادر منها
طلب ا�ستيفاء نواق�ص
3
الإ�شهار عن قبول الطلبات
4
�سحب الطلب قبل الف�صل فـيه
5
غرامة ت�أخري عن كل طلب يقدم للتجديد
6
خالل الأ�شهر ال�ستة التالية النتهاء مدة احلماية
الرد على قرار امل�سجل بالقبول �أو الرف�ض
7
االعرتا�ض على ت�سجيل الطلبات
8
الرد على االعرتا�ض على ت�سجيل الطلبات
9
طلب �سماع �أقوال
10
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الر�سوم
بالريال العماين
5
2
2
5
5
5
5
10
1
2

ثانيا  :امل�ؤ�س�ســـات ال�صغيــرة :
 -1بــراءة االختــراع
م

الـبـيــان

1

طلب �إيداع ب ــراءة اخرتاع

الر�سوم
بالريال العماين
150

2

طلب فح�ص ب ــراءة اخرتاع ( داخلي )

150

3

طلب فح�ص ب ــراءة اخرتاع ( خارجي )

300

 4التظلم من قرار امل�سجل ب�ش�أن طلب براءة االخرتاع

100

5

�ش ـهـ ــادة ب ـ ــراءة اخرتاع

500

6

احل�صول على ن�سخة من براءة االخرتاع بعد املنح

250

7

نق ــل ملكي ــة �أو التن ــازل

250

8

التعديل �أو الإ�ضافة على براءة االخرتاع

50

9

احل�صول على �صورة من �سجل الرباءات

50

10

ت�سجيل عقود ترخي�ص ا�ستغالل براءة اخرتاع

250

11

�إعداد ملخ�ص و�صف براءة اخرتاع

250

12

ت�سجي ــل الرتخيـ ــ�ص الإجبـ ــاري

1000

13

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة الثانية

100

14

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة الثالثة

150

15

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة الرابعة

200

16

تـجديـد إ�يـداع الرباءة لل�سنة اخلام�سة

250
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 - 2منــوذج املنفعــة
م

الـبـيــان

1
2

طلب احل�صول على �شهادة منوذج منفعة
�شهادة منوذج منفعة

الر�سوم
بالريال العماين
150
250

 - 3الت�صميمــات ال�صناعيــة
م

الـبـيــان

1
2

طلب ت�سجيل ت�صميم �صناعي
�شهادة ت�سجيل ت�صميم �صناعي

الر�سوم
بالريال العماين
500
250

 - 4الر�ســوم العامــة
م

الـبـيــان

االطالع على �سجل الطلبات ملرة واحدة
1
احل�صول على ن�سخة طبق الأ�صل
2
من �أي م�ستند مقدم �إلى الدائرة �أو �صادر منها
طلب ا�ستيفاء نواق�ص
3
الإ�شهار عن قبول الطلبات
4
�سحب الطلب قبل الف�صل فـيه
5
غرامة ت�أخري عن كل طلب يقدم للتجديد
6
خالل الأ�شهر ال�ستة التالية النتهاء مدة احلماية
الرد على قرار امل�سجل بالقبول �أو الرف�ض
7
االعرتا�ض على ت�سجيل الطلبات
8
الرد على االعرتا�ض على ت�سجيل الطلبات
9
طلب �سماع �أقوال
10
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الر�سوم
بالريال العماين
25
10
10
25
25
25
25
50
5
10

قــرار وزاري
رقم 2018/238
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  2017/172بتحديـد 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�سري حكم 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  29 :من �صفـــر 1440هـ
املـوافــــق  7 :من نوفمبـر 2018م

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 ()1268
ال�صادرة فـي 2018/11/18م
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وزارة الرتبيــة والتعليـــم
قـرار وزاري
رقــم 2018/8
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنظيميـة للمـدار�س اخلا�صـة
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 ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة ( )22مــن الالئحــة التنظيمي ــة للم ــدار�س اخلا�ص ــة امل�ش ــار �إليهــا
النــ�ص الآتــي :
"يجب على طالب الرتخيـ�ص  ،وقب ــل البت فـي طلب الرتخيــ�ص � ،أن يقــدم للمديريـة /
املحافظة التعليمية  -بح�س ـ ــب الأحــوال  -الإي�صــال الدال على �سداد الر�سم املقرر  ،كما
يجب عليه �أن يقدم خطاب �ضمان م�صرفـي غري مــ�شروط ل�صالــح الــوزارة  ،و�أن يكون
�ســاري املفعــول ملــدة ( )3ث ــالث �سنــوات  ،فــي ميعــاد ال يتجاوز ( )25خم�سة وع�شرين يوما
من تاريخ �إخطاره بذلك  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص ملغى  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1خطاب �ضمان م�صرفـي مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ملدار�س التعليم
قبل املدر�سي .
 - 2خطاب �ضمان م�صرفـي مقداره (� )7000سبعة �آالف ريال عماين ملدار�س التعليم
قبل املدر�سي حتى ال�صف الرابع .
 - 3خطاب �ضمان م�صرفـي مقداره ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين ملدار�س التعليم
قبل املدر�سي حتى الثاين ع�شر .
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ويج ـ ــوز لل ــوزارة اخل�ص ــم م ــن قيم ــة ال�ضم ــان امل�صرفـ ــي للوف ــاء ب ـ ـ�أي مـ ــن االلتزام ــات
على املرخ�ص له  ،وفـي حالة اخل�صم يجب على املرخ ــ�ص ل ــه ا�ستكم ــال قيم ــة ال�ضمــان
امل�صرفـي خالل ( )30ثالثني يوما من تاريـخ �إخط ــاره بذلك كتاب ــة  ،ولل ــوزارة م�صادرة
ال�ضمان امل�صرفـي فـي حالة �إخالل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص � ،أو ب�أي من التزاماته .
وفــي جميــع الأحــوال ال يتطلــب عنــد جتديــد الرتخـي�ص تقديــم ال�ضمــان امل�صرف ــي
املن�صو�ص عليه فـي هذه املادة " .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1439 / 4 / 26 :هـ
املوافــــق 2018 / 1 / 14 :م
د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1227
ال�صادرة فـي 2018/1/21م
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قــرار وزاري
رقـــم 2018 /20
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم الطابــور املدر�ســـي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الطابور املدر�سي  ،ب�أحكام الالئحة 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 اعتبارا من  11فرباير 2018م .
�صدر فـي 1439 / 5 / 7 :هـ
املوافــــق 2018/ 1 /25 :م
د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ــم
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1229
ال�صادرة فـي 2018/2/4م
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الئحـــة تنظيـــم الطابــــور املدر�ســــي
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 :
 - 1الــــوزارة :
وزارة الرتبيــة والتعلي ــم .
 - 2الوزيــــر :
وزي ــر الرتبي ــة والتعلي ــم .
 - 3الطابــور املدر�ســـي :
ا�صطفاف الطلبة فـي بداية كل يوم درا�سي بال�ساحة املخ�ص�صة لذلك حتت �إ�شراف
�شاغلــي وظائــف �أع�ض ــاء الهيئ ــة الإداري ـ ــة والتدري�سي ــة والوظائ ــف املرتبط ــة به ــا ،
لأداء فعاليات الطابور املدر�سي .
 - 4ال�صيحــــات :
عبارات حتفـيزية يرددها قائد الطابور والطلبة فـي �أثناء ت�أدية الطابور املدر�سي .
 - 5الن�شيـــد الوطنــي :
الن�شيد الوطني للدولة .
 - 6قائــد الطابــور املدر�ســي :
معلم مادة الريا�ضة املدر�سية باملدر�سة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة املدار�س التي ت�شرف عليها الوزارة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد بداية توقيت اليوم الدرا�سي للمدار�س ال�صباحية وامل�سائية ،
على �أن يبد أ� توقيت الطابور املدر�سي بعد ا�صطفاف الطلبة مبا�شرة .
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وتكــون امل ــدة املح ــددة للطابـ ــور املدر�ســي علــى النح ــو الآتــي :
�أوال  :املدار�س ال�صباحية :
 -التوقيت ال�شتوي  ،ومدته ( )15خم�س ع�شرة دقيقة . -التوقيت ال�صيفـي  ،ومدته ( )10ع�شر دقائق .ثانيا  :املدار�س امل�سائية :
 -التوقيت ال�شتوي  ،ومدته ( )10ع�شر دقائق . -التوقيت ال�صيفـي  ،ومدته ( )5خم�س دقائق .املــادة ( ) 4
تـ�ؤدى فعاليـات الطابـور املدر�سـي علـى الرتتيـب الآتـي :
1 - 1اال�صطفاف .
2 - 2ال�صيحات .
3 - 3متارين الإحماء الريا�ضية .
4 - 4مرا�سم رفع علم الدولة .
5 - 5الإذاعة املدر�سية .
6 - 6االن�صراف .
املــادة ( ) 5
ت�ؤدى ال�صيحات بداية الطابور املدر�سي ل�ضبط الطلبة وفق الآتي :
قائــد الطابـــور املدر�ســـي

الطــــــــالب

وطنـ ـ ـ ــي
عـ ـ ـ ـ ـ ــا�ش

عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
املــادة ( ) 6

يجب �أن يت�ضمن الطابور املدر�سي متارين الإحماء الريا�ضية وفق الآتي :
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1 - 1ميـ ــار�س الطلبـ ــة م ــن ال�ص ــف الأول حت ــى ال�ص ــف الرابع مترين ــني م ــن متاري ــن
الإحماء الريا�ضية .
2 - 2ميـ ــار�س الطلب ــة مــن ال�صــف اخلام ــ�س حتــى ال�صــف الثانــي ع�شر مترينــا واح ــدا
من متارين الإحماء الريا�ضية .
املــادة ( ) 7
يجــب على كافة امل ــدار�س التجدي ــد والتنويع فـي متارين الإحمـ ــاء الريا�ضيــة ط ــوال الع ــام
الدرا�سي مبا يتنا�سب مع الفئة العمرية للطلبة .
املــادة ( ) 8
يجب �أن ت�ؤدى مرا�سم رفع علم الدولة فـي �أثناء الطابور املدر�سي على النحو الآتي :
1 - 1رفــع علم الدولة من قبل فرق الأ�شبال والزهــرات � ،أو فرق الك�شافة واملر�شدات ،
�أو بينهما ب�صفة دورية  ،بح�سب الأحوال .
2 - 2عــزف ال�ســالم ال�سلطانـي من قبـل الفريق املو�سيق ــي باملدر�س ــة وترديد الن�شيــد
الوطني كامال من قبل الطلبة و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والتدري�سية والوظائف
املرتبطة بها .
3 - 3الهتـ ــاف من قبل الطلبــة برتدي ــد العبارتــني الآتيت ــني ( )3ثالث مــرات  " :حتيـ ــا
�سلطن ــة عمــان ح ــرة "  " ،يعي�ش جاللة ال�سلطان قابو�س املعظــم " بع ــد �أداء الن�شيد
الوطني .
املــادة ( ) 9
تع ــد فق ــرات الإذاعــة املدر�سي ــة من قب ــل الطلبة حت ــت �إ�شــراف م�شـرف جماع ــة الإذاعـ ــة
املدر�سية  ،و�أخ�صائي الأن�شطة املدر�سية  ،على �أن ي�شمل الآتي :
1 - 1القر�آن الكرمي  ،احلديث ال�شريف .
2 - 2برامج متنوعة يراعى فـيها التجديد فـي فقرات الإذاعة املدر�سية .
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�3 - 3أن تكون على نحو دوري بني الف�صول الدرا�سية لل�صفوف من الأول حتى العا�شر
لإ�شراك �أكرب عدد من طلبة املدر�سة فـي تقدمي فقرات الإذاعة املدر�سية .
4 - 4يكون �إعداد وتقدمي فقرات الإذاعة املدر�سية من قبل طلبة ال�صفـني احلادي ع�شر ،
والثاين ع�شر من ذوي املهارات والإجادات املختلفة اخلا�صة بجماعات الأن�شطة
املدر�سية لتنمية ميولهم  ،و�إبرازها .
5 - 5اال�ستعانة بدليل املنا�سبات والفعاليات واالحتفاالت املعتم ــد م ــن الوزارة  ،عند �إعداد
فقرات الإذاعة املدر�سية اخلا�صة باملنا�سبات املحلية والدينية والعربية والعاملية .
املــادة ( ) 10
تعزف املو�سيقى امل�صاحبة الن�صراف الطلبة من الطابور املدر�سي �إىل الف�صول الدرا�سية
مبا يتنا�سب مع الإيقــاع احلرك ــي ل�سري الطلبة � ،شريطـة �أن تكـون املعزوفــات مــن الأنا�شيــد
الوطنية �أو الفلكلور العماين لرت�سيخ الهوية العمانية فـي نفو�س الطلبة .
املــادة ( ) 11
على فرق الأ�شبــال والزهرات وفرق الك�شافة واملر�ش ــدات االلت ــزام بارتــداء ال ــزي الك�شفـ ــي
والإر�شادي .
املــادة ( ) 12
على فـرق الأ�شبــال والزهرات وفرق الك�شافة واملر�شدات وطلب ــة الإدارة الطالبيــة  -حتــت
�إ�شراف معلمي املناوبة اليومية  -القيام بالآتي :
1 - 1الت�أكد من خلو القاعات الدرا�سية من الطلبة فـي فرتة �إقامة الطابور املدر�سي .
2 - 2تنظيم الطلبة .
3 - 3رفع علم الدولة .
4 - 4متابعة ان�صراف الطلبة من الطابور املدر�سي .
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املــادة ( ) 13
على معلمي مادة املهارات املو�سيقية القيام بالآتي :
1 - 1تدريب طلبة املدر�سة فـي ح�صة املهارات املو�سيقية على ترديد الن�شيد الوطني .
2 - 2تدريب طلبة الفريق املو�سيقي باملدر�سة علـ ــى ع ــزف ال�ســالم ال�سلطان ــي با�ستخدام
جميع الآالت املو�سيقية املتوافرة باملدر�سة .
املــادة ( ) 14
على �أق�س ــام الك�شاف ــة واملر�شــدات باملديري ــات /الإدارة التعليميـ ــة تدريـ ــب قـ ــادة الك�شافـ ــة
واملر�شدات والفرق الك�شفـية والإر�شادية على مرا�سم رفع علم الدولة .
املــادة ( ) 15
يلتزم �شاغلو وظائف �أع�ضاء الهيئة الإدارية والتدري�سية والوظائف املرتبطة بها بح�ضور
الطابور املدر�سي .
املــادة ( ) 16
يجب الإ�شراف على الطابور املدر�سي  ،وفق الآتي :
1 - 1يتوىل مدير املدر�سة وم�ساعدوه الإ�شراف العام .
2 - 2يتوىل قائ ــد الطابـ ــور املدر�سي  ،واملعلم ــون املناوبـ ــون  ،ومعلــم احل�صة الأول ــى ،
م�س�ؤولية متابعة ا�صطفاف الطلبة فـي �ساح ــة الطاب ــور املدر�س ــي  ،ومتابع ــة �أداء
متاريــن الإحم ــاء الريا�ضيـ ـ ــة  ،ومرا�سم رف ــع عل ــم الدولـ ـ ــة  ،وان�صـ ــراف الطلب ــة
من �ساح ــة الطابـ ــور املدر�س ــي .
3 - 3يتوىل �أخ�صائيو الأن�شطة املدر�سية  ،وم�شرف جماعة الإذاعة املدر�سية م�س�ؤولية
الإ�شراف على تنفـيذ فقرات الإذاعة املدر�سية .
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4 - 4يتوىل معلم ــو مـ ــادة املهارات املو�سيقيـ ــة م�س�ؤولي ــة الإ�شــراف على عــزف ال�س ــالم
ال�سلطاين  ،وامل�سري الن�صراف الطلبة من �ساحة الطابور املدر�سي .
5 - 5يتوىل معلم ــو م ــادة الريا�ضة املدر�سي ــة قيادة الطابور املدر�سـ ــي وتدريب طلبة
احللقة الثانية والتعليم ما بعد الأ�سا�سي على ذلك .
املــادة ( ) 17
يلتزم قائد الطابور املدر�سي باحل�ضور �إىل �ساحة الطابور قبل ا�صطفاف الطلبة  ،للوقوف
على ا�ستعدادات تنفـيذ فعاليات الطابور املدر�سي .
املــادة ( ) 18
يلتـ ــزم امل�شرفـ ــون الإداريون والرتبويون و�أخ�صائيو الأن�شطة وم�شرف ــو الإر�شاد االجتماعي
والنف�ســي وم�شرف ــو الدمـ ــج وال�صعوبات و�أخ�صائيــو التوعي ــة ال�صحيــة بح�ض ــور الطاب ــور
املدر�سي فـي �أثناء زياراتهم للمدار�س .
املــادة ( ) 19
فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة تطبق �إجراءات امل�ساءلة الإدارية املن�صو�ص عليها
فـي قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120والئحته التنفـيذية
ال�ص ــادرة بالق ــرار رقم  ، 2010/9والئح ــة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكوميــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم  ، 2017/234والالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم  2017/287بح�سب الأحوال .
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قـرار وزاري
رقـــم 2018/34
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا وزارة الرتبيــة والتعليــم
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2008/37بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الرتبيـ ــة والتعليـ ــم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2016/298بتحديـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ــوم اخلدم ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تقدمه ـ ـ ــا
وزارة الرتبي ـ ــة والتعلي ـ ــم ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعف ــى الدار�س ــون بنظ ــام تعلي ــم الكب ــار م ــن �أ�س ــر ال�ضمـ ــان االجتماعـ ــي من �أداء الر�سـ ــوم
الــواردة فـي البن ــود ( )38 ، 37 ، 36 ، 35مــن اجلــدول املرف ــق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القــرار ال ــوزاري رقم  2016/298امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغى كل مــا يخالف هــذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 5 / 20 :هـ
املوافــــق 2018 / 2 / 7 :م

د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التــربي ـ ـ ــة والتعـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1230
ال�صادرة فـي 2018/2/11م
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جـــدول بتحديــد ر�ســــوم
اخلدمــات التــي تقدمهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم
م

اخلــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريال العمانـي

1

ت�سجيل الطلبة غري العمانيني فـي املدار�س احلكومية

50

2

بدل خدمات للطلبة غري العمانيني فـي املدار�س احلكومية

� 100سنويا

3

التنازل عن عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي املدار�س احلكومية

25

4

جتديد عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي املدار�س احلكومية �سنويا

25

5

تقدمي طلب �إن�شاء مدر�سة عاملية

400

6

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة عاملية

600

7

جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة العاملية

600

8

تقدمي طلب �إن�شاء مدر�سة دولية

650

9

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة دولية

1000

10

جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة الدولية

1000

11

التنازل  /بيع الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة العاملية  /الدولية

3000

12

تقدمي طلب �إن�شاء مدر�سة خا�صة

300

13

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة خا�صة

300

14

جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة اخلا�صة

300

15

التنازل /بيع الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة اخلا�صة

1500
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م

اخلــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريال العمانـي

16

فتح فرع للمدار�س بجميع �أنواعها

نف�س ر�سوم
ترخي�ص الإن�شاء
ح�سب نوع املدر�سة

17

ترخي�ص �إن�شاء رو�ضة خا�صة  /مدر�سة تعليم القر�آن الكرمي

200

18

جتديـ ــد الرتخيـ ــ�ص املمن ـ ــوح للرو�ضة اخلا�صـ ــة /
مدر�س ـ ــة تعليـ ــم القر�آن الكرمي

200

19

التنازل  /بيع الرتخي�ص املمنوح للرو�ضة اخلا�صة /
مدر�سة تعليم القر�آن الكرمي

300

20

معاينة مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�صة �أو دولية

25

21

اعتماد خرائط ت�شييد مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�صة �أو دولية

25

22

تغييــر� /إ�ضافــة تطبيق برنامــج تعليمــي دويل
جدي ــد للم ــدار�س اخلا�صة

50

23

فح�ص واعتماد برنامج �إثرائي �أو مادة �إثرائية

300

فح�ص واعتماد �إحدى ال�سال�سل التعليمية الآتية :
 حزمة كاملة لكل �صف مكون �إ�ضافـي للحزمة ( 24الأقرا�ص ال�سمعية والأقرا�ص املرئية)
 جمموعة كتب ق�ص�ص ق�صرية كتاب جمموعة ق�صائد �شعرية م�سرحية �أدبية واملواد امل�صاحبة رواية �أدبية-259-

50
 25للحزمة بعد
االعتماد الأ�سا�سي
 20لكل جمموعة
 20لك ـ ـ ــل كت ـ ـ ــاب
 25لكل م�سرحية
 20لكـ ـ ــل روايـ ـ ــة

م

اخلــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريال العمانـي

25

فح�ص واعتماد م�ؤ�س�سة للإ�شراف الأكادميي على املدار�س

1000

26

�إ�ضافة �شريك جلميع املدار�س اخلا�صة

200

 27املوافقة على طلب نقل موقع املدر�سة بني الواليات واملحافظات

300

28

�إ�ص ــدار �شهــادة بدل مفقــود �أو تالف �أو الت�صديـ ــق
علــى ال�ش ـه ــادات التي ت�صدرها الوزارة

10

29

معادلة �شهادة

10

30

�إ�صدار �شهادة �إثبات قيـد

10

31

�إ�صدار �شهادة �إمتام (� )12سنة درا�سية

5

32

�إ�صدار �شهادة مرتجمة

5

33

�إ�صدار �شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام

10

 34مراجعة دفاتر �إجابات املواد الدرا�سية ل�شهادة دبلوم التعليم العام

5

35

الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7

10

36

�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7

20

37

الت�سجيل لأول مرة فـي تعليم الكبار بال�صف ()12

20

38

�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار بال�صف ()12

50

-260-

قــرار وزاري
رقـــم 2018/172
بتعديـل بع�ض �أحكـام الئحـة �شـ�ؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة
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 امل�صلحة العامة ،

تـقــــرر
املــادة الأولـــى
ت�ضاف �إلى نهاية املــادة ( )35من الئحـة �ش ـ�ؤون الطـالب باملـدار�س احلكومية امل�شار �إليهــا  ،فقـرة
جديدة ن�صها الآتي :
" ويجــوز للوزي ــر بق ــرار م�سبب اال�ستثناء من بعــ�ض �أحكــام هذه املــادة  ،بناء على طلب يقدم
من ويل الأمر � ،أو بناء على اقرتاح اللجنة باملديرية ".

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

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

�صـدر فـي 1439 / 10 / 21 :هـ
املـوافــــق 2018 / 7 / 5 :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 ()1252
ال�صادرة فـي 2018/7/15م
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وزارة التعليـــم العالـــي
قرار وزاري
رقم 2018/19
ب�إن�شاء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
ا�ستنادا �إلـى نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/41
و إ�لـى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعـاهد العليا اخلا�صة ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلــى الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقــم ، 99/36
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم
، 2000/34
و إ�لــى قــرار جمـلــ�س الــوزراء ال�صــادر فـي اجلل�ســة رقم  96/21باملوافقة على �إن�شاء كلية
كالدونيان الهند�سية ،
و�إلى املوافقة رقم  322/3/2000على �إن�شاء كلية عمان الطبية ،
و�إلى موافقة جمل�س التعليم فـي اجتماعه الثالث املنعقد بتاريخ 2017/9/25م على �إن�شاء
جامعة خا�صة عن طريق دمج كلية كالدونيان الهند�سية  ،وكلية عمان الطبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
تن�ش ـ�أ جامعة خا�صة من خالل دمج كليتي كالدونيان الهند�سية  ،وعمان الطبية  ،وت�سمى
(اجلامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا)  ،وتكـون لهـا ال�شخ�صية االعتبارية  ،ويكون
مقرها الرئي�سي حمافظة م�سقط  ،وت�ضم ثالث كليات  ،وهي كلية الهند�سة  ،وكلية الطب
والعلوم ال�صحية  ،وكلية ال�صيدلة .
املــادة الثانيــة
ميثل اجلامعة �أمام الوزارة واجلهات الر�سمية وفـي عالقاتها مع الغري رئي�سها .
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املــادة الثالثــة
مينح الـم�ؤ�س�سون مدة ( � ) 6ستة �أ�شهر مـن تاريخ العمل بهــذا القرار  ،لإنهاء الإجراءات
الـالزم ــة ملمار�س ــة اجلامع ــة �أعماله ــا  ،ويج ــوز زيــادة املـ ــدة لـ( � ) 6ست ــة �أ�شه ــر �إ�ضافي ــة ،
بعد موافقة وزير التعليم العايل .
املــادةالرابعــة
ي�صـدر قرار بـدء الدرا�سة باجلامعة مـن وزير التعليم العايل  ،مت�ضمنا م�سميات امل�ؤهالت
العلمية  ،بعد ا�ستكمال اجلامعة كافة املتطلبات الأكادميية ومقوماتها املادية والب�شرية
وغريها من متطلبات تنفيذ الربامـج الدرا�سيــة املرخــ�ص بها للجامعة  ،طبقا لل�شروط
وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة اخلام�سـة
ت�صدر جمـاعة امل�ؤ�س�سني قرارا بت�شكيل جمل�س �أمناء اجلامعة  ،طبقا للأحكام املن�صو�ص
عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�صة امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�سـة
يتـولى مـجل�س �أمناء اجلامعـة املهـام واالخت�صا�صـات املبينة فـي نظـام اجلامعات اخلا�صة
امل�ش ــار �إلي ــه  ،وعلــى الأخــ�ص تعييــن رئيــ�س اجلامعـة  ،ونوابه  ،و�أعـ�ضاء جمل�س اجلامعة ،
بعد موافقة وزارة التعليم العايل .
املــادة ال�سابعــة
ي�شكل جمل�س اجلامعة برئا�سة رئي�سها  ،وع�ضوية نوابه  ،وعمداء الكليات  ،ور�ؤ�ساء مراكز
البحوث العلمية  ،ويجوز �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء من ال�شخ�صيات العامة من ذوي اخلربة
فـي �ش�ؤون التعليم  ،يعينهم جمل�س الأمناء .
املــادة الثامنــة
يختـ�ص جملـ�س اجلامعــة مببا�شـرة كافــة الأعمـال والإجــراءات الالزمـة لتنظـيــم و�إدارة ،
وح�سن �سري العمل باجلامعة  ،وله على الأخ�ص مبا�شرة املهام الآتية :
 - 1ت�سييـر ال�ش ـ�ؤون العلميــة والإداريــة للجامـعــة  ،وتنفيــذ ال�سيا�ســات التــي يقررهــا
جمل�س الأمناء .
� - 2إقرار �سيا�سات و�شروط قبول الطالب بكل كلية .
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 - 3تنظيم �ش�ؤون خدمات الطالب الثقافية والريا�ضية واالجتماعية .
 - 4حتديد قواعد اختيار العمداء  ،وجمال�س الكليات  ،ومراكز البحوث العلمية .
 - 5اقرتاح خطة الدرا�سة  ،ومواعيد بدايتها ونهايتها  ،ونظام الف�صول الدرا�سية .
 - 6و�ضع نظم املحا�ضرات والبحوث والتمرينات العملية  ،ونظم االمتحانات .
 - 7تقوية الروابط بني اجلامعة واجلامعات الأخرى  ،واملعاهد العلمية والبحثية
املختلفة واجلهات احلكومية .
 - 8درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلها جمل�س الأمناء .
املــادة التا�سعــة
يكون لكل كلية عميد  ،وم�ساعد للعميد  ،وجمل�س للكلية ي�شكل برئا�سة العميد  ،وع�ضوية
م�ساعده ور�ؤ�ساء الأق�سام .
املــادة العا�شـرة
يخت�ص جمل�س الكلية مببا�شرة كافة الأعمال الالزمة لت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية والعلمية
بالكلية  ،وله ب�صفة خا�صة تويل املهام الآتية :
� - 1إقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .
 - 2حتديد مواعيد االمتحانات  ،وو�ضع جداولها  ،وتوزيع �أعمالها  ،وت�شكيل جلانها .
 - 3اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئات التدري�س  ،وندبهم .
 - 4اقرتاح نظم املحا�ضرات  ،والتمرينات العملية .
 - 5درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلـهـا �إليه مـجل�س اجلامـعة .
املــادة احلادية ع�شرة
يكون لكل ق�سم من �أق�سام الكلية جمل�س ي�شكل من رئي�س الق�سم  ،وع�ضوية جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س فيه .
املــادة الثانيـة ع�شـرة
يخت�ص جمل�س الق�سم بالنظر فـي جميع ال�ش�ؤون العلمية والدرا�سية والإدارية املتعلقة
بالق�سم  ،وعلى الأخ�ص مبا ي�أتي :
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 - 1و�ضع نظام العمل بالق�سم  ،والتن�سيق بني خمتلف التخ�ص�صات .
 - 2حتديد املقررات الدرا�سية التي يتولى الق�سم تدري�سها  ،وحتديد حمتواها العلمي .
 - 3حتديد الكتب واملراجع فـي مواد الق�سم  ،وتي�سري ح�صول الطالب عليها .
 - 4مناق�شة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .
املــادة الثالثـة ع�شرة
تقبل اجلامعة الطالب العمانيني والأجانب احلا�صلني على �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها جمل�س اجلامعة  ،طبقا للقوانني
واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .
املــادة الرابعة ع�شرة
متنح اجلامعة بعد موافقة وزارة التعليم العايل امل�ؤهالت العلمية املنا�سبة من الدرجات
الواردة فـي الإطار الوطني للم�ؤهالت العلمية .
املـادة اخلام�سة ع�شرة
ت�سري على جميع الطلبة امل�سجلني بكلية كالدونيان الهند�سية  ،وكلية عمان الطبية  ،قبل
تاريخ العمل بقرار بـدء الدرا�سة باجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  ،الأحكام والنظم
واللوائح الأكادميية املعمول بها بالكليتني �إلى حني تخرجهم .
املـادة ال�ساد�سة ع�شرة
تخ�ضع اجلامعة  -فيما مل يرد به نــ�ص فـ ــي هــذا الــقرار  -للقواني ــن واللوائ ــح والق ــرارات
املنظمة للجامعات اخلا�صة املعمول بها .
املـادة ال�سابعة ع�شرة
ين�شر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة  ،ويعـمل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�شـره .
�صدر فـي  16 :مـــن �شعبــــــــان 1439هـ
املوافــــق  2 :مـــن مـــايــــــــــو 2018م 		
د.راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ــي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1243
ال�صادرة فـي 2018/5/13م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2018 /38
ببـدء الدرا�ســة فـي اجلامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/41ب�إ�صدار نظام اجلامعات 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  99/36ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/19ب�إن�شاء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تبد�أ الدرا�سة فـي اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من العام الأكادميي 2019/2018م ،
ويكون مقرها الرئي�سي الدائم فـي حمافظة م�سقط  ،وت�ضم ثالث كليات  ،وهي :
 - 1كلية الهند�سة  ،ومقرها والية ال�سيب .
 برنامج الدبلوم فـي :* �إدارة تقنية املعلومات للأعمال التجارية .

 برنامج البكالوريو�س فـي بيئة الت�شييد :* هند�سة الإن�شاءات .
* الهند�سة املدنية .

* هند�سة القيا�س والتكاليف .

 برنامج البكالوريو�س فـي الهند�سة :* هند�سة الكمبيوتر .

* الهند�سة الإلكرتونية .
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* هند�سة الطاقة الكهربائية .
* هند�سة االت�صاالت .
* هند�سة ميكانيكية مب�ساعدة الكمبيوتر .
* ميكاترونك�س .
* هند�سة املعاجلة وال�صيانة .
* الهند�سة الكيميائية .
 برنامج ماج�ستري فـي :* �إدارة ال�صيانة و�إدارة نظم املعلومات .
* �إدارة الإن�شاءات .
* هند�سة املعاجلة .
* �إدارة �سل�سلة التوريد والعمليات الدولية .
 - 2كلية الطب والعلوم ال�صحية  ،ومقرها والية �صحار .
 برنامج بكالوريو�س فـي الطب العام . - 3كلية ال�صيدلة  ،ومقرها والية بو�شر .
 برنامج بكالوريو�س فـي ال�صيدلة .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 تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  10 :مـن حمـــــــــــرم 1440هـ
املوافــــق  20 :مـن�  سبتمبــــــر 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1262
ال�صادرة فـي 2018/9/30م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــي

قـــرار وزاري
رقــم 2018/47
بوقـف قبـول الطلبـة اجلـدد بكليـة وجلـات للعلـوم التطبيقيـة
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 قرار جمل�س التعليم رقم ، 2018/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يوقف قبول الطلبة اجلدد بكلية وجلات للعلوم التطبيقية .
املــادة الثانيــــة
تلتزم الكلية باال�ستمرار مبتابعة ن�شاطها التعليمي واحلفاظ على جودة براجمها الأكادميية ،
حلني انتهاء الطلبة املقيدين بها من درا�ستهم وح�صولهم على امل�ؤهل الأكادميي باالرتباط
مع معهد بريال للتكنولوجيا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  1 :مـن ربيــع الثانـي 1440هـ
املوافــــق  9 :مـن دي�سمبـــــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1272
ال�صادرة فـي 2018/12/16م
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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
رقم 2018/95
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة حل�سـاب التكافـل االجتماعـي
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
و�إلى قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/32
و�إلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/14
و�إلى املر�سوم ال�سلـطـاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى قانون رعاية وت�أهيل املعاقني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن ح�ساب التكافل االجتماعي ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام 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  27 :مـن رم�ضـــــان 1439هـ
املوافــــق  12 :مـن يونيـــــــو 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1248
ال�صادرة فـي 2018/6/19م
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حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة

الالئحـة التنظيميــة حل�ســاب التكافــل االجتماعـــي
الف�صـــل الأول
تعاريــــف
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 :
 الـــــوزارة :وزارة التنمية االجتماعية .
 الوزيــــــر :وزير التنمية االجتماعية .
 الوكيـــــل :وكيل الوزارة .
 القانــــون :قانون ال�ضمان االجتماعي  ،قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،قانون اجلمعيات الأهلية ،
وقانون رعاية وت�أهيل املعاقني  ،بح�سب الأحوال .
 احل�سـاب :ح�ساب م�صرفـي ي�صرف منه للنفقة  ،ودعم خدمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني ،
ودعم اجلمعيات الأهلية .
 اللجنـــــة :جلنة �إدارة احل�ساب .
 اجلمعيـة الأهليـة :كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر تت�ألف من عدة �أ�شخا�ص طبيعيني لغر�ض غري احل�صول
على ربح مادي  ،وتهدف �إلى القيام بن�شاط اجتماعي �أو ثقافـي �أو خريي  ،وي�شمل ذلك
ال�صناديق اخلريية واجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافـية  ،وتلك التي تن�شئها
الهيئـ ــات اخلا�صـ ــة �أو ال�شركـ ــات �أو امل�ؤ�س�سـ ــات أ�ي ــا كانـ ــت الت�سمي ــة التـ ــي تطلق عليها ،
ولـو كــان من بني �أن�شطته ــا ممار�س ــة الريا�ضـ ــة البدنية �إذا مل تك ــن ه ــذه الريا�ض ــة ه ــي
الن�شاط الرئي�سي للجمعية � ،أو النادي .
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 امل�ستفـيــد :املر�أة و�أوالدها والأب والأم املحكوم لهــم بالنفقــة  ،والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وامل�سنون ،
واجلمعيات الأهلية .
 النفقــــــة :املبلغ املحكوم به ق�ضائيا ل�صالح امل�ستفـيد .
 املديــــــــن :املحكوم عليه ب�أداء النفقة .
 ال�شخـ�ص ذو الإعاقـة :ال�شخ�ص الذي يعاين من نق�ص فـي بع�ض قدراته احل�سية �أو اجل�سدية �أو الذهنية خلقيا ،
�أو نتيج ـ ــة عام ـ ــل وراثـ ـ ــي � ،أو مـ ـ ــر�ض � ،أو ح ـ ـ ــادث  ،ممـا يح ــد م ــن قدرتـ ـ ــه ع ــلى ت�أديـ ــة
دوره الطبيعي فـي احلياة قيا�سا على من هم فـي عمره  ،مبا يحتاج معه �إلى الرعاية
والت�أهيل حتى ي�ؤدي دوره فـي احلياة .
 امل�ســــــــــن :كل من جتاوز �سن ( )60ال�ستني من عمره  ،وتتطلب حالته ال�صحية تقدمي خدمات
ورعاية خا�صة .
الف�صل الثانـــي
احل�ســــاب
الفـــرع الأول
�إن�شـــاء احل�ســــاب
املــادة ( ) 2
ين� أش� بالوزارة ح�ساب ي�سمى ح�ساب التكافل االجتماعي .
املــادة ( ) 3
يكون ال�صرف من احل�ساب بقرار من الوزير بناء على تو�صية اللجنة  ،ويوقع على �سند
ال�صرف كل من  :مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،ومدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية  ،وال يجوز ال�صرف من احل�ساب خارج نطاق �أهدافه .
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املــادة ( ) 4
تبد أ� ال�سنة املالية للح�ساب من تاريخ العمل بهذا القرار  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب  ،على �أن تبد أ� بعد ذلك من �أول يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من دي�سمرب من كل عام  ،ويرحل فائ�ض احل�ساب من �سنة �إلى �أخرى .
الفـــرع الثانـــي
�أهـــداف احل�ســـاب
املــادة ( ) 5
يهدف احل�ساب �إلى حتقيق الآتي :
أ�  -تقدمي الدعم املادي للم�ستفـيدين .
ب �	-إذكاء روح التكافل االجتماعي  ،وتعزيز الرتابط بني �أفراد املجتمع .
ج  -تعميق الوعي مب�س�ؤولية املجتمع جتاه �أفراده املحتاجني للدعم من خالل و�سائل
وبرامج تنموية متنوعة .
د  -تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص فـي �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية خلدمة �أفراد املجتمع .
الفـــرع الثالــــث
�إدارة احل�ســــاب
املــادة ( ) 6
ت�شكل فـي الوزارة جلنة ت�سمى جلنة �إدارة احل�ساب برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
أ�  -مدير عام املديرية العامة للرعاية االجتماعية .
ب  -مدير عام املديرية العامة ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
ج  -مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
د  -مدير دائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
هـ  -مدير دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية .
و  -مدير دائرة اال�ستثمار والدعم االجتماعي  ,ع�ضوا ومقررا .
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املــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بالآتي :
�أ  -تنفـيذ احلكم النهائــي بالنفقــة فـي حالــة تعــذر تنفـيذ املدين للحكم بع ــد ا�ستنفــاد
كافة الو�سائل والإجراءات القانونية .
ب  -حتديد قيمة ونوع الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني واجلمعيات الأهلية .
ج �	-إدارة احل�س ــاب ورف ــع االقرتاح ــات فـي �شـ ـ�أن تطوي ــره وا�ستثم ــار �أموال ــه وعر�ضه ــا
على الوزير .
د �	-إعداد خطة عمل احل�ساب ال�سنوية واملوازنة التقديرية له  ،ومتابعة تنفـيذها .
هـ �	-أي مهام �أخرى يكلفها بها الوزير وتتطلبها �إدارة احل�ساب .
املــادة ( ) 8
تعقــد اللجن ــة اجتماعاته ــا االعتياديــة م ــرة واح ــدة علــى الأق ــل ك ــل �شهـ ــر بن ــاء عل ــى دعوة
من رئي�سها  ،ولها �أن تنعقد فـي الأحوال غري االعتيادية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 9
ال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا � ،إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم
الرئي ــ�س  ،وت�صــدر تو�صياته ــا ب�أغلبي ــة �أ�صوات احلا�ضرين  ،فـ ـ�إذا ت�س ــاوت الأ�صــوات رج ــح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجوز للرئيــ�س دعوة من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلب ــرة واالخت�ص ــا�ص حل�ض ــور
اجتماعات اللجنة  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 10
ترفع اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،م�شمولة بتو�صياتها �إلى الوزير لالعتماد .
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الف�صـــل الثالـــــث
النفقـــــة
املــادة ( ) 11
يقدم الطلب �إلى الوزارة من ذوي ال�ش�أن م�شفوعا بامل�ستندات الآتية :
أ�  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية ملقدم الطلب .
ب  -ن�سخة من احلكم الق�ضائي للم�ستفـيد املحكوم له بالنفقة .
ج  -خطاب من املحكمة املخت�صة يفـيد بتعذر تنفـيذ احلكم الق�ضائي بالنفقة .
د � -شهادات ميالد الأوالد املحكوم لهم بالنفقة .
هـ  -ن�سخة من عقد الزواج � ،أو وثيقة �إثبات الطالق .
املــادة ( ) 12
تتول ــى ال ــوزارة �إجــراء البحــث االجتماعـ ـ ــي عل ــى حال ــة امل�ستفـيـ ــد  ،وير�سل �إل ــى اللجنــة
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الطلب .
ويج ــب علــى اللجن ــة البت فـي الطلب وفق الإجراءات املقررة قانونــا  ،بقبولــه �أو رف�ض ــه ،
على �أن يكون الرف�ض م�سببا .
على �أن يخطر امل�ستفـيد بنتيجة البت فـي طلبه .
املــادة ( ) 13
يج ــوز ملق ــدم الطلب التظلم من قرار اللجنة خالل (� )60ست ــني يومــا مــن تاري ــخ �صدوره
�أو العلم به علما يقينيا للوزير  ،وعلى الوزير البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ا�ستالمه له  ،ويكون قراره نهائيا .
املــادة ( ) 14
يجب على دوائر التنمية االجتماعية فـي كل والية متابعة حالة امل�ستفـيد كل (� )6ستة
�أ�ش ــهر � ،أو ح�ســب مــا تقت�ضيه ظروف كل حال ــة عل ــى حـ ــدة  ،وموافــاة اللجن ــة مبــا خل ــ�صت
�إليه هذه املتابعة .
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املــادة ( ) 15
ال يجوز زيادة �أو نق�صان مبلغ النفقة �إال بحكم من املحكمة املخت�صة على �أال يتجاوز مبلغ
النفقة مقدار معا�ش ال�ضمان االجتماعي املحدد للفرد �أو الأ�سرة وفق جدول املعا�شات
امللحق بقانون ال�ضمان االجتماعي امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 16
يوقف �صرف النفقة فـي الأحوال الآتية :
�أ  -حت�سن دخل املدين املحكوم عليه بالنفقة مبا ميكنه من �أدائها .
ب  -التحاق امل�ستفـيد بالعمل .
ج  -زواج امل�ستفـيد .
د �	-إمتام الأوالد ( )18الثامنة ع�شرة من العمر ما مل يكن ملتحقا بالدرا�سة النظامية
حتى نهاية �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة اجلامعية الأولى بح�سب الأحوال .
هـ �	-إقامة امل�ستفـيد خارج ال�سلطنة .
و  -تنازل امل�ستفـيد عن النفقة .
ز �	-إلزام القريب امللزم بالنفقة على امل�ستفـيد طبقا لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي
امل�شار �إليه .
ح  -وفاة امل�ستفـيد .
وفـي جميع الأحوال على امل�ستفـيد �إخطار الوزارة ب�أي تغيري يطر�أ على حالته االجتماعية
ي�ؤثر فـي ا�ستحقاقه للنفقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
ويجب على امل�ستفـيد رد جميع املبالغ التي ح�صل عليها من احل�ساب دون وجه حق فـي حالة
ت�أخره فـي الإبالغ عن �أي تغيري فـي حالته االجتماعية .
الف�صــل الرابـــع
دعــم خدمــات الأ�شخــا�ص ذوي الإعاقــة وامل�سنــني
املــادة ( ) 17
يكون تقدمي الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني بناء على طلب يقـ ــدم �إل ــى اللجن ــة
وذلك فـي احلاالت الآتية :
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أ�  -الإ�سهام وامل�ساعدة فـي متويل وت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني .
ب � -شراء خدمات تتعلق بت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني من املراكز
اخلا�صة املتخ�ص�صة فـي هذا ال�ش�أن .
ج � -ش ــراء الأجهــزة التعوي�ضي ــة واملعينات الطبية للأ�شخــا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني
فـي حالة عدم �إمكانية توفـريها عن طريق جهات �أخرى .
الف�صــل اخلامـــ�س
دعــم �أن�شطــة وبرامــج اجلمعيــات الأهليــة
املــادة ( ) 18
ي�شرتط لتقدمي الدعم املادي لأن�شطة وبرامج اجلمعيات الأهلية الآتي :
أ� �	-أن يحقق الن�شاط �أو الربنامج هدفا �أو �أكرث من �أهداف اجلمعية الأهلية الواردة
فـي نظامها الأ�سا�سي .
ب �	-أال يكون الدعم لبناء �أو �صيانة مقر اجلمعية الأهلية �أو �شراء املنقوالت .
ج  -املقدرة الفنية واالقت�صادية للجمعية الأهلية على تنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج .
د �	-أن يكون للجمعية الأهلية مقر متار�س �أن�شطتها �أو براجمها من خالله .
املــادة ( ) 19
يجب على اجلمعية الأهلية عند تقدمي طلب الدعم املادي �إرفاق امل�ستندات الآتية :
أ�  -حم�ضر اجتماع جمل�س �إدارة اجلمعية الأهلية  ،يت�ضمن املوافقة على التقدم
بطلب دعم الن�شاط �أو الربنامج .
ب �	-إرفاق درا�سة جدوى  ،والأهداف الرئي�سة والفرعية املرجو حتقيقها من تنفـيذ
الن�شاط �أو الربنامج .
ج  -ن�سخة من التقرير املايل والإداري للجمعية الأهلية للعام الذي ي�سبق التقدم
بطلب الدعم .
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املــادة ( ) 20
ي�سرتد كل �أو جزء من مبلغ الدعم املادي املقدم للجمعية الأهلية فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إذا مل تقم اجلمعية الأهلية بتنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج الذي من �أجله مت منح
الدعم املادي خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم مبلغ الدعم .
ب �	-إذا �صرف مبلغ الدعم لغري �أهداف الن�شاط �أو الربنامج املعتمد .
ج �	-إذا توقف تنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج دون مربر مقبول .
املــادة ( ) 21
يجــب علــى الــوزارة متابع ــة �إدارة اجلمعي ــة الأهليــة املنحلــة ال�ستــرداد مبلــغ الدع ــم املادي
وفق الإجراءات املالية املتبعة .
املــادة ( ) 22
تك ــون ال ــوزارة م�س�ؤول ــة ع ــن متابع ــة اجلمعي ــات الأهلي ــة الت ــي تـ ــم منحه ــا الدع ــم املـ ــادي
من احل�ساب لتنفـيذ الأن�شطة �أو الربامج املعتمدة  ،ورفع تقارير عنها �إلى اللجنة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
مـــوارد احل�ســـاب
املــادة ( ) 23
تتكون املوارد املالية للح�ساب على النحو الآتي :
أ�  -املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي ميزانية الوزارة .
ب  -الهبــات والتربعـ ــات وامل�ساع ــدات املقدم ــة م ــن الأف ــراد وامل�ؤ�س�س ــات وال�شركـ ــات ،
واملنظمات الدولية التي تقبلها اللجنة وفق الإجراءات املتبعة .
ج  -عائد ا�ستثمار �أموال احل�ساب .
د  -الوقف االجتماعي املخ�ص�ص للح�ساب .
هـ �	-أي �إيرادات �أخرى  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
قـــرار وزاري
رقـم 2018/1
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم  2009/31ب�إعـالن مناطـق حجـر زراعيـة
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2009/31امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
تعلن كل من الواليات الآتية مناطق حجر زراعية حلــني زوال �سبــب احلجــر  ،و�صــدور
قرار بهذا ال�ش�أن :
الواليــة
املحافظـــة
خ�صب  ،دبا  ،مدحاء
حمافظة م�سندم
الربميي  ،حم�ضة
حمافظة الربميي
�صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
حمافظة �شمال الباطنة
بركاء  ،الر�ستاق
حمافظة جنوب الباطنة
�صور  ،جعالن بني بوح�سن
حمافظة جنوب ال�شرقية
نيابة �سناو  ،القابل
حمافظة �شمال ال�شرقية
عربي  ،ينقل � ،ضنك
حمافظة الظاهرة
بهالء
حمافظة الداخلية
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 4 / 20 :هـ
املوافــــق 2018 / 1 / 8 :م

د  .فـ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1226
ال�صادرة فـي 2018/1/14م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2018/132
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
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 البــحري وحماية الرثوة املائي ــة احلــية ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى الئحة �ضبط جودة الأ�سماك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إلى قــرار جمل�س الـوزراء بجل�سته رقـم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4من ربيع الأول 1432هـ ،
املوافـق  8مــن فربايــر 2011م ب�ش ـ�أن توفري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ت�صدير �أ�سماك الكنعد  ،و�أ�سماك اجليذر  ،و�أ�سمــاك ال�سهــوة  ،و�أ�سمــاك العندق ،
خالل الفرتة من  1يونيو 2018م حتى  31مايو 2019م .
كما يحظــر حيازتهــا علــى �أي و�سيل ــة نق ــل م ــعدة لت�سوي ــق الثــروات املائيــة احليــة باملنافــذ
احلدودية  ،خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ت�ستثنــى �أ�سمــاك اجليــذر والعنــدق املعلبة  ،واملب ــردة  ،واملجمــدة مــن �أحكــام املــادة الأولــى
من هذا القرار  ،على �أن تتوافر ال�شروط الآتية بالن�سبة للأ�سماك املربدة واملجمدة منهما :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفري القيمة امل�ضافة عليها .
� - 2أن يت ــم �شرا ؤ�هــا مــن قبــل ال�شركــات وامل�ؤ�ســ�سات احلا�صلة على ترخي�ص و�شهادة
�ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،وذلك
من �سوق اجلملة املركزي للأ�سمــاك � ،أو �أ�ســواق اجلملة الأخرى املعتمدة من قبل
هذه الوزارة .
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� - 3أن تقدم ال�شركات  ،وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك
من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية
تعتمده هذه الوزارة .
� - 4أن يتم ت�صدير �أ�سماك اجليذر و�أ�سماك العندق (املربدة) جوا فقط .
املــادة الثالثـــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شرك ــات وامل�ؤ�س�ســات املرخ�ص
لــها مبمار�س ــة ن�ش ــاط ت ــداول وت�سوي ــق الث ــروة املائي ــة احلي ــة  ،بت�سوي ــق كمي ــة م�ساوي ــة
من �أ�سماك ال�صال الكبري  ،وت�شمل  :ال�صال  ،والق�شران واخلايط  ،واحلمام  ،والكفدار ،
ما عدا "الطالح"  ،و�أ�سمــاك الهامــور مــا عــدا "الدي�س ــكو"  ،و�أ�سم ــاك ال�شع ــري  ،و�أ�س ــماك
ال�سقطانة  ،و�أ�سم ــاك الكوفــر مــا عــدا "ال�سيــة  ،وبنت النوخذة"  ،فـي �سوق اجلملة املركزي
للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة من قــبل وزارة الزراع ــة والثــروة ال�سمكية خالل
فرتة احلظر املحددة فـي املــادة الأولــى مــن هــذا القــرار  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم
بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك الأ�سواق .
املــادة الرابعـــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص
لها مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة (� )%40أربعني
باملائة مما فـي حوزتهم من �أ�سماك ال�ضلعة  ،و�أ�سماك الأ�شخلي ما عدا "البنــاوة"  ،و�أ�ســماك
البــياح ما عدا "اجلردفة"  ،و�أ�سماك النجرور  ،و�أ�سماك الربيان  ،و�أ�سماك ال�شارخة كل فـي
مو�سمه  ،فـ ــي �ســوق اجلملــة املرك ــزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية خالل فرتة احلظر املحددة فـي املادة الأولى مــن هــذا القــرار ،
وذلك ف ــي مقابــل الت�صريـح له ــم بت�صدي ــر الكمي ــة املتبقي ــة لديهــم  ،والتــي تعــادل ن�سبــة
(� )%60ستني باملائة من النوع ذاته .
املــادة اخلام�ســة
ت�ستثنى الأ�سماك املغلفة (املجمدة) التي تعد بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفري القيمة
امل�ضافة عليها من �أحكام املادتني الثالثة والرابعــة من هذا القرار  ،ب�شرط �أن يكون امل�صدر
حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية  ،وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده
هذه الوزارة .
-280-

املــادة ال�ساد�ســـة
يجب على �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار
�إليها فـي ه ــذا القــرار  ،احل�صول على �شهادة معتمدة �ص ـ ــادرة مــن �ســوق اجلمل ــة املركـ ـ ــزي
للأ�سم ــاك � ،أو الأ�سواق املحلية الأخرى التي حتددها وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكي ــة وفقا
للنموذج املعد له ــذا الغ ــر�ض  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك  ،ووزنه ــا  ،وتاريخ
ومكان ت�سويقه ــا  ،ورقم املركب ــة  ،وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمـال ملرة
واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ
الت�صدير .
املــادة ال�سابعـــة
ت�ستثنى من �أحكام هذا القرار الأحياء املائية امل�ستزرعة .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو 2018م .
�صـدر فـي 1439 / 8 / 27 :هـ
املـوافــــق 2018 / 5 / 13 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1244
ال�صادرة فـي 2018/5/20م
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قــرار وزاري
رقــم 2018/158
مبنع دخول وخروج الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة الربي
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/53
و�إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون احلج ــر البيطـ ــري ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ـ ـ ــوزاري رق ــم
، 2008/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
مينع دخول وخروج الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة الربي ملدة عام اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القرار .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 9 / 26 :هـ
املوافـــــق 2018 / 6 / 11 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجـواين
وزيـر الـزراعة والرثوة ال�سمكية

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1248
ال�صادرة فـي 2018/6/19م
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قــرار وزاري
رقـــم 2018/189
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة
لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لــى الالئحة التنفـيذيــة لقانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�صي البندين (ثانيا�/أ) و(ثالثا/ج) من املــادة ( )4من الالئحة التنفـيذية لقانون
ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
 ثانيــا � /أ  " :قوارب ال�صيد احلرفـي  ،وق ــوارب ال�صيـ ــد املتطـ ــورة  ،و�سف ــن ال�صي ــداحلرفـي  ،و�سفن ال�صيد ال�ساحلي  ،و�سفن ال�صيد التجاري" .
 ثالثا  /ج  " :مدة الرتخيــ�ص ( )3ث ــالث �سنوات  ،ويجوز لل�سلطة املخت�صة �إ�صدارت�صريح ينتهي بانتهاء املدة �أو الغر�ض" .
املــادة الثانيــــة
ت�ضاف �إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار
�إليها مادة برقم ( 18مكررا)  ،ن�صها الآتي :
 املــادة ( )18مكررا  " :يحظر حيازة �شباك �أو معدات �أو �أدوات ال�صيد املقيد ا�ستخدامهامبوجب ترخي�ص  ،وذلك قبل احل�صول على الرتخي�ص الالزم
من ال�سلطة املخت�صة ".
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1439 / 10 / 28 :هـ
املوافـــــق 2018 / 7 / 12 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1252
ال�صادرة فـي 2018/7/15م
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قـــرار وزاري
رقم 2018/218
ب�ش�أن تنظيم و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية
ا�ستنادا �إلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و إ�لــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2012/68بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة الزراعـ ــة والثـ ــروة
ال�سمكيـة واعتمــاد هيكلهــا التنظيمـي ،
وبنــاء علـى ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
مينع دخول وخروج املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية �إذا كانت و�سيلة النقل غري مربدة .
املــادة الثانيــــة
ي�شرتط فـي و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية الآتي :
�	- 1أن تكـون خم�ص�صـة لنقـل املنتجـات الزراعيـة والأغذيـة  ،وقـادرة على االحتفاظ
بدرجة احلرارة املنا�سبة للمنتج فـي �أثناء النقل والتوقف .
�	- 2أن يكون التربيد �آليا وذا قدرة منا�سبة ل�سعة حيز ال�شحن  ،مع �إمكانية التحكم
فـي درجة التربيد للدرجة املنا�سبة للمنتجات الزراعية .
�	- 3أن تكــون مــزودة ب�أجهــزة قيــا�س وت�سجيـل لدرجــة احلــرارة والرطوبــة الن�سبيــة ،
ويجب و�ضع امل�ؤ�شر فـي مكان بارز ت�سهل قراءته من اخلارج .
املــادة الثالثـــة
يلتزم �سائقو و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية بالآتي :
 - 1تنظيف الرباد من �أي مواد ت�ضر بخوا�ص املنتجات الزراعية �أو بال�صحة العامة ،
وذلك قبل عملية ال�شحن .
 -2ر�ص عبــوات املنتجــات الزراعيــة فـي الب ــراد بطريقـ ــة ثابتـ ــة ومنظم ــة ال ت�ؤثـ ــر
على توزيــع الهــواء .
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 - 3عدم خلط �أ�صناف املنتجات الزراعية املختلفة فـي �شحنة واحدة ما مل تتوافق
متطلبات هذه املنتجات من احلرارة والرطوبة وامت�صا�ص و�إنتاج الروائح واحل�سا�سية
لأ�ضرار الربودة �أو التح�س�س لغاز الإيثلني .
 -4عدم �إيقاف �أجهزة التربيد فـي �أي وقت من الأوقات ما دام الرباد حممال باملنتجات
الزراعية .
 - 5ت�شغيل التربيد قبل �شحن املنتجات الزراعية ملدة �ساعة على الأقل .
� - 6أن تكون درجة حرارة اخل�ضار والفاكهة الطازجة عند حتميلها مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املقررة قانونا .
املــادةالرابعــة
تفــر�ض غرامــة �إداريــة ال تزيــد علــى ( )1000أ�لــف ريــال عمانـي علـى كــل مــن يخالــف �أيا
من ال�شروط الواردة فـي املادتني الثانية  ،والثالثة من هذا القرار .
املـادةاخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو 2019م .
�صـدر فـي 1439 / 11 / 22 :هـ
املـوافــــق 2018 / 8 / 5 :م
د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1256
ال�صادرة فـي 2018/8/12م
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قــرار وزاري
رقــم 2018/308
بتعديل القرار الوزاري رقم  2009 /31ب�إعالن مناطق حجر زراعية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال �سبب احلجر الزراعــي من واليتي
�صور  ،وبهالء  ،ونيابة �سناو  ،وبتحديد والية بخا 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 :
الواليــــة
املحافظـــة
خ�صب  ،دبا  ،مدحاء  ،بخا
حمافظة م�سندم
الربميي  ،حم�ضة
حمافظة الربميي
�صحار � ،شنا�ص  ،لوى� ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
حمافظة �شمال الباطنة
بركاء  ،الر�ستاق
حمافظة جنوب الباطنة
جعالن بني بوح�سن
حمافظة جنوب ال�شرقية
القابل
حمافظة �شمال ال�شرقية
عربي  ،ينقل � ،ضنك
حمافظة الظاهرة
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440 / 2 / 19 :هـ
املـوافـــــق 2018 / 10 / 28 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1267
ال�صادرة فـي 2018/11/4م
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وزارة ال�صحــــــة
قـــرار وزاري
رقـم 2018/29
ب�إ�صـدار الئحــة �ضوابــط الت�صريــح
للأطبــاء العاملــني بامل�ؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميـة املدنيـة
للعمـل فـي امل�ؤ�س�سـات الطبيـة اخلا�صـة فــي غيـر �أوقـات العمـل الر�سميـة
ا�ستنادا �إلى قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 96/22
و�إلى الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفـية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميــة (املدنيــة والع�سكري ــة) ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 2014/16
و�إلى القرار الوزاري رقم  2012/26ب�ش�أن �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات
ال�صحية احلكومية املدنية بالعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــرر
املــادة الأولــى
يعمــل فـي �ش�أن �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية املدنية
للعم ــل فـي امل�ؤ�س�س ــات الطبيــة اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  ،ب�أحكام الالئحة
املرفقة .
املــادة الثانيــة
ي�ستمر العمل بالت�صاريح ال�صادرة قبل العمل ب�أحكام الالئحة املرفقــة �إلــى حيــن انتــهاء
مدتها  ،ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة الثالثــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2012/26امل�شــار �إلي ــه  ،كـمــا يلغــى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار
والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هــذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعــمل بــه مــن الـيوم التال ــي لتاري ــخ ن�شــره .
�صـدر فـي 1439 / 5 / 27 :هـ
املــوافـــق 2018 / 2 / 14 :م

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

				
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1231
ال�صادرة فـي 2018/2/18م
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الئحـة �ضوابـط الت�صريـح
للأطبـاء العاملـني بامل�ؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة املدنيـة
للعمـل فـي امل�ؤ�س�سـات الطبيـة اخلا�صـة فـي غيـر �أوقات العمـل الر�سميـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها :
 - 1الــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 2الوزيـــر :
وزير ال�صحة .
 - 3املديريــة :
املديرية العامة للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بالوزارة .
 - 4الت�صريــح :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من املديرية للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
املدنية للعمل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
 - 5اللجنـة الفنيـة :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )4من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجــوز للأطب ــاء العاملــني بامل�ؤ�س�ســات الطبــية احلكوميــة املدنية العمل فـي امل�ؤ�س�سات
الطبية اخلا�صة �إال بعد احل�صول على الت�صريح .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الت�صريح ما ي�أتي :
� - 1أن يك ــون طالـ ــب الت�صري ــح طبيب ــا عمانيــا ويعمــل ب�أح ــد التخ�ص�ص ــات الطبيــة
التي حتددها اللجنة الفنية  ،و�شاغال لإحدى الوظائف الآتية :
أ�  -طبيب ا�ست�شاري �أول .
ب  -طبيب ا�ست�شاري .
ج  -طبــيب اخت�صا�ص ــي �أول � ،شريط ــة موافــقة الوزير على ذلك  ,بناء على تو�صية
اللجنة الفنية .
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د  -الطبي ــب ال ــذي ا�ستوف ـ ــى ا�شرتاط ــات �شغ ــل وظيف ـ ــة طبي ــب ا�ست ــ�شــاري �أول ،
�أو وظيفة طبيب ا�ست�شاري � ،شريطة موافقة الوزير على ذلك  ،بناء على تو�صية
اللجنة الفنية .
وا�ستث ــناء م ــن ذلك  ،يج ــوز الت�صريــح للطبيب غيــر العمانــي الــذي ي�شغــل وظيفــة
طبيب ا�ست�شاري �أول � ،أو وظيفة طبيب ا�ست�ش ــاري �إذا اقت�ض ــت م�صلح ــة العمــل ذلك ،
�شريطة موافقة الوزير على ذلك  ،بناء على تو�صية اللجنة الفنية .
� - 2أن يكــون طالــب الت�صريــح قــد �أمــ�ضــى املدد الآتية فـي خدم ــة امل�ؤ�س�س ــة الطبــية
احلكومية املدنية التي يعمل بها :
أ� � -سنة واحدة على الأقل من تاريخ �شغله للوظيفة الطبية .
ب  -أ�قــل مــن �سن ــة للطب ــيب العمان ــي مــن تاريخ �شغله لوظيفة طبيب ا�ست�شاري
�أول � ،أو وظيفة طبيب ا�ست�شاري � ،شريطة موافقة الوزيــر علــى ذلك  ،بن ــاء
على تو�صية اللجنة الفنية .
� - 3أال يكــون طالــب الت�صريــح قــد ح�صــل عل ــى �إنــذار �أو خطــاب ن�صــح يتعلــق ب�ش�أن
ممار�سته املهنية � ،أو تــم توقيع �أي من العقوبات الت�أديبــية الأخ ــرى املن�ص ــو�ص
عليهــا فـي قان ــون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان عليه خالل ال�سنة
ال�سابقة لتاريخ تقدمي طلــب الت�صريح  ،و�أال يكون قد �سبق �أن ارتكب خمالفة لأي
من �أحكام هذه الالئحة � ،أو �أي خمالفات �أخرى ت�ؤثر على جودة الرعاية الطبية
خالل ( )6ال�ستة الأ�شهر ال�سابقة على تاريخ تقدمي الطلب .
� - 4أن تك ــون امل�ؤ�س�س ــة الطبي ــة اخلا�ص ــة املطل ــوب الت�صري ــح للعم ــل به ــا مرخ�صــة
من الوزارة  ،ومرخ�صا لها العمل فـي التخ�ص�ص املطلوب الت�صريح له .
� - 5أن يقدم طالب الت�صريح ما ي�أتي :
أ�  -موافقة جهة عمله على طلب الت�صريح .
ب  -موافقة امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة التي يرغب فـي العمل بها .
ج  -ما يفـيد الت�أمني ل�صالح الغري �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية من �إحدى
�شركات الت�أمني املرخ�ص لها مبمار�سة هذا الن�شاط فـي ال�سلطنة .
� - 6أن يقوم طالب الت�صريح ب�سداد الر�سم املقرر قانونا .
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املــادة ( ) 4
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية تخت�ص بالآتي :
 - 1حتديد التخ�ص�صات الطبية التي مينح فـيها الت�صريح .
 - 2النظر فـي احلاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي البندي ــن ( )1و( /2ب) م ــن املــادة ()3
من هذه الالئحة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل الوزير .
 - 3البت فـي طلبات الت�صريح للعمل بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة الإ�ضافـية التي تقع
خارج املحافظة التي يعمل بها امل�صرح له .
 - 4النظر فـي املخالفات املرتكبة لأحكام هذه الالئحة  ،وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة
على مرتكبيها وفقا لأحكامها .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب الت�صريح �إىل املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويج ــب عليه ــا البت
فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه � ،أو من تاريخ ا�ستيفاء طالــب الت�صريح
للبيانات �أو امل�ستندات التي تطلبها منه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البــت ف ــي الط ــلب
مبثابة رف�ضه .
ويجب على املديرية عر�ض احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البندين ( )1و( /2ب) من املادة
( )3مــن ه ــذه الالئحــة علــى اللجنــة الفنيــة للنظر فـيها  ،وفـي حال �أو�صت اللجنة مبنح
الت�صريح يرفع الطلب �إىل الوزير للموافقة عليــه م�شفوعــا بالأ�سبــاب التي على �ضوئها
متت التو�صية .
املــادة ( ) 6
تكون مدة الت�صريح (� )1سنة واحدة  ،ويجــوز جتديــده وفقا لأحكام هذه الالئحة قبل
انتهائه مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني يوما .
وي�شمل الت�صريح تقدمي امل�شورة الطبية والعالج و�إجراء العمليات اجلراحية والفحو�صات
الطبية الالزمة والزيارة املنزلية للمري�ض الذي ي�شرف الطبيب على عالجه بامل�ؤ�س�سة
الطبية اخلا�صة التي يعمل بها .
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املــادة ( ) 7
يك ــون الت�صري ــح للعم ــل فـ ــي م�ؤ�س�س ــة طب ــية خا�ص ــة واح ــدة  ،ووفقا للأوقــات املحــددة
فـي الت�صريح  ،ويجوز الت�صريح بالعمل فـي م�ؤ�س�سة طبية خا�صة �إ�ضافـية  ،وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون الت�صريح فـي التخ�ص�صات التي حتددها اللجنة الفنية .
� - 2أن يكون الت�صريح فـي م�ؤ�س�سة طبية خا�صة تقع خارج املحافظة التي يعمل بها
الطبيب .
� - 3أن يكون الت�صريح فـي �أيام العطلة الأ�سبوعية  ،والإجازات امل�صرح بها .
 - 4موافقة الوزير على ذلك  ،بناء على تو�صية اللجنة الفنية .
املــادة ( ) 8
يلتزم الطبيب امل�صرح له بالآتي :
أ�  -التقــيد ب�أيام و�ساعات العمل امل�صرح له العمل بها وفــقا للت�صري ــح  ،وال يج ــوز
تعديلها �إال مبوافقة امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها  ،واعتماد املديرية .
ب � -أن تكون مواعيد عمله بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة فـي الأيام امل�صرح له بالعمل
فـيها فـي غي ــر �أوقات عمله الر�سمي  ،مبا فـي ذلك �أيام �أو �ساعات املناوبة املكلف
بها �أو الأوقات الت ــي ت�ستدعي ظروف العمل وجوده فـي عمله بامل�ؤ�س�سة الطبية
احلكومية التي يعمل بهــا .
ج � -أن تبد أ� �ساعات العمل فـي امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�ص ــة بعد م�ض ــي �ساع ــة واح ــدة
علــى الأقــل من انتهاء �ساعات العمل الر�سمية بامل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي
يعمل بها .
د � -أال ي�ؤثر عمله بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة على �أداء واجباته وم�س�ؤولياته العالجية
�أو الإدارية �أو الإ�شرافـية �أو التدريبية �أو ح�ضور اللجان واالجتماعات بامل�ؤ�س�سة
الطبية احلكومية التي يعمل بها .
هـ � -أال ي�ستغل الأجهزة �أو املعدات الطبية �أو الإدارية �أو اخلدمات امل�ساعدة �أو العاملني
�أو �أي ت�سهيالت �أخــرى فــي امل�ؤ�س�ســة الطبية احلكومية التــي يعمل بهــا ل�صالــح
امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة امل�صرح له بالعمل بها .
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و � -أال ي ــروج �أو يدع ــو �أو ي�شجع املر�ضــى املرتددين على امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية
التي يعمل بها ممن ي�شرف على عالجهم �أو غريهم على مراجعته فـي �أثناء عمله
بامل�ؤ�س�سة الطبيــة اخلا�ص ــة امل�ص ــرح ل ــه بالعم ــل به ــا � ،أو حتويلهـ ــم �أو ترغيب ــهم
فـي ا�ستخدام �أي ت�سهيالت طبية موجودة بامل�ؤ�س�ســة الطبيــة اخلا�صــة ما دامــت
متوفرة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية .
ز � -أال يتدخل لدى �أي م�ؤ�س�سة طبية حكومية لتمكني املر�ضى املحولني �إليها طبقا
للم ــادة ( )10مــن ه ــذه الالئحــة مـ ــن احل�ص ــول عل ــى �أف�ضلي ــة ملواعيـ ــد املقابلـ ــة
�أو احل�صول على اخلدمات الطبية �أو العالجية �أو الدواء  ،ما مل تكن احلالة
الطبية للمري�ض ت�ستدعي ذلك .
املــادة ( ) 9
تلتزم امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة امل�صرح للعمل بها مبا ي�أتي :
أ�  -عدم ال�سماح للطبيب للعمل �إال بعد �صدور الت�صريح �أو جتديده .
ب  -التقيد ب�أيام و�ساعات العمل امل�صرح بها للطبيب  ،وعدم ال�سماح لــه بالعمــل خ ــارج
نطاق �ساعات و�أيام العمل املحددة فـي الت�صريح .
ج � -أال متــنح ن�سبا مالية للأطباء امل�صرح لهم من ر�سوم الفحو�صات الطبية املختربية
�أو الأ�شعة الت�شخي�صية �أو غري ذلك من اخلدمات التي يطلبها الأطباء للمر�ضى
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
د � -ضمان ا�ستمرارية تقدمي الرعاية الطبية للمري�ض فـي احلاالت الطارئة فـي حـال
عدم وجود الطبيب امل�صرح له واملعالج لتلك احلالة بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة .
املــادة ( ) 10
يج ــوز للطبي ــب امل�صــرح ل ــه �إحال ــة املري�ض الذي ي�شرف على عالجه بامل�ؤ�س�سة الطبية
اخلا�صة �إىل �أي م�ؤ�س�سة طبية خا�ص ــة �أخرى تتوفر بها تلك اخلدمات فـي حــال عــدم قدرة
تلك امل�ؤ�س�سة على توفـري خدمات الت�شخي�ص �أو العالج املنا�سبة له  ،و�إذا تعذر ذلك يجوز
له �إحالة املري�ض �إىل �أي م�ؤ�س�سة حكومية تتوفر بها تلك اخلدمات .
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املــادة ( ) 11
يجب على امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب �إبالغ املديرية ب�أي خمالفة
لأحكام هذه الالئحة تقع من الطبيب  ،وتتوىل املديرية عر�ض املخالفة على اللجنة الفنية
للنظر فـيها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها  ،وذلك دون الإخالل بامل�ساءلة الإدارية املقررة
فـي النظام الوظيفـي الذي يخ�ضع له الطبيب .
املــادة ( ) 12
يلغى الت�صريح فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -طلب امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب امل�صرح له .
ب  -طلب امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة امل�صرح للطبيب بالعمل بها .
املــادة ( ) 13
تقوم املديرية ب�إعالن الطبيب امل�صرح له العمل بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة  ،باحل�ضور �أمام
اللجنة الفنية ملواجهته باملخالفة  ،و�سماع �أقواله  ،وحتقيق دفاعه ب�ش�أنها  ،وللجنة الفنيــة
 فـي حال ثبوت املخالفة � -أن توقع عليه �أيا من اجلزاءات الت�أديبية الآتية :أ�  -الإنذار .
ب  -غرامة �إدارية مبا ال يزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
ج � -إيقاف الت�صريح ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
د � -إلغاء الت�صريح .
وال يحق للطبيب امل�صرح له التقــدم بطل ــب ت�صري ــح جدي ــد �إال بع ــد م�ض ــي (� )2سنتيــن
من تاريخ �إلغاء الت�صريح .
املــادة ( ) 14
تقوم املديرية ب�إعالن �صاحب امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة �أو من ميثلها باحل�ضور �أمام اللجنة
الفنية ملواجهته باملخالفة  ،و�سماع �أقواله  ،وحتقيق دفاعه ب�ش�أنها  ،وللجنة الفنية  -فـي حال
ثبوت املخالفة � -أن توقع على امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة غرامة �إدارية  ،مقدارها ()1000
�ألف ريال عماين  ،مع وقف منح الت�صريح .
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قــرار وزاري
رقم 2018/65
بتحديـــد ر�ســــوم اخلدمــــات
التـي تقدمهـا املعاهـد التعليميـة التابعـة لـوزارة ال�صحــة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/55فـي �ش�أن نظم املعاهد التعليمية التابعة لوزارة ال�صحة ،
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 ر�سوم اخلدمات التي تقدمها املعاهد التعليمية التابعة لوزارة ال�صحة وفق 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 1439/ 7 /29 :هـ
املوافــــق 2018/ 4 /16 :م		

د�.أحمد بن حممد 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 ()1240
ال�صادرة فـي 2018/4/22م
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جـــــدول
بتحديـــد ر�ســــوم اخلدمــــات
التـي تقدمهــا املعاهــد التعليميـة التابعـة لــوزارة ال�صحـة
م

اخلدمــــة التعليميــــة

قيمــة الر�ســم
بالريــــال العمانـــي

120
ر�سوم درا�سة برنامج دبلوم الدرا�سات العليا
1
والربامج التخ�ص�صية فـي العلوم ال�صحية لغري العمانيني لكل �ساعة معتمدة

2

�إ�صدار بدل فاقد  /تالف للم�ستندات الآتية :
 البطاقات التعريفـية ك�شف الدرجات �إفادة التخرج -ال�شهادات العلمية

5

3

اعتماد تو�صيف املقرر واملــادة العلمية للمقرر الواحد

5

4

التحقق من �صحة تو�صيف
الربنامج الدرا�سي وحمتواه واعتماده

20

5

التظلم من درجة االمتحان �أو درجة املقرر

5

6

التظلم من �إجراء �إداري

5
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قــرار وزاري
رقم 2018/76
ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري القاعات املتعددة اال�ستخدام
والتدريـــب بامل�ؤ�س�ســـات التابعـــة لــــوزارة ال�صحــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
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 ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يك ــون ت�أجي ــر القاعـ ــات املتع ــددة اال�ستخ ــدام امللحق ــة بامل�ؤ�س�س ــات التابع ــة لــوزارة ال�صحــة
كل �ساعتني نظري الر�سوم الآتية :
 )300( - 1ثالثـمائة ريال عماين خالل �أيام العمل الر�سميــة  ،وي�ضــاف �إليهــا ()100
مائة ريال عماين عن كل �ساعة �إ�ضافية .
 )500( - 2خم�سمائة ريال عماين خالل �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية  ،وي�ضاف
�إليها ( )120مائة وع�شرون رياال عمانيا عن كل �ساعة �إ�ضافية .
املــادة الثانيــة
حتدد ر�سوم التدريب بامل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة على النحو الآتي :
اجلهـــة امل�ستفيـــدة

قيمة الر�سم �أ�سبوعيا
بالريال العماين بالن�سبة لكل متدرب

املتدربون من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة

( )90ت�سعون رياال عمانيا

املتدربون من امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة

( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا

-296-

املــادة الثالثــة
ال يجوز ا�سرتداد الر�سوم املح�صلة طبقا لهذا القرار فـي حالة عدم ا�ستغالل القاعة امل�ؤجرة
خالل املدة املتفق عليها لأ�سباب راجعة للم�ست�أجر �أو االعتذار عن التدريب .
املــادة الرابعــة
يلتزم امل�ست�أجر  -من غري وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -بتقدمي �ضم ــان بقي ــمة تعــادل
ن�صــف ر�سوم �إيجار القاعة على الأقل � ،أو خطاب �ضمان م�صــرفـي �سار حل ــني انتهاء مدة
الإيجار بذات القيمة  ،ويرد للم�ست�أجر بعد ت�سليم القاعة بحالة جيدة .
املــادة اخلام�ســة
يلتزم امل�ست�أجر با�ستغالل القاعة امل�ؤجرة فـي الغر�ض املخ�ص�ص لها  ،وباملحافظة عليها ،
ويكــون م�سـ ـ�ؤوال عم ــا يلحــق بها من تلف � ،أو هالك نا�شئ عن �سوء اال�ستخدام فـي �أثناء
انتفاعه بها .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439/ 8 /17 :هـ
املوافــــق 2018/ 5 / 3 :م		

د�.أحمد بن حممد 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 ()1243
ال�صادرة فـي 2018/5/13م
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قــرار وزاري
رقـــم 2018/90
ب�شـــ�أن حتديـــد ر�ســـوم
برامـج التدريـب والتطويـر املهنـي امل�ستمر املقدمـة من وزارة ال�صحـة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
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 ،
تـقــــرر
املـــادة الأولــــى
حتــدد ر�ســوم برامــج التدريــب والتطوير املهنــي امل�ستمــر املقدمــة من وزارة ال�صحــة وف ــق
اجلدول املرفق .
املـــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 9 / 7 :هـ
املوافــــق 2018 / 5 / 23 :م

د�.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1246
ال�صادرة فـي 2018/6/3م
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جــدول بتحديــــد ر�ســـــوم
برامـج التدريـب والتطويـر املهنـي امل�ستمـر املقدمـة من وزارة ال�صحــة
قيمة الر�سم
بالريال العماين
م

الربنامـــــــج

غري
موظفـو
موظفـي
الـوزارة
الـوزارة

1

الإنعا�ش القلبي والرئوي

15

53

2

الإنعا�ش القلبي والرئوي املتقدم للكبار

50

139

3

الإنعا�ش القلبي والرئوي املتقدم للأطفال

50

100

4

الإ�سعافات الأولية

12

40

5

الإنعا�ش املتقدم لل�صدمة والطوارئ

30

250

6

مدرب/مر�شد معتمد
بالإنعا�ش القلبي والرئوي الأ�سا�سي

150

260

7

مدرب/مر�شد معتمد
بالإنعا�ش القلبي والرئوي املتقدم للكبار

150

180

8

مدرب/مر�شد معتمد
بالإنعا�ش القلبي الرئوي املتقدم للأطفال

150

180
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قــرار وزاري
رقم 2018/179
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
ا�ستنادا �إلى قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 96/22
و�إلى قانون مكافحة االجتار بالب�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/126
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  94/8ب�ش�أن قواعد تنظيم �إجراء عمليات غر�س الأع�ضاء الب�شرية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغــى القــرار الــوزاري رقم  94/8امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغـى 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 فـي 1440/ 1 /16 :هـ
املوافــــق 2018/ 9 /26 :م		
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1263
ال�صادرة فـي 2018/10/7م

د �.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
الف�صــــل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 2الوزيــــر :
وزير ال�صحة .
 - 3الن�سيج الب�شري :
تكوين من الألياف واملواد بني اخللوية واخلاليا املت�شابهة هيكليا  ،ووظيفـيا  ،والتي
ال ت�شكل ع�ضوا  ،وت�ؤدي فـي جمموعها وظيفة معينة .
 - 4الع�ضــــو :
جمموعة من الأن�سجة واخلاليا املرتابطة  ،والتي ت�شرتك فـي وظائف حيوية داخل
اجل�سم الب�شري .
 - 5النقــــــل :
�إجراء طبي يتم من خالله ا�ستئ�صال �أحد الأع�ضاء �أو الأن�سجة الب�شرية من �شخ�ص
حي �أو ميت لزراعتها فـي �شخ�ص حي �آخر .
 - 6املـــــــوت :
املفارقة التامة للحياة ب�صورة يقينية  ،ونهائية  ،وذلك بتوقف القلب  ،والتنف�س
توقفا تاما ونهائيا � ،أو توقف جميع وظائف جذع املخ توقفا نهائيا وفقا للمعايري
الطبية الدقيقة .
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 - 7التبــــرع :
ت�صرف قانوين يفـيد موافقة �شخ�ص حي على نقل ن�سيج ب�شري �أو ع�ضو من �أع�ضاء
ج�سمه �أو �أكرث بال مقابل لزرعه فـي �شخ�ص �آخر حي .
 - 8الو�صية :
ت�صرف قانوين على وجه التربع يفـيد موافـقة ال�شخ ــ�ص علــى نق ــل ن�سي ــج ب�ش ــري
�أو ع�ضو من �أع�ضاء ج�سمه بعد موته بال مقابل لزرعه فـي �شخ�ص �آخر .
 - 9املتبــــرع :
كل �شخ�ص بالغ �سن الر�شد  ،وكامل الأهلية وافق على نقل ن�سيــج ب�شــري �أو ع�ضــو
من �أع�ضاء ج�سمه ل�شخ�ص �آخر دون مقابل .
 - 10املتبــرع لــه :
كل �شخ�ص يقرر الطبيب املخت�ص حاجته املا�سة �إلـى زرع ع�ض ــو � ،أو ن�سيــج ب�شــري
فـي ج�سمه  ،ويوافق على نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري �إليه .
 - 11املو�صي :
كل �شخ�ص بالغ �ســن الر�شــد وكامــل الأهليــة �أو�صــى بنقــل ع�ضــو �أو ن�سيــج ب�شــري
من ج�سمه بعد موته �إلى �شخ�ص �آخر .
 - 12اللجنة :
اللجنة الفنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأع�ضاء  ،والأن�سجة الب�شرية  ،امل�شكلة
وفقا حلكم املادة ( ) 2من هذه الالئحة .
 - 13الطبيب املخت�ص :
كل طبيب خمت�ص وم�ؤهل مرخ�ص له من قــبل الــوزارة للقيــام بعمليــة نقــل ع�ضــو
�أو ن�سيج ب�شري من ج�سم �شخ�ص حي � ،أو ميت  ،وزرعه فـي ج�سم �شخ�ص �آخر .
 - 14امل�ؤ�س�سة ال�صحية :
م�ؤ�س�سة طبية حكومية �أو خا�صة مرخ�ص لها من قبل الوزارة للقيام بعمليات نقل
وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
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الف�صـــل الثانــي
ت�شكيل اللجنة الفنية واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 2
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ،
على �أن يحدد القرار �أع�ضاءها  ،وتنظيم عملها .
املــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1و�ضع برنامج وطني لتنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،وتوفـري
قاعدة البيانات اخلا�صة به .
 - 2و�ضع الأدلة والربوتوكوالت العالجية وال�سريريــة والأخالقيــات الطبيــة لنقــل
وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،وحتديد معايري الأولوية وقوائم االنتظار
لإجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 3اقرتاح �شروط و�إجراءات الرتخي�ص للمراكز املتخ�ص�صة لتجميع وحفظ الأع�ضاء
والأن�سجة وجتهيزها للزرع .
 - 4املوافق ــة علــى نق ــل الأع�ضــاء والأن�سجــة الب�شرية لغري الأقارب وفقا للمادة ()4
من هذه الالئحة .
 - 5حتدي ــد امل�ؤ�س�س ــات ال�صحي ــة ملزاول ــة عمليــات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة
الب�شرية .
 - 6و�ضع �آليات الرقابة والتفتي�ش على املمار�سات الطبية ف ــي جمــال نقــل وزراعــة
الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 7اقرتاح �شروط الرتخي�ص للكوادر الطبية ملزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء
والأن�سجة الب�شرية .
 - 8العمل على تطوير خدمات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 9التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة املعنية لدعـم وتفعيـل الربنامج الوطني
لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
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الف�صـــل الثالـــث
التربع بالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية من متربع حي
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي املتربع الآتي :
� - 1أن يكون بالغا �سن الر�شد  ،وكامل الأهلية .
� - 2أن يكون على �صلة قرابة مع املتربع له حتى الدرجة الرابعة  ،على �أنه يجوز التربع
لغري الأقارب �إذا كان املتربع له فـي حاجة ما�سة للزرع � ،شريطة موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 5
ا�ستثناء من حكم املادة ( )4من هذه الالئحة  ،يجوز نقل العــ�ضو �أو الن�سيــج الب�شــري من
القا�صر �أو ناق�ص الأهلية فـي احلاالت التي تقت�ضيها ال�ضرورة بغر�ض احل�صول على نخاع
العظم امل�ستخرج بق�صد زراعته لدى �أحد �أقربائه حتى الدرجة الثانية  ،وذلك بعد موافقة
كتابية لوليه ال�شرعي � ،أو الو�صي  ،وب�شرط عدم توفر حلول عالجية �أف�ضل للمتربع لــه ،
و�أال يقع �ضرر على املتربع مبا ي�ؤثر على حياته الطبيعية .
املــادة ( ) 6
يحظر التربع فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان ذلك ي�ؤدي �إلى موت املتربع � ،أو �إحلاق �ضرر ج�سيم به � ،أو تعطيل �أي من
�أع�ضائه �أو �أن�سجته عن القيام بوظائفه .
� - 2إذا كان املتربع م�صابا ب�أحد الأمرا�ض التي من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة املتربع له .
� - 3إذا قدر الطبيب املخت�ص مبوجب تقرير كتابي عدم جناح عملية الزرع .
املــادة ( ) 7
ال يجوز التربع �إال بناء على موافقة كتابية من املتربع  ،ويحظر ممار�سة �أي �ضغط نف�سي
�أو مايل �أو �إكراه مادي �أو معنوي �أو الت�أثري عليه ب�أي طريقة للح�صول على هذه املوافقة .
املــادة ( ) 8
يجب على الطبيب املخت�ص �إجراء فح�ص �شامل للمتربع قبل التربع  ،وتب�صريه كتابة
بالنتائج ال�صحية التي قد ترتتب على نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري .
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املــادة ( ) 9
يجوز للمتربع العدول عن تربعه فـي �أي وقت قبل البدء بعملية النقل للع�ضو �أو الن�سيج
الب�شري دون قيد �أو �شرط .
الف�صــل الرابــع
التربع بالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية من امليت
املــادة ( ) 10
ي�شرتط لنقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري من امليت الآتي :
 - 1وجود و�صية مكتوبة  ،وا�ستثناء من ذلك يجوز نقل ع�ضو �أو ن�سيج ب�شري من امليت
مبوافقة ويل �أمره .
� - 2أن يثبت املــوت ب�شكــل نهائ ــي علــى وجــه اليق ــني  ،وذلك وفق ــا حلك ــم املــادة ()11
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يتم �إثبات املوت  -لغر�ض نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شريـة مـن املي ــت  -مبوج ــب تقريــر
من قب ــل ( )3ثالثــة �أطبـاء ا�ست�شاريني فـي تخ�ص�ص أ�مـرا�ض �أو جراحــة املـخ والأع�صاب ،
و�أمرا�ض �أو جراحة القلب والأوعية الدموية  ،والتخدير والعناية املركزة .
املــادة ( ) 12
يجــب �إعــادة اجلثــة التي مت نقل ع�ضو �أو ن�سيج ب�شري منها �إلى مظهرها الطبيعي قبل
الدفن قدر الإمكان .
الف�صــل اخلامــ�س
عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
املــادة ( ) 13
يكــون �إجــراء عملي ــات ن ــقل الأع�ض ــاء  ،والأن�سج ــة الب�شريــة  ،وزراعتــها بهــدف احلفــاظ
على احلياة  ،ولأغرا�ض عالجية .
ويحظر القيام ب�أي و�سيلة كانت بنقل �أو زرع الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري لغر�ض غري عالجي .
-305-

املــادة ( ) 14
ت�شكل فـي كل م�ؤ�س�سة �صحية مرخ�ص لها ب�إجراء عمليات نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
وزراعتها جلنة داخلية مكونة من ( )3ثالثة �أطباء على الأقل تخت�ص باملوافقة على �إجراء
عملية نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،على �أن يعتمد ت�شكيل اللجنة من قبل
الوزير .
وال يجوز �إجراء عمليات نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية وزراعتها �إال بعد موافقة جميع
�أع�ضاء اللجنة املذكورة  ،وذلك فـي �ضوء تقرير الطبيب املخت�ص يثبت فـيه حاجة املتربع
له لإجراء العملية و�سالمة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري املراد نقله ومالءمته للزرع .
املــادة ( ) 15
ال يجــوز إ�جــراء عمليــات نقــل الأع�ضـاء والأن�سجة الب�شريــة وزراعتــها �إال فـ ــي امل�ؤ�س�س ــات
ال�صحية املحددة من اللجنة الفنية  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون الكوادر الطبية القائمة بعملية نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية وزراعتها
مرخ�صة من قبل الوزارة .
� - 2أن تكون عملية نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري وزراعته هي الو�سيلة الأمثل لإنقاذ
حياة املتربع له .
� - 3أن تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية عند �إجراء عملية نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
وزراعتهــا بالأدل ــة والربوتوك ــوالت العالجي ــة وال�سريري ــة والأخالقيــات الطبيــة
املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
يحظر على الطبيب املخت�ص �إجــراء عمليــة نقــل الع�ضــو �أو الن�سي ــج الب�ش ــري وزراعتهم ــا
�إذا علــم ب ـ�أي و�سيلــة �أن الن�سيج الب�شري �أو الع�ضو املطلوب نقله وزراعته قد مت احل�صول
عليه مبقابل �أيا كانت �صورته .
املــادة ( ) 17
يجب على الطبيب املخت�ص قبل �إجراء العملية �أن يت�أكد من �سالمة الع�ضو �أو الن�سيج
الب�شري املراد نقله  ،ومالءمته للزرع فـي ج�سم املتربع له .
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املــادة ( ) 18
يجب على الطبيب املخت�ص بعد االنتهاء من عملية النقل والزرع �أن يعد تقريرا مف�صال
عن كل �إجراءات العملية .
املــادة ( ) 19
يجب على كل م�ؤ�س�سة �صحية �إم�ساك �سجل تقيد فـيه بيانات املتربع واملو�صي  ،واملتربع له ،
وذلك طبقا للنموذج املعد من قبل اللجنة .
الف�صـــل ال�ســاد�س
املمار�ســات املحظـــورة
املــادة ( ) 20
يحظر نقل وزراعة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري �أو �أجزاء منهما مبا يف�ضي �إلى اختالط
الأن�ساب .
املــادة ( ) 21
يحظر �إجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية �إذا كان التربع مبقابل
مادي � ،أو عيني .
املــادة ( ) 22
يحظــر ا�ستــغالل حاجــة �شخ�ص �أو جهله فـي احل�صول على موافقته لنقل ع�ضو �أو ن�سيج
من ج�سمه .
املــادة ( ) 23
ال يجـ ــوز ك�ش ــف هويـ ــة املتبــرع للمتب ــرع ل ــه  ،وعائلتــه  ،وكذلك هوي ــة الأخــري للمتبــرع ،
�أو عائلته �إال مبوافقة كال الطرفـني .
املــادة ( ) 24
يحظر زرع الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري فـي ج�سم املتربع له �إال �إذا كان ذلك هو الو�سيلة
الأف�ضل لعالجه .
املــادة ( ) 25
يحظر الدعاية �أو الإعالن �أو الرتويج بق�صد بيع �أو �شراء الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري .
املــادة ( ) 26
يجوز لأي �شخ�ص �إبالغ الوزارة عن �أي اتفاق �أو �إجراء �أو ممار�سة حمظورة مبوجب �أحكام
هذه الالئحة .
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الف�صــل ال�سابــع
�ضبــط املخالفــات والــجزاءات
املــادة ( ) 27
يجوز ملوظفـي الوزارة الذين لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخــول امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة ،
واالطالع على املعلومات والبيانات وال�سجالت الالزمة  ،ولهم احلق فـي �ضبط �أي خمالفة
لأحكام هذه الالئحة واتخاذ الآتي :
 - 1التحفظ على الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وامل�ستندات املتعلقة بها عند االقت�ضاء .
� - 2أخذ العينات للتحليل �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
 - 3الت�صرف فـي الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية امل�ضبوطة على ح�ساب املخالف .
املــادة ( ) 28
مــع عــدم الإخــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد فـ ــي قانـ ــون اجلـ ــزاء �أو �أي قان ـ ــون �آخ ـ ــر  ،تف ــر�ض
على كل من يخالف �أحكام املواد ( )20( ، )13( ، )10( ، )6من هذه الالئحة غرامة �إدارية
قدرها( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 29
مــع عــدم الإخــالل ب ـ�أي عقوبــة �أ�شــد فــي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض على كل
من يخالف �أحكام املواد ( )25( ، )24( ، )22( ، )21( ، )16( ، )15( ، )7من هذه الالئحة
غرامة �إدارية قدرها (� )6000ستة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شـد فــي قانــون اجلـزاء �أو �أي قانـون �آخـر  ،تفـر�ض عـلى كــل
من يخالف �أحكام املواد ( )23( ، )17( ، )8من هذه الالئحة غرامة �إدارية قدرها ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض على كل من
يخالف �أحكام املواد ( )19( ، )18( ، )12من هذه الالئحــة غرام ــة �إداريــة قدرها ()1000
�ألف ريال عماين .
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قــرار وزاري
رقـــم 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 واعتماد هيكلها
التنظيمي ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــــرر
املـــادة الأولــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة وفق اجلدول املرفق .
املـــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به اعتبارا من الأول من �شهر فرباير 2019م .
�صدر فـي 1440 / 3 /25 :هـ
املوافــــق 2018 /12/ 3 :م

د�.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1272
ال�صادرة فـي 2018/12/16م
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
قيمة الر�سم
اخلدمـــة
بالريال العماين
الفح�ص الطبي ال�ستخراج بطاقة �إقامة للوافدين
30
10
الفح�ص الطبي ال�ستخراج رخ�صة �صحية للوافدين
الفح�ص الطبي ال�ستخراج
15
ت�أ�شرية م�ؤقتة للفرق الفنية �أو عبور البحارة
20
الفح�ص الطبي للزواج من اخلارج
20
الفح�ص الطبي للح�صول �أو ا�سرتداد اجلن�سية
امل�صادقة على �شهادات الك�شف الطبي
2
والإجازات املر�ضية ال�صادرة من اخلارج
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة �إعفاء ال�سفـينة
100
من املراقبة الإ�صحاحية �أو �شهادة مراقبة �إ�صحاح ال�سفن
طلب متديد �شهادة �إعفاء ال�سفـينة
20
من املراقبة الإ�صحاحية �أو �شهادة مراقبة �إ�صحاح ال�سفن
الت�صريح بنقل احلاالت املر�ضية
10
على منت ال�سفن �إلى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
2000
طلب ت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل �شركة �أدوية
طلب ت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل
500
دواء لغر�ض الت�سويق داخل ال�سلطنة
10
الت�صريح ب�إعادة الأدوية �إلى م�صدرها الأ�صلي
200
الرتخي�ص بت�سجيل تركيز �إ�ضافـي لدواء م�سجل
100
الت�صريح ب�أي تغيري يطر أ� على دواء م�سجل
200
الت�صريح بت�سجيل عبوة مثيلة لدواء م�سجل
300
الرتخي�ص بت�سويق م�ستح�ضر �صحي
-310-

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

اخلدمـــة

17
18
19

الت�صريح بعبوة مثيلة مل�ستح�ضر �صحي
الت�صريح ب�أي تغيري يطر أ� على م�ستح�ضر �صحي
ت�صنيف امل�ستح�ضرات (لكل م�ستح�ضر)
�إ�صدار �شهادة م�ستح�ضر �صيدالين  ,ع�شبي � ,صحي ,
مادة �أولية فعالة مل�صانع الأدوية املحلية ()CPP
�إ�صدار �شهادة للت�صنيع الدوائي املحلي ()GMP
للم�صانع الدوائية املحلية
املوافقة على تغيري ا�سم �شركات الأدوية
�أو اندماج �شركتني �أو �أكرث
الرتخي�ص بت�صنيع �أدوية يدخل
فـي تركيبها �أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
الت�صريح بالإفراج عن دواء
م�ستورد لغر�ض جتاري (لكل ت�شغيلة)
الرتخي�ص بالتعامل ب�أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
الرتخي�ص باالجتار ب�أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
الرتخي�ص با�سترياد �أو ت�صدير �أدوية خمدرة
�أو م�ؤثرات عقلية
الرتخي�ص با�سترياد �أو ت�صدير �أدوية
ال تندرج �ضمن جداول الأدوية املخدرة وامل�ؤثرات العقلية
الرتخي�ص بنقل �أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
ترخي�ص الت�سويق لرتكيبة حليب الأطفال
(فرتة �صالحية �سنة واحدة)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
150
50
20
10
100
100
100
10
10
10
15
10
5
300

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

اخلدمـــة
ترخي�ص الت�سويق لأغذية الأطفال
(فرتة �صالحية �سنة واحدة)
ترخي�ص الت�سويق لأغذية الأطفال
ذات اال�ستخدامات الطبية (فرتة �صالحية �سنة واحدة)
ترخي�ص الت�سويق مل�شروبات الطاقة
( فرتة �صالحية �سنة واحدة)
ترخي�ص الت�سويق للمكمالت الغذائية
(فرتة �صالحية ثالث �سنوات)
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل فـي بطاقة
البيانات اخلا�صة مبنتجات تركيبة حليب الأطفال
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل فـي بطاقة
البيانات اخلا�صة مبنتجات تركيبة �أغذية الأطفال
امل�صادقة على تغيري �أي مكون
فـي املنتج �أو تعديل فـي بطاقة البيانات اخلا�صة
مبنتجات تركيبة الأغذية ذات اال�ستخدامات الطبية
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل
فـي بطاقة البيانات اخلا�صة مبنتجات م�شروبات الطاقة
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل
فـي بطاقة البيانات اخلا�صة مبنتجات املكمالت الغذائية
اعتماد دفرت الو�صفات الطبية
للأدوية املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية
ت�سجيل �شركات �أدوية الطب البديل
ت�سجيل �أدوية الطب البديل
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
250
250
300
50
200
150
150
300
50
5
2000
400

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

اخلدمـــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين
250

�إ�ضافة خط �إنتـاج مل�صنع دوائي م�سجل
اعتماد امل�ستندات وال�صور طبق الأ�صل اخلا�صة مب�صانع
5
و�شركات الأدوية واملنتجات امل�سجلة (�شهادات الت�سجيل ,
�شهادات الأ�سعار  ,الن�شرات الداخلية � ,شهادة حتليل ت�شغيلة  ,عن كل م�ستند
�شهادات �أ�س�س الت�صنيع الدوائي اجليد  ,ترخي�ص م�صنع دوائي)
حتليل �أدوية امل�صانع املحلية لغر�ض تقدمي
100
�شهادات التحليل للت�سجيل خارج ال�سلطنة (لكل دواء)
الت�صريح بتعديل �سعر الدواء
50
(طلب �إعادة تعديل �سعر الدواء)
الت�صريح بتعديل بيانات ترخي�ص مزاولة املهنة
20
للوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
ت�سجيل التحاق �إكلينيكي (م�ؤقت)
300
ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر لغري العمانيني
Limited Clinical Attachment

�إ�صدار �شهادة خربة للفئات الطبية
والطبية امل�ساعدة للعمانيني
�إ�صدار �شهادة خربة للفئات الطبية
والطبية امل�ساعدة لغري العمانيني
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف لرتخي�ص مزاولة املهن الطبية
�أو املهن الطبية امل�ساعدة �أو ال�صيدالنية
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف للرتاخي�ص ال�صحية وال�صيدالنية
ترخي�ص م�صنع �أدوية
ترخي�ص خمترب حتليل �أدوية
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5
20
20
20
2000
800

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

اخلدمـــة

55
56
57
58
59
60

ترخي�ص مكتب ا�ست�شارات �صيدالنية
ترخي�ص مكتب علمي
ترخي�ص م�ستودع �أدوية فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص م�ستودع �أدوية خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص �صيدلية فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص �صيدلية خارج حمافظة م�سقط

61

ترخي�ص نقل م�ؤ�س�سة �صحية �أو �صيدالنية من موقع لآخر
الت�صريح بنقل ملكية م�ؤ�س�سة �صحية
�أو �صيدالنية �أو التنازل عن الرتخي�ص
الت�صريح بتعديل بيانات ترخي�ص
م�ؤ�س�سة �صحية �أو �صيدالنية
�إ�صدار �شهادات تقدير ال�سن
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف �أو ترجمة ل�شهادات تقدير ال�سن
�إ�صدار �أو جتديد �أو بدل فاقد �أو تالف لبطاقة
العالج املجاين ملوظفـي احلكومة غري العمانيني
ترخي�ص م�ست�شفى خا�ص فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص م�ست�شفى خا�ص خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص جممع �صحي فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص جممع �صحي خارج حمافظة م�سقط
الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ب�إجراء فحو�صات اللياقة الطبية

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
400
400
500
300
300
200
200
200
100
10
5
10
5000
2500
2000
1000
3000

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

اخلدمـــة

72
73
74
75

ترخي�ص مركز �صحي فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص مركز �صحي خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة خارج حمافظة م�سقط
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فـي عيادة فـي حمافظة م�سقط (لكل تخ�ص�ص)
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فـي عيادة خارج حمافظة م�سقط (لكل تخ�ص�ص)
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فرعي دقيق فـي حمافظة م�سقط
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فرعي دقيق خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة طبية للكليات اخلا�صة
�أو املدار�س اخلا�صة فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة طبية للكليات اخلا�صة
�أو املدار�س اخلا�صة خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة الطب البديل
الت�صريح حلفظ الأدوية فـي العيادات اخلا�صة
ترخي�ص مزاولة ن�شاط التح�صني

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

الرتخي�ص بتوفـري �سيارة �إ�سعاف
ترخي�ص وحدة غ�سيل الكلى
�أو وحدة الرعاية اليومية فـي حمافظة م�سقط
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
1000
500
500
300
100
75
200
100
500
250
1000
100
150
300
2000

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

اخلدمـــة
ترخي�ص وحدة غ�سيل الكلى
�أو وحدة الرعاية اليومية خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة خا�صة بال�شركة
ترخي�ص الطبيب الزائر من خارج ال�سلطنة
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة (لكل زيارة)
اختبار مزاولة مهنة الطب وطب الأ�سنان
اختبار مزاولة املهن الطبية امل�ساعدة
(ما عدا مهنة ال�صيدلة)
اختبار ال�صيادلة بغر�ض احل�صول
على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة
اختبار م�ساعدي ال�صيادلة بغر�ض احل�صول
على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة
الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب وطب الأ�سنان للعمانيني
الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب
وطب الأ�سنان لغري العمانيني
الرتخي�ص مبزاولة املهن الطبية امل�ساعدة للعمانيني
(ما عدا مهنة ال�صيدلة)
الرتخي�ص مبزاولة املهن الطبية امل�ساعدة لغري العمانيني
(ما عدا مهنة ال�صيدلة)
الرتخي�ص مبزاولة مهنة �صيديل للعمانيني
الرتخي�ص مبزاولة مهنة �صيديل لغري العمانيني
الرتخي�ص مبزاولة مهنة مندوب طبي للعمانيني
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
1000
1000
150
100
50
30
20
100
200
50
100
50
100
75

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

قيمة الر�سم
اخلدمـــة
بالريال العماين
الرتخي�ص مبزاولة مهنة مندوب طبي لغري العمانيني
150
30
الرتخي�ص مبزاولة مهنة م�ساعد �صيديل للعمانيني
60
الرتخي�ص مبزاولة مهنة م�ساعد �صيديل لغري العمانيني
الرتخي�ص مبزاولة اخلتان
200
200
الرتخي�ص مبزاولة ال�سونار
الرتخي�ص مبزاولة احلقن املف�صلية
400
الرتخي�ص بتخ�ص�ص �إ�ضافـي لتخ�ص�ص طبي
300
()privilege

الرتخي�ص للم�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة باال�ستعانة ب�أطباء
من القطاع احلكومي بدوام جزئي
الرتخي�ص للطبيب من القطاع احلكومي للعمل
بامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بدوام جزئي
اعتماد �شهادة اخلربة مبزاولة املهن الطبية
اعتماد الإجازات املر�ضية ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة داخل ال�سلطنة والتي تزيد مدتها على يومني
�إخطار الوالدة �أو الوفاة لغري العمانيني
الت�صريح بن�شر مادة �إعالنية �صحية
�أو �صيدالنية ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر
اعتماد التقارير الطبية �أو �شهادات اخللو
من الأمرا�ض ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
الت�صريح ل�شركات الأدوية للم�شاركة فـي مناق�صات الوزارة
اعتماد بيع قوائم امل�ستلزمات الطبية
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500
100
5
2
5
150
5
300
200

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

اخلدمـــة

اعتماد قوائم �أ�سعار (الأدوية واملواد اجلراحية
117
واملواد املختربية واملن�سوجات الطبية )
فح�ص عدد اخلاليا الليمفاوية  CD4/CD8لغري العمانيني
118
ABSOLUTE COUNT CD4 / CD8

قيمة الر�سم
بالريال العماين
20
20

119

فح�ص الأج�سام امل�ضادة
لفـريو�س احل�صبة نوع  IGgلغري العمانيني

10

120

فح�ص الأج�سام امل�ضادة
لفـريو�س احل�صبة نوع  IGMلغري العمانيني

10

121

الفح�ص النوعي لتفاعل البوليمرييز امل�سل�سل لفـريو�س
نق�ص املناعة الب�شري لغري العمانيني

100

122

فح�ص النوع اجليني لفـريو�س
االلتهاب الكبدي (�سي) لغري العمانيني

50

123

فح�ص وي�سرتن بلوت لفـريو�س
االلتهاب الكبدي (�سي) لغري العمانيني

20

124

فح�ص وي�سرتن بلوت لفـريو�س
نق�ص املناعة الب�شري (لطخة وي�سرتن) لغري العمانيني

20

MEASLES Igg

MEASLES IGM

QUALITIVE PCR

HCV GENOTYPING

WESTERN BLOT HCV

WESTERN BLOT HIV

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س احلمى الغدية بوا�سطة
 125مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
ELISA Adenovirus IgM antibody assay
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5

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
قيمة الر�سم
بالريال العماين

م

اخلدمـــة

126

فح�ص فـريو�س الت�شكونغونيا بوا�سطة
تفاعالت �سل�سلة البلمرة لغري العمانيني

75

127

الفح�ص الكمي للفـريو�سات بوا�سطة
تقنيات �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

128

Chikungunya PCR

Quantitative (viral load) Real Time PCR

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mجلرثومة
الكوك�سيلية البورنيتية بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

ELISA Coxiella burnetti IgM antibody detection tests

129

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س حمى القرم
الكونغو النزفـية بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

ELISA Crimean Congo Haemorrhagic Fever Virus
– IgM antibody capture detection test

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س حمى ال�ضنك بوا�سطة
 130مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
Anti Dengue Virus IgM antibody ELISA test

5

5

131

الفح�ص الكمي لفـريو�س حمى ال�ضنك بوا�سطة
تفاعالت �سل�سلة البلمرة لغري العمانيني

75

132

فح�ص فـريو�س �إيبي�شتاين بار بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

Dengue Qualitative PCR

Epstein Barr Virus ( EBV) Real Time PCR
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

فحو�صات الأج�سام امل�ضادة  Gلفـريو�س االلتهاب الكبدي
الوبائي (هـ) بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
133
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5

)Anti – HEV antibody detection ELISA test (IgG

فحو�صات الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س االلتهاب الكبدي
الوبائي (هـ) بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط
134
بالإنزمي لغري العمانيني

5

)Anti – HEV antibody detection ELISA test (IgM

الفح�ص الكمي لفـريو�س االلتهاب الوبائي (ج) بوا�سطة
 135تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
HCV Quantitative (Viral Load) Real Time PCR

136

الفح�ص الكمي لفـريو�س االلتهاب الكبدي الوبائي (ب)
بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين
لغري العمانيني

80

80

HBV Quantitative (Viral Load) Real Time PCR

137
138
139

فحو�صات اجل�سم امل�ضادة  Mبوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
ELISA IgM antibody

فح�ص الت�ألق املناعي لغري العمانيني
Immunofluorescence tests

الفح�ص الكمي للفـريو�سات بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

Quantitative( Viral Load) Real Time PCR
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5
10
80

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

اخلدمـــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

فح�ص املقاي�سة املناعية اخلطية للأج�سام امل�ضادة لفـريو�س
العوز املناعي  1و  2لغري العمانيني
140

15

الفح�ص الكمي لفـريو�س العوز املناعي  1 -بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
141

80

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س الإنفلونزا (�أ) بوا�سطة
 142مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س الإنفلونزا (ب) بوا�سطة
 143مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Line Immuno assay for HIV-1 & 2 antibodies

HIV-1 Quantitative (Viral Load) Real Time PCR

Influenza Virus A IgM antibody ELISA test

Influenza Virus B IgM antibody ELISA test

فح�ص الإنفلونزا املو�سمية (�أ) بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة (االعتيادية) لغري العمانيني

45

فح�ص الإنفلونزا املو�سمية (ب) بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة (االعتيادية) لغري العمانيني
145

45

فح�ص الإنفلونزا بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي
الزمن الآين لغري العمانيني

80

144

Seasonal Influenza A conventional PCR

Seasonal Influenza B conventional PCR

146

147

Influenza Real Time PCR

العزل والتعريف والتفريق الداخلي لفـريو�س الإنفلونزا
لغري العمانيني
DifferentiationInfluenza Virus Isolation,
Identification & Intratypic

-321-

100

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

اخلدمـــة

الك�شف عن رعيل الفـريو�سات امل�سببة للأمرا�ض التنف�سية
بوا�سطة الت�ألق املناعي املبا�شر لغري العمانيني
148
Respiratory panel DFA for SARI

149
150
151

152

الفح�ص الكمي للجرثومة الفـيلقية بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

Legionella species quantitative Real Time PCR

ك�شف اجلرثومة الفـيلقية لغري العمانيني
Legionella culture

العزل والتعريف والتفريق الداخلي لفـريو�س احل�صبة
لغري العمانيني
Differentiation Measles Virus Isolation,
Identification & Intratypic

الك�شف عن فـريو�س احل�صبة بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
Measles RT-PCR

الك�شف عن النوع اجليني لفـريو�س احل�صبة لغري العمانيني

153

Measles genotyping & sequencing

154

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س النكاف بوا�سطة
مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

155

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س نظري
الإنفلونزا الأنواع  3 ، 2 ، 1بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

pMumps ELISA IgM antibody detection ELISA test

Parainfluenza virus Type 1 , 2 & 3 IgM antibody
ELISA per test
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
10
80
10
100

80
100
5

5

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

اخلدمـــة

فح�ص الك�شف عن الأج�سام امل�ضادة  Mللفـريو�س
امل�ست�صغر (ب  )19بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط
156
بالإنزمي لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5

Parvo B19 IgM detection ELISA test
فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mللفـريو�س

157

املخلوي التنف�سي بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

158

حمى الوادي املت�صدع لغري العمانيني

159

فح�ص اجل�سم امل�ست�ضد للفـريو�س العجلي بوا�سطة
مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

Anti Respiratory Syncycium Virus IgM ELISA test
فح�ص التقاط الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س
Rift Valley Fever IgM antibody capture detection test

Rotavirus Ag detection ELISA test

الك�شف عن الفـريو�س العجلي بوا�سطة التفاعالت االعتيادية
ل�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين وحتديد النوع اجليني
160
للفـريو�س لغري العمانيني

5

5
5

70

Rotavirus conventional RT- PCR & Genotyping

161

عزل وتعريف وتفريق النوع
لفـريو�س احل�صبة الأملانية لغري العمانيني

Rubella Virus Isolation, Identification & Intratypic
Differentiation

الك�شف عن فـريو�س احل�صبة الأملانية بوا�سطة التفاعالت
االعتيادية ل�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين وحتديد النوع
162
اجليني للفـريو�س لغري العمانيني
Rubella conventional RT-PCR & genotyping
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100

80

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
163
164

اخلدمـــة
فح�ص الرتا�ص الدموي للولبية ال�شاحبة لغري العمانيني
TPHA by agglutination

فحو�صات الأج�سام امل�ضادة  Gبوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
IgG antibody ELISA test

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س غرب النيل بوا�سطة
 165مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
West Nile IgM antibody detection ELISA test

166
167
168

فح�ص �شرائح الع�صيات �صامدة احلم�ض لغري العمانيني

Smear examination for Acid Fast Bacilli ( AFB)   

ت�شخي�ص اجلرثومة املتفطرة لغري العمانيني
Identification of Mycobacteria

فح�ص اال�ستعداد الدوائي للجرثومة
امل�سببة لل�سل الرئوي لغري العمانيني

TB – drug Susceptibility Tests with First and

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5
5
5
3
15
15

Second line drugs

169

فح�ص مزرعة بكترييا عامة للعينات ال�سريرية
وفح�ص اال�ستعداد للم�ضادات احليوية لغري العمانيني

General Bacterial Cultures of clinical specimens

10

and antimicrobial susceptibility tests

170

عزل وتعريف اجلراثيم
عالية اخلطورة لغري العمانيني

Isolation and identification of High – Risk pathogens
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20

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

اخلدمـــة
الك�شف عن النمط امل�صلي للبكترييا لغري العمانيني

171

Serotyping of bacterial isolates

172

الك�شف عن النمط اجليني لعوامل البكترييا
املنقولة بالغذاء لغري العمانيني

173

فح�ص مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي
(للبكترييا �أو الطفـيليات �أو الفطريات) لغري العمانيني

)Genotyping of food-borne bacterial agents (PFGE

ELISA (Bacteria/Parasites/Fungus) per test

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5
50
5

فحو�صات علم الطفـيليات امليكرو�سكوبية للم�ؤ�س�سات ال�صحية
 174اخلا�صة  ,ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

2

فحو�صات علم الفطريات امليكرو�سكوبية للم�ؤ�س�سات ال�صحية
 175اخلا�صة  ,ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

2

الك�شف عن اجلراثيم املعوية للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
176

10

Parasitology

Mycology

Feacal coliforms

177

الفحو�صات الت�أكيدية وتعريف وتفريق البكترييا
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة  ,ولغري العمانيني
فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

Confirmation tests for identification and typing
the organisms

الك�شف عن ال�سموم البكتريية للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
178
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
Detection of bacterial toxins
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10

5

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

اخلدمـــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

الفح�ص الكيميائي للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

179

180

Chemical examination (Total Dissolved solids,
Conductivity, pH, Alkalinity, Total Hardness,
Residual Chlorine, Chloride, Fluoride, Nitrite,
Nitrate, Magnesium, Calcium, Ammonia and
) Total Iron

العد البكتريي الكلي للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
Total Bacterial count

فحو�صات الت�سمم الغذائي  ,وف�ساد الأغذية  ,واجلراثيم
امل�سببة للأمرا�ض واملنقولة غذائيا للم�ؤ�س�سات ال�صحية
 181اخلا�صة ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
Food Poisoning, Food Spoilage and Pathogenic
Bacteria

الفحو�صات امل�صلية لت�أكيد وحتديد نوع ومنط اجلراثيم
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ولغري العمانيني
فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
182

Serological tests: To confirm the identity and for
typing the organism

183
184

فح�ص التعقيم

Sterility tests

فح�ص مياه �أحوا�ض ال�سباحة
Swimming pool water
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10

15

10
عن كل عينة

10

10
10

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
185

اخلدمـــة
فح�ص مياه املجاري
Wastewater effluent

قيمة الر�سم
بالريال العماين
10

فح�ص فـيتامني (�أ) وفـيتامني (هـ) لغري العمانيني
186

Vitamin A (Serum Retinol) and Vitamin E

50

)(α-Tocopherol

187

فح�ص فـيتامني (د) بوا�سطة
اال�ست�شراب عايل ال�ضغط لغري العمانيني

40

Vitamin D (25-hydroxyvitamin D2 and D3)by HPLC

188
189

فح�ص اليود فـي البول لغري العمانيني
Urinary Iodine

فح�ص امليالمني بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

2
5

)Melamine (ELISA test

190

فح�ص ال�سموم الفطرية بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

30

)Mycotoxins (ELISA test

فح�ص فـريو�س كورونا متالزمة ال�شرق الأو�سط بوا�سطة
 191تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

MersCOV Real-Time RT-PCR

192

فح�ص فـريو�س زيكا بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين
Zika Virus Real Time RT-PCR
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80

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

اخلدمـــة

193

فح�ص فـريو�س الهرب�س الب�سيط بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
80

Herpese Simplex Virus Real-Time PCR

194

فح�ص الفـريو�س امل�ضخم للخاليا بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

Cytomegalovirus Quantitative Real-Time PCR

195

فح�ص فـريو�س الهرب�س الب�سيط بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Herpese Simplex Virus ELISA

196

فح�ص فـريو�س �إيبي�شتاين بار بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Epestin Barr Virus ELISA

197

فح�ص الفـريو�س امل�ضخم للخاليا بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Cytomegalovirus ELISA

فح�ص فـريو�س التورام بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة
فـي الزمن الآين لغري العمانيني
198

80

BK virus Quantitative Real-Time PCR

فح�ص الفـريو�سات امل�سببة اللتهاب املعدة والأمعاء بوا�سطة
 199تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن احلقيقي لغري العمانيني
Gastroenteritis Real-Time PCR
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100

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

اخلدمـــة

فح�ص الفـريو�سات امل�سببة اللتهاب التنف�س بوا�سطة
 200تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن احلقيقي لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
100

Respiratory viruses Real-Time PCR

201

فح�ص ال�سل الكامن بوا�سطة الكوانتافـريون
لغري العمانيني

15

Quantiferon-Realease Assay

202

فح�ص ال�سل وح�سا�سية امل�ضادات
بوا�سطة اجليناك�سربت لغري العمانيني

45

Genxpert assay

فح�ص جرثومة ال�سل وح�سا�سية امل�ضادات بوا�سطة تفاعالت
203
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن احلقيقي لغري العمانيني

80

MTB Real-Time PCR

فح�ص البكترييا بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة وحتديد
ال�سل�سلة اجلينية للجرثومة لغري العمانيني
204

100

16S rRNA PCR and Sequencing

205
206

حتديد املجموعة امل�صلية للبكترييا لغري العمانيني
Molecular serogrouping

حتديد املجموعة امل�صلية للبكترييا وفح�ص تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
Molecular serogrouping with Real time PCR for ID
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75
100

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

اخلدمـــة

207

الك�شف عن �سموم جرثومة املطثية الع�سرية
لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
7

Clostridium difficle toxin detection

208

الك�شف عن اجل�سم امل�ست�ضد جلرثومة
امللوية البوابية املعوية لغري العمانيني

5

Helicobacter pylori antigen detection

209
210

211

زراعة الفطريات لغري العمانيني
Fungal c/s

فح�ص مر�ض الزهري لغري العمانيني
RPR

حتديد النمط النوعي للأمعائيات
املقاومة للكاربابينم لغري العمانيني
Carbapenem Resistant Enetrobacteriaceae

2
5

45

Molecular Typing

212

اختبار الراجنة البالزمية ال�سريعة
لغري العمانيني
RPR test
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5

وزارة القـــوى العاملـــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2018/113
بتحديد ن�سبة القوى العاملة الوطنية
فـي من�شـ�آت القطاع اخلا�ص العاملة فــي جمال الت�أمني
ا�ستنادا �إلى قـانـون العمل ال�صـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقـم ، 2003/35
و إ�لــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم  2004/76بتحدي ـ ــد اخت�صــا�صــات وزارة الق ــوى العامل ــة ،
واعتمـاد هيكله ــا التنظيـمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2013/192بتحديد ن�سبــة القــوى العاملــة الوطنــية فـي من�ش ـ�آت
القطاع اخلا�ص العاملة فـي جم ــال الت�أمني ،
وبن ــاء عل ــى مـا تقت�ضيه امل�صلحــة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي جمال الت�أمني
على النحو املبني باجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2013/192امل�شار �إليه  ،كما يلغى كـ ــل مــا يخالـ ـ ــف هـ ــذا القــرار ،
�أو يتعار�ض مـع �أحكامـه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القــرار فــي اجلــريـدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من رجــــــــــــــــــب 1439هـ
املوافـــــق  26 :من مــــــــــــــــار�س 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1237
ال�صادرة فـي 2018/4/1م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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جــــــدول
ن�سبة القوى العاملة الوطنية
فـــي من�شــ�آت القطــاع اخلــا�ص العاملــة
فـي جمال الت�أمني لل�سنوات 2020 - 2019 - 2018م

قطــاع الت�أمـــني

ن�سبة القوى العاملة الوطنية
التي يجب حتقيقها خالل ال�سنة
2018م

2019م

2020م

الإدارة العليا

%40

%45

%50

الإدارة الو�سطى

%65

%75

%75

املهـن االخت�صا�صيـة
والت�شغيلي ـ ــة امل�سان ـ ــدة

%90

%90

%90

ن�سبة التعمني الكلية للقطاع

%70

%75

%75
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قـــرار وزاري
رقـــم 2018/133
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنظيميـة
لتدابري ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل
ا�ستنادا �إلى قـانـون العمل ال�صـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقـم ، 2003/35
و�إلى الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون
العمل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/286
وبن ــاء عل ــى مـا تقت�ضيه امل�صلحــة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم ( )24مكررا �إلى الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�صحة
املهنية فـي املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتي :
املــادة ( )24مك ــررا
" يجب على �صاحب العمل فــي املن�ش�آت العاملة فـي كل من قطاع النفط والغاز  ،وقطاع
املوانــئ واملط ــارات  ،وقط ــاع الكهرب ــاء واملي ــاه � ،إج ــراء الفحو�ص ــات الطبي ــة الدوريــة
والع�شوائيــة للعمـ ــال العامل ــني لدي ــه للت�أك ــد مــن عـ ــدم تعاطي ـهــم لأي م ــواد خم ــدرة
�أو م�ؤثرات عقليــة �أو م�شروبات كحولية  ،ويجب على �صاحب العمل اتخاذ التدابري التي
ت�ضمن خلو مواقع العمل من تلك املواد " .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا القــرار فــي اجلــريـدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من رجــــــــــــــــــب 1439هـ
املوافـــــق  12 :من ابريــــــــــــــــل 2018م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1240
ال�صادرة فـي 2018/4/22م

-333-

قـــرار وزاري
رقـــم 2018/153
بتعديـــل بعــــ�ض �أحكـــام
القرار الوزاري رقم  2017/40ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت
ا�ستنادا �إلى قـانـون العمل ال�صـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقـم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتـماد
هيكلهـا التنظيـمــي ،
و�إلى القـرار الـوزاري رقـ ـ ــم  2016/217ب�ش ـ ـ�أن نظام ت�شغيل الأحــداث والأعمــال واملهــن
التــي يجوز ت�شغيلهم فيهـا ،
و�إلى القـرار الــوزاري رقم  2017/40ب�ش ـ�أن تنظيـم العم ــل لبع ــ�ض الوقـت ،
وبن ــاء عل ــى مـا تقت�ضيه امل�صلحــة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على القــرار الوزاري رقم  2017/40امل�ش ــار �إليـه .
املــادة الثانيــــة
يلغـى كل مــا يخالــف التعديالت املرفقــة � ،أو يتــعار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هـذا القرار فــي اجلــريدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من �شعبان 1439هـ
املوافـــــق  25 :من ابريـل 2018م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1241
ال�صادرة فـي 2018/4/29م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
القرار الوزاري رقم  2017/40ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت
املــادة ()1
ي�ستبدل بن�صي البندين رقمي ( )4و ( /5الفقرة الأولى) من املــادة الثانيــة مــن الق ــرار
الوزاري رقم  2017/40امل�شار �إليه  ،الن�صان الآتيان :
"� - 4أن يكون العامل بع�ض الوقت من العاملني �أو املتقاعدين �أو الباحثني عن عمل
�أو الطلبة  ،ويجوز ت�شغيل من بلغ ( )15اخلام�سة ع�شرة  ،ومل يبلغ ( )18الثامنة
ع�شرة فيما بني ال�ساعة ال�ساد�ســة �صباحا  ،وال�ساد�سة م�سـ ــاء " .
"� - 5أال تزيد ن�سبة القوى العاملة لبع�ض الوقت على ( )%20ع�شرين باملائة من ن�سبة
التعمني املقررة  ،ويحت�سب من �ضمنها الباحثون عن عمل  ،والطلبة  ،واملتقاعدون ،
علــى �أن ت�ستثنــى من هذه الن�سبة املن�ش�آت التي تتوفر ب�ش�أنها ال�شروط الآتية . " :
املــادة ()2
ي�ستبدل بن�ص البند رقم ( )2من املادة الرابعة من القرار الــوزاري رق ـ ــم  2017/40امل ــ�شـ ــار
�إليه  ،النــ�ص الآتــي :
"  - 2حتديد عدد �أيام العمل فـي الأ�سبـوع " .
املــادة ()3
ت�ضاف مادة جديدة �إلى القرار الوزاري رقم  2017/40امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
امل ــادة الثاني ــة مكــررا :
" يجوز ت�شغيل الطلبة لبع�ض الوقت  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
�أوال  :بالن�سبة لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�صة :
� - 1أن يكون الطالب مقيدا فـي �إحدى املدار�س احلكومية �أو اخلا�صة �شريطة
�أال يقل عمره عن ( )15خم�سة ع�شر عاما  ،و�أن يقت�صر ت�شغيله فـي الأعمال
وامله ــن املن�صو�ص عليها ف ــي القرار ال ــوزاري رقـم ( )2016/217امل�شار �إليه .

-335-

 - 2موافقة ويل �أمر الطالب  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
� - 3أن يك ـ ـ ـ ـ ــون الـعمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي �أي ـ ـ ــام الإجـ ـ ـ ـ ــازات  .
ثانيا  :بالن�سبة لطلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة :
� - 1أن يكـون العمل فـي �أيــام الإج ــازات �أو خ ــارج �أوق ــات الدرا�ســة .
� - 2أال يرتتب على عمل الطالب لبع�ض الوقت حرمانه من املخ�ص�صات املالي ـ ـ ــة
املق ــررة لــه من قبـل امل�ؤ�س�سة التعليمية .
وفـي جميع الأحوال  ،ال ي�شرتط لت�شغيل الطالــب لبعــ�ض الوقـ ــت موافق ــة م�ؤ�س�س ـتــه
التعليمية  ،ومينح الطالب �شهادة خربة عن مدة العمل التي ق�ضاها مع �صاحب العمل " .
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قــرار وزاري
رقــم 2018/157
ب�إ�صـدار الالئحــة التنظيميــة
لربنامــج الدبلـوم املهـني فـي امل�ؤ�س�سـات التدريبية اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة
واعتـماد هيكلهـا التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن برنامج الدبلوم املهني فـي امل�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة ب�أحكام الالئحة
التنظيمية املرفقة .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :مـن �شعبـــــــــان 1439هـ
املوافـــــق  29 :مـن ابريــــــــــل 2018م
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 ()1242
ال�صادرة فـي 2018/5/6م
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الالئحـة التنظيميـة لربنامـج
الدبلـوم املهني فـي امل�ؤ�س�سـات التدريبيـة اخلا�صة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحك ــام ه ــذه الالئحة يكون للكلم ــات والعب ــارات التالية املعنـى املبـني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــوزارة :
وزارة الق ـ ـ ـ ـ ــوى العــامل ـ ـ ـ ــة .
الـوزيــــــــر :
وزيـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ــوى العاملـ ــة .
الـوكيـــــــل :
وكي ــل ال ــوزارة للتعليـ ــم التقـ ــني والتدريـب املهنــي .
املديريــــة :
املديرية العامة للمعايري املهنية وتطوير املناهج بالوزارة .
املديـر العـام :
مدير عام املديرية .
امل�ؤ�س�ســــة :
امل�ؤ�س�ســة التدريبيــة اخلا�صــة (معاهــد ومراكــز التدريــب املهنــي اخلا�صــة والوح ــدات
التدريبي ـ ــة داخـ ـ ــل امل�ؤ�س�س ــات التعليمي ــة اخلا�ص ــة) امل�صنف ــة فـي الفئ ــة الأول ــى وفـ ـ ــق
الالئح ــة التنظيمية للم�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة .
الربنامــــج :
برنامـج الدبلــوم املهنـي  ،وهـو م�ســار تعليمي وتدريبــي قائــم على نظام الكفاية  ،ال تقل
مدته عن (� )2سنتني .
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الرتخيــــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة التي تخول امل�ؤ�س�سة طرح الربنامج .
جلنـــة الرتخي�ص:
اللجنة املنوط بها التو�صية ب�إ�صدار ترخي�ص برنامج الدبلوم املهني واملن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )4من هذه الالئحة .
اللجنـــة الفنيــــة:
اللجنة املنوط بها تقييم الربنامج واملن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )6من هذه الالئحة .
جلنــــــة التظلـــم :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )12مـ ــن ه ــذه الالئحــة .
القيــا�س املرجعــي :
عملية مقارنة ت�ستعمل لتحديد جودة الربنامج الذي تنوي امل�ؤ�س�سة طرحه  ،وذلك
عن طريق مقاي�سته بربامج م�شابهة تطرحها م�ؤ�س�سات عاملية معرتف بها فـي دولها .
اال�ست�ضافــة :
اتفــاق مكتـوب بني م�ؤ�س�سة عماني ــة و�أخــرى �أجنبيــة توفــر مبوجبــه الأولــى املراف ــق
التعليمية والتدريبية  ،وتتولى الثانية م�سـ ـ�ؤولية تنفـيذ العملية التعليمية والتدريبية
و�ضبط اجلودة ومنح الدبلوم املهني .
االرتبــــــاط :
اتفــاق مكتــوب بني م�ؤ�س�ســة عمانيــة و�أخــرى �أجنبيــة يحــدد بو�ض ــوح دور ك ــل منهم ــا
فـي تقدمي الربنامج التعليمي �أو التدريبي على �أن تكون امل�ؤ�س�ســة الأجنبيــة هــي التي
متنح الدبلوم املهني .
املـقــــــــررات :
جمموعة من الوح ــدات التعليمية والتدريبية يحتوي عليها الربنامج .
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نظــام الكفايــة :
نظام تعليمي وتدريبي يقي�س جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات التي يكت�سبها
الطالب  ،والتي متكنه من �أداء وظيفة ما مب�ستوى معني من الكفاءة .
ال�ساعــة املعتمــدة :
وحدة قيا�س لوزن املقررات التي تقوم على خمرجات التعلم املتوقع �أن يح�صل عليها
الطالب املتو�سط فـي م�ستوى درا�سي معني  ،والتي يتوجب على الطالب درا�ستها خالل
الف�صل الدرا�سي الواحد الذي ال يقل عن (� )16ستة ع�شر �أ�سبوعا  ،وتعادل حما�ضرة
نظرية �أ�سبوعية واحدة داخل القاعة التعليمية ال تقل مدتها عن ( )50خم�سني دقيقة ،
�أو (� )2ساعتي تدريب فـي املختربات �أو ( )3ثالث �ساعـ ــات تدري ــب عمل ــي فـي املعام ــل
والور�ش .
النقطــة املعتمــدة :
وحدة قيا�س لوزن املقررات التي تقوم على خمرجات التعلم املتوقع �أن يح�صل عليها
الطالب املتو�سط فـي م�ستوى درا�سي حمدد نتيجة عمل ( )10ع�شر �ساعات �سواء داخل
القاعة التعليمية �أو خارجها .
الطالــــــب :
ال�شخ�ص الطبيعي امللتح ــق بالربنامج .
اخلريــــــج :
خريـ ــج الربنام ــج .
املــادة ( ) 2
يهدف طرح الربنامج �إلى حتقيق ما ي�أتي :
 1 -1إ�عـداد قــوى عاملــة وطني ــة م�ؤهلـ ــة  ،ومتخ�ص�صة فـي جماالت مهنية معينة ،
تلبي حاجة �سوق العمل  ،وترفع ن�سب التعمني فـي القطاع اخلا�ص .
2 -2توفـري تخ�ص�صات تعليمية وتدريبية لت�أهيل احلا�صلني على دبلوم التعليم
العام  ،وما يعادله  ،وتطوير مهاراتهم املهنية فـي جماالت العمل املختلفة .
3 -3تنويع م�سارات التعليم بعد دبلوم التعليم العام .
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الف�صـل الثانــي
�إجـراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 3
ال يجوز لأي م�ؤ�س�سة طرح الربنامج �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 4
تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة الرتخي�ص  ،ويحدد القــرار رئي�س اللجنة ونائبــه  ،وتتولى
اللجنة التو�صية برتخي�ص الربنامج املقرتح من امل�ؤ�س�سات .
املــادة ( ) 5
جتتمع جلنة الرتخي�ص بدعوة من رئي�سها �أو نائبه فـي حال غياب الرئي�س  ،ويكون
اجتماعها �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،
وت�صــدر قراراته ــا ب�أغلبيــة ع ــدد �أ�صــوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجـوز للجنـة اال�ستعانــة مبــن تــراه منا�سب ــا للم�شاركــة فـي مداوالته ــا دون �أن يك ــون
لــه �صــوت معــدود .
املــادة ( ) 6
تن�ش�أ بقرار من الوكيل جلنة فنية  ،ويحدد القــرار رئي�س اللجنة ونائبــه  ،وتتولى
اللجنة تقيي ــم الربنامـ ــج املقتــرح من امل�ؤ�س�س ــة وفـ ــق ال�شــروط واملوا�صف ـ ــات املن�صــو�ص
عليه ــا فـي هــذه الالئح ــة .
املــادة ( ) 7
جتتمع اللجنـة الفنيــة بدعوة من رئي�سهــا �أو نائب ــه فـي حال غياب الرئي ــ�س  ،ويك ــون
اجتماعه ــا �صحيحــا بحـ�ضـور �أغلبيــة �أع�ضائه ــا  ،علــى �أن يك ــون من بينه ــم الرئي ــ�س ،
�أو نائبه  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويج ــوز للجن ــة اال�ستعانــة مبـن تــراه منا�سبــا للم�شاركــة فـي مداوالتهــا دون �أن يكــون
لــه �صــوت مع ــدود .
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املــادة ( ) 8
يقدم طلب الرتخي�ص من امل�ؤ�س�سة للمدير العام  ،مرفقا به البيانات وامل�ستندات الآتية :
 	- 1ا�سم امل�ؤ�س�سة .
 	- 2املوقــع والعنوان الربيـ ــدي والإلكرتون ــي .
 	- 3ا�س ــم ال�شخ ــ�ص امل�س ـ ـ�ؤول .
 	- 4ال�شخ�ص الذي ميكن التوا�صل معه وبياناته .
 	- 5درا�س ــة ج ــدوى اقت�صادي ــة باللغ ــة العربي ــة معتم ــدة مــن مكتـ ــب متخ�صــ�ص
فـي هــذا ال�ش ـ ـ�أن بال�سلطن ــة  ،تت�ضمن البيانات املن�ص ــو�ص عليهــا فـ ــي امللح ــق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 	- 6امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ويتولى املدير العام التحقق من ا�ستيفاء الطلب للم�ستن ــدات املطلوب ــة  ،ثــم �إحالت ــه
�إلى جلنة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 9
تتولى جلنة الرتخي�ص فح�ص الطلب وامل�ستندات املرفقة به  ،و�إحالة الطلب للجنة
الفنية لدرا�سة مدى ا�ستيفاء الربنامج ال�شروط واملوا�صفات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئح ــة  ،ويجــوز للجنة الفنيــة ا�ستيف ــاء امل�ستنــدات والبيانات التي تراها �ضرورية
من ذوي ال�ش�أن .
وتقوم اللجنة الفنية بدرا�سة الطلب املحال �إليها من جلنة الرتخي�ص خالل فرتة
ال تتجــاوز (� )2شهري ــن من تاريخ �إحالة الطلب �إليهــا  ،وترفــع تقريرهــا �إلــى جلن ــة
الرتخي�ص .
وتتولى جلنة الرتخي�ص �إعداد تو�صياتها فـي مدة ال تتجــاوز (� )1شهرا واحدا من تاريخ
ا�ستالمه ــا لتقري ــر اللجن ــة الفنيــة  ،ورفعها إ�لــى الوزي ــر لإ�صــدار الق ــرار  ،وفـي حال ــة
الرف�ض يجــب �أن يكــون القرار م�سببا  ،ويعد م�ضي امل ــدة دون البــت فـي الطل ــب قــرارا
بالرف ــ�ض .
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املــادة ( ) 10
تكــون م ــدة الرتخيـ ــ�ص (� )4أربــع �سن ــوات  ،ويجـ ــوز جتديــده بن ــاء عل ــى طل ــب يق ـ ــدم
مـن �صاحــب ال�ش ـ�أن قبـل انتهــاء مــدة الرتخي ــ�ص ب ـ (� )6ست ــة �أ�شه ــر علــى الأق ــل  ،وفق
ال�ضوابط التي ت�ضعها جلنة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 11
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من قرار رف�ض طلب الرتخي�ص مبوجب طلب يقدم
�إلى الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو علمه به علما يقينيا ،
مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة لتظلمه .
ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريــخ تقدميــه  ،ويعتــرب م�ضي
هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 12
تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة للتظلمات  ،ويحدد القــرار رئي�س اللجنة ونائبــه  ،ونظام
عملها .
وتتولــى اللجنــة بحــث التظلمات املنــ�صو�ص عليه ــا فـي املــادتــني ( )11و( )17مــن ه ــذه
الالئحة و�إ�صدار تو�صياتها ب�ش�أنهما  ،وتقوم برفعها �إلى الوزير لإ�صدار قراره خالل
امليعاد املقرر فـي الفقرة الثانية من املــادة ( )11من هذه الالئحة .
الف�صــل الثالـــث
�شـروط الربنامـج والقبـول فيه وامل�ؤهـل الـذي مينحـه
املــادة ( ) 13
يجـب �أن تتوفـر فـي الربنامــج ال�شــروط الآتيــة :
�1 -1أن يكـون مبنيا على نظــام الكفايــة  ،ويتــم حتديــد الكفايــات والأهــداف املــراد
حتقيقه ــا وخمرجــات التعلــم وطريقــة التقييـم لأي مقــرر بالقيــا�س املرجعــي
مع برامج دولية م�شابهة .
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�2 -2أال تقــل مدت ــه عــن (� )2سنتــني .
�3 -3أن ي�سبقه برنامج ت�أ�سي�سي يت�ضمن درا�سة مكثفة للغــة الإجنليزيــة �إلى جان ــب
بع ــ�ض املق ـ ــررات الت�أ�سي�سيـ ـ ــة كالريا�ضي ــات الأولي ــة وتكنولوجي ــا املعلوم ــات
وفقا للمعايري التي �أو�صت بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .
�4 -4أن يعقب ــه تدريـ ــب ميدانـ ـ ــي مل ــدة ( )8ثماني ــة �أ�سابي ــع  ،وف ــق منه ــاج للتدريــب
يتم �إعداده بالتن�سيق مع �أ�صحاب العمل يو�ضح فـيه ترتيبات الإ�شراف والتقييم
و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية  ،ويتم حتديد م�شرفـني للطالب � ،أحدهما
من قبل امل�ؤ�س�سة  ،والآخر من قبل اجلهة التي تقوم بالتدريب امليداين .
�5 -5أن يكـ ـ ــون معتم ــدا فـ ــي بل ـ ـ ــد املن�ش ـ ـ ـ�أ وم�ستوفـيـ ـ ــا معاييـ ـ ــر االعتمـ ـ ــاد العاملي ـ ـ ــة
(�سواء كان عن طريق اال�ست�ضافة � ،أو االرتباط) .
�6 -6أن يتيح للخريج فر�صة االلتحاق ب�سوق العمل �أو موا�صلة الدرا�سة للح�صول
على م�ؤهل �أعلى .
�7 -7أن ي�شتمــل علــى خطــة درا�سيــة مف�صلة تو�ضــح املقررات العامة والتخ�ص�صية
ومتطلباتها و�ساعاتها �أو نقاطها املعتمدة لكل ف�ص ــل درا�س ــي  ،ودرج ــة النجــاح
فـيها  ،م�صممة بالقيا�س املرجعي  ،مع برامج دولية مماثلة .
�8 -8أن يوفر نظما لالمتحانات والتقومي و�أ�س�س التدرج فـيه .
�9 -9أال يق ـ ــل جمم ــوع �ساعات ـ ــه ع ــن (� )60ستـ ــني �ساعــة معتم ــدة � ،أو مـ ــا يعادلهـ ــا
مــن نقــاط معتمــدة .
�10 10أن تتــراوح املق ــررات النظري ــة فـيــه مــا ب ــني ( ، )% 40 - 20واملق ــررات العمليــة
بني ( )% 80 - 60من جمم ــوع املقررات .
�11 11أن يو�ضــح كفايــات اخلريجني وكيفـية اكت�سابها  ،وذلك من خــالل م�صفوف ــة
تربط تلك الكفايات مبخرجات التعلم للمقررات .
�12 12أن يراع ــي متطلب ــات الإج ــازة �إذا كان ــت املهنــة تتطلــب �إجــازة مزاولــة املهن ــة ،
موقعا عليها من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 14
ي�شرتط لقبول الطالب بالربنامج الآتي :
� 1 -1أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
�2 -2أن يكون الئقا �صحيا وبدنيا للربنامج .
�3 -3أن يجتــاز املقابــالت ال�شخ�صيــة �أو االختب ــارات التي جترى ل ــه وف ــق متطلب ــات
الربنامج �إن وجدت .
�4 -4أي �شروط �أخرى يتطلبها الربنامج �أو ت�ضعها امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 15
مينح الطلبة الذين اجتازوا بنجاح متطلبات الربنامج م�ؤهل الدبلوم املهني فـي جمال
التخ�ص�ص .
الف�صــل الرابــع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 16
مـع عـدم الإخــالل بـ�أي م�س�ؤوليــة جزائية �أو مدنية قد تن�ش ـ�أ وفقــا لأحك ــام القوان ــني
ال�سارية  ،يكون للوزيـر فـي حالــة خمالفة امل�ؤ�س�سة لأحكام هذه الالئحــة �أو القــرارات
املتعلقة بها توقيع �أي من التدابري �أو اجلزاءات الإدارية الآتية :
 1 -1إ�نــذار امل�ؤ�س�ســة كتابيــا لإزالـة املخالفــة خــالل ( )30ثالثــني يومــا مــن تاريخ
توجيه الإنذار .
2 -2توقيـ ــع غرام ــة ماليـ ــة ال ت ــقل ع ـ ــن ( )1000أ�لـ ـ ــف ري ـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وال تزي ــد
علـى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
�3 -3إيقـاف القبول فـي الربنامج للعام التدريبي التايل .
�4 -4إلغــاء الرتخي ــ�ص .
وتلتزم امل�ؤ�س�سة فـي حال �إلغاء الرتخي�ص بحقوق الدار�سني فـيها .
املــادة ( ) 17
يجوز ل�صاحب الـ�ش�أن التظلــم �إلـى الوزيـر من قرار توقيع اجلـزاء عليــه  ,وفقــا لأحك ــام
املــادة ( )11مــن هــذه الالئحــة .
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امللحــق رقــم ( ) 1
البيانـات التــي يتعـني توافرهــا
فـي درا�ســـة اجلــدوى االقت�صاديـــة للربنامــج
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1احلق ــل الــذي ينتمــي �إليــه الربنامــج (ح�سب وثيقة الت�صنيف املعيــاري ال�صـادرة
عن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي) .
2م�ؤ�ش ــرات بحاج ــة م�ؤ�س�س ــات القط ــاع اخل ــا�ص الرئي�س ــة احلاليـ ــة وامل�ستقبليـ ــة
خلريجـ ــي الربنام ــج امل ــراد طرحــه ع ــن طري ــق ا�ستبان ـ ــة لعينـ ــة ال تقـ ــل عـن ()5
خم ــ�س مــن م�ؤ�س�س ــات القط ــاع اخل ــا�ص التــي ال يقــل عـ ــدد العامليــن بكـ ــل منهــا
ع ــن ( )500خم�سمائ ــة �شخــ�ص .
3حاج ــة م�ؤ�س�سـ ــات القط ــاع اخلـ ــا�ص احلالي ــة بن ــاء عل ــى الإح�صائيـ ــات املتوفـ ـ ــرة
ل ــدى الـ ــوزارة .
4م�ؤ�شرات تعمني املهن ل�ضمان �إحالل القوى العاملة الوطنيــة التــي يتم ت�أهيلها
عن طريق الربنامج املراد طرحه حمل القوى العاملة الوافدة .
5امل�ؤ�س�س ــات التعليمي ــة �أو التدريبيــة الــتي تطرح الربنامــج املقتـرح فـي ال�سلطنة
�إن وجدت .
6املوارد املادية من ناحية املباين والتجهيزات و�سعة اال�ستيعاب .
7القيام بالقيا�س املرجعي للربنامج املقرتح مع الربامج املناظرة التي تطرحها
امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو التدريبية املحلية والعاملية .
�8إثبات �أن الربنامج يلبي املعايري الدولية املعرتف بها .
9عدد الطلبة املتوقع ا�ستيعابهم ل�سنوات الربنامج وامل�صروفات الدرا�سية للطالب
خالل فرتة الربنامج .
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10 10الن�سبة املتوقعة لعدد املدر�سني �إلى عدد الطلبة خالل �سنوات الربنامج .
11 11عدد الطلبة املتوقع ت�سجيلهم فـي كل ف�صل درا�سي لفرتة ال�سنوات الثالث الأولى .
12 12الطاقــة اال�ستيعابية لل�سنوات الثالث الأولى وفق خطط القبول املقرتحة .
�13 13أع�ضاء الهيئة التدري�سية والتدريبية الذين �سي�شاركون فـي العملية التعليمية /
التدريبية وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
�14 14أع�ضاء الهيئة التدري�سية والتدريبية والإدارية اجلدد الذين �سوف يتم تعيينهم
لدعم الربنامـ ــج وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
15 15املرافـ ــق احلـاليــة للم�ؤ�س�سـ ــة .
16 16مرافـ ــق �أخرى يتطل ــب طــرح الربنامــج �إ�ضافتهــا فـي امل�ستقب ــل املنظــور علــى �أن
ي�شم ــل ذلك �أي تعديــل فـي املرافــق احلاليــة والفتــرة الزمنية املقرتحــة لإ�ضافــة
هذه املرافق .
17 17طاقــة املكتبــة اال�ستيعابية ومقتنياتهــا من كتــب وبرجميات يحتاجهــا الربنامــج
املقرتح .
18 18عدد املختربات وال ــور�ش واملع ــدات واملاكينات التي يحتاجهــا الربنامج املقرتح .
19 19ع ــدد الــور�ش واملختبــرات ومــا حتت ــاج �إليــه من �أجهــزة ومعــدات يتطلبهــا طــرح
الربنام ــج مبــا فـيهــا البني ــة التحتي ــة لتقني ــة املعلوم ــات والربام ــج التــي يحت ــاج
�إليها طلب ــة الربنامـ ــج .
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امللحـــق رقـــم ( ) 2
امل�ستنــدات التــي يتعــني �إرفاقهــا بطلــب الرتخيــ�ص
1-1خطاب من امل�ؤ�س�سة الأجنبية مبوافقتها على االرتباط � ،أو اال�ست�ضافة .
2-2اتفاق مكتوب م�صادق عليه من اجلهات املخت�ص ــة بــني امل�ؤ�س�ســة  ،ومن�ش ـ�آت القطــاع
اخلــا�ص املعنيــة  ،تتعهد مبوجبه الأخيــرة بتوفـري التدريــب امليدانــي الــذي يتطلب ــه
الربنامج .
3-3م ـ ــا يثبـ ــت �أن الربنام ـ ــج يراع ــي متطلب ــات الإج ــازة الت ــي رمب ــا يتطلبه ـ ــا العمـ ـ ــل
فـي جماالت العمل املهنية .
4-4ما يثبت �أن الربنامــج يلبي ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )13من هذه الالئحة .
5-5ما يثبت �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية والتدريبية الأجنبية التي يتم التعاقد معها ملنـح
امل�ؤهل املحدد معرتف بها فـي دولتها .
6-6ما يثبت �أن الربنامج يتيح للخريج فر�صتي االلتحاق ب�سوق العمل � ،أو موا�صلة
الدرا�سة للح�صول على م�ؤهل �أعلى .
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قــرار وزاري
رقـــم 2018/270
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنظيميـــة
ب�شــ�أن الإبــالغ عـن تـرك القـوى العاملــة غيـر العمانيـة لعملهـا
ا�ستنادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبن ــاء عـلى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمــل ب�أحكـام الالئحـة التنظيميـة ب�شـ�أن الإبــالغ عـن ت ــرك القوى العاملــة غيــر العمانيــة
لعملها املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كــل م ــا يخــالــف الالئح ــة املرفقـ ــة � ،أو يتع ــار�ض مع �أحكامهــا .
املــادة الثالثـــة
ين�شـر هــذا القــرار فـي اجلــريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  12 :مـن �شــــــــــوال 1439هـ
املوافــــق  26 :مـن يـونيـــــــــو 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1256
ال�صادرة فـي 2018/8/12م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
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الالئحــة التنظيميــــة
ب�شـ�أن الإبـالغ عـن تـرك القـوى العاملـة غيـر العمانيـة لعملهـا
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
 - 1الــــــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
 - 2املديـــر املختـــ�ص :
مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة � ،أو املدير العام باملديرية العامة
للقوى العاملة فـي املحافظة .
 - 3الدائـــرة املخت�صـــة :
دائرة التفتي�ش باملديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة � ،أو دائرة الرعاية العمالية
باملديرية العامة للقوى العاملة باملحافظة � ،أو دائرة القوى العاملة فـي املحافظة
بح�سب الأحوال .
� - 4صاحـــب العمـــل :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يعمل لديه عامل �أو �أكرث لقاء �أجر .
 - 5العامــــــل :
كل �شخ�ص طبيعي غيــر عماين يعمل لقاء �أجر لدى �صاحــب العمــل  ،وحتــت �إدارتـ ــه
و�إ�شرافه  ،مبن فـيهم امل�ستخدمون باملنازل  ،ومن فـي حكمهم .
 - 6البــــالغ :
بالغ ترك العامل غري العماين لعمله .
املــادة ( ) 2
ال يجوز الإبالغ عن ترك العامل لعمله فـي �أي من احلاالت الآتية :
-350-

1 - 1وجود نزاع عمايل �أو جزائي �أو مدين قائم بني �صاحب العمل والعامل ن�ش�أ قبل
الإبالغ عن ترك العامل مقر عمله .
�2 - 2إذا كان العامل قد غادر البالد قبل الإبالغ عن تركه للعمل  ،وكان �صاحب العمل
على علم بذلك .
�3 - 3إذا كان العامل فـي �إجازة م�ستحقة قانونا � ،أو غائبا ل�سبب �آخر م�شروع .
�4 - 4إذا كان �صاحب العمل قد �سلم العامل خطاب عدم ممانعة من نقل خدماته
ل�صاحب عمل �آخر  ،وقام بالإبالغ عن تركه ملقر عمله قبل انتهاء املدة املمنوحة
له  ،على �أال تزيد على ( )30ثالثني يوما لنقل خدماته ل�صاحب عمل �آخر .
املــادة ( ) 3
تق ــوم الدائ ــرة املخت�ص ــة ب�إعــداد ك�شــف ببيانات العاملني التاركني ملقار عملهـم  ،و�إر�سالـه
�إلى اجلهة املخت�صة ب�شرطة عمان ال�سلطانية التخاذ �إجراءاتها ب�ش�أنهم .
املــادة ( ) 4
�إذا و�صل عدد البالغات املقدمة من املن�شـ�أة ( )5خم�سة بالغات ف�أكرث فـي ال�شهر الواحد ،
�أو ( )10ع�شرة بالغــات ف�أكرث خالل ال�سن ــة � ،أحيلت �إلى التفتي ــ�ش لالط ــالع عل ــى م ــدى
التزامها ب�أحكام قانون العمل والالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي
املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل  ،ف�إذا ثبت عدم التزامها ب�أحكام قانون العمل �أو الالئحة
امل�شار �إليها يتم �إيقاف تقدمي اخلدمات عنها ملدة (� )1سنة واحدة  ،وذلك مع عدم الإخالل
بالعقوبات املقررة فـي قانون العمل واجلزاءات الإدارية املقررة فـي الالئحة التنظيمية
لتدابري ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل .
الف�صــل الثانـــي
اعتمـــاد البــــالغ
املــادة ( ) 5
يجب �أن يتقدم �صاحب العمل بالبالغ �إلى الدائرة املخت�صة فور علمه برتك العامل ملقر
عمله  ،وال يعتمد البالغ �إال بعد م�ضي (� )7سبعة �أيام مت�صلة من ترك العامل لعمله دون
م�سوغ قانوين .
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املــادة ( ) 6
تتول ــى الدائ ــرة املخت�صــة ت�سجيــل البــالغ بنــاء على البيانات املقدمــة مــن �صاحــب العمــل
وعلى م�س�ؤوليته .
املــادة ( ) 7
يلتزم �صاحب العمل ب�إيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة ال�سفر فـي احل�ساب اخلا�ص بالوزارة ،
وقت تقدمي البالغ  ،و�سداد جميع الر�سوم والغرامات � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 8
يلتزم �صاحب العمل بتعبئة النموذج املعد من قبل الوزارة لهذا الغر�ض  ،مع �إرفاق امل�ستندات
الآتية :
أ�  -ن�سخة من الرتخي�ص البلدي .
ب  -ن�سخة من ملكية مقر العمل �أو عقد الإيجار .
ج  -ما يثبـت ت�سلــم العامــل لأجره من خالل ك�ش ــف ح�ســاب م�صرفـ ــي للثالث ــة الأ�شهر
الأخرية قبل تركه العمل .
املــادة ( ) 9
يعفى �صاحـب العمل من تقدمي م�ستند �أو �أكرث من امل�ستنـدات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()8
من هذه الالئحة فـي احلاالت الآتية :
1 - 1يعفى من تقدمي كافة امل�ستندات �إذا كان العامل التارك ملقر عمله من امل�ستخدمني
داخـل املنـازل �أو خارجه ــا  ،ومــن فـي حكمه ــم  ،ويكتفــى ف ــي هذه احلالــة بتقديـم
ما يثبت ت�سلم العامل لأجره كتابيا .
2 - 2يعفى من تقدمي امل�ستندين املن�صو�ص عليهما فـي البندين (�أ  ،ب) من املــادة ()8
من هذه الالئحة �إذا كانت املن�ش�أة قيد الت�صفـية  ،وذلك بناء على خطاب من قبل
امل�صفي .
3 - 3يعفى من تقدمي امل�ستند املن�صو�ص عليه فـي البند (ج) من املـادة ( )8من هذه الالئحة
�إذا كان العامل التارك ملقر عمله مل يكمل �شهرا من تاريخ دخوله البالد لأول مرة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للمدير العام اال�ستثناء من �إرفاق امل�ستندات املن�صو�ص عليها
فـي املــادة ( )8من هذه الالئحة � ،إذا ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك .
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املــادة ( ) 10
يلتزم �صاحب العمل بالإعالن عن ترك العامل ملقر عمله فـي موقع الوزارة الإلكرتوين .
الف�صــل الثالــث
اعتـرا�ض العامـل على البـالغ �أو رجـوع �صاحب العمـل عـن البـالغ
املــادة ( ) 11
يحق للعامل االعرتا�ض على البالغ خالل (� )60ستني يوما من تاريخ اعتماد البالغ ،
وذلك بتقدمي طلب كتابي �إلى الدائرة املخت�صة م�شفوعا مبا ي�ؤيد نفي واقعة الرتك ،
وتتولى الدائرة املخت�صة �سماع �أقوال كل من العامل  ،و�صاحب العمل و�إثباتها فـي حم�ضر ،
ف�إذا ثبت للدائرة املخت�صة �أن البالغ غري �صحيح يلغى البالغ  ،ويجوز للوزارة  -بناء على
طلب �صاحب عمل �آخر  ،وموافقة العامل  -نقل خدماته دون الرجوع �إلى �صاحب العمل
الأ�صلي  ،وذلك بعد اعتماد �إلغاء البالغ .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للدائرة املخت�صة �إلغاء البالغ  ،و�إعادة العامل �إلى عمله �إذا
كانت القرائن تدل على �أنه حدث خط أ� فـي البالغ  ،و�أن العامل مل يرتك العمل  ،و�أنه لي�س
هو املق�صود بالبالغ .
املــادة ( ) 12
يجوز ل�صاحب العمل خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ اعتماد البالغ  ،التقدم بطلب كتابي
م�شفوع ب�أ�سباب مقبولة �إلى الدائرة املخت�صة لإلغاء البالغ � ،شريطة عدم وجود خمالفات
على �صاحب العمل  ،و�أال يكون قد مت الرتخي�ص له بعامل �آخر فـي الأعمال والأن�شطة
املحدد لها عدد معني من القوى العاملة غري العمانية  ،ويتعني على الدائرة املخت�صة
النظر فـي الطلب  ،والبت فـيه خالل (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 13
يلتزم �صاحب العمل  -فـي حالة اعتماد �إلغاء البالغ  -ب�سداد ر�سم  ،وقدره ( )100مائة ريال
عماين  ،مع احتفاظه بحق ا�سرتجاع قيمة تذكرة ال�سفر حال املوافقة على الإلغاء .
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املــادة ( ) 14
يعتمد �إلغاء البالغ �أو رف�ضه من املدير العام � ،أو مديري دوائر القوى العاملة باملحافظة
بح�سب الأحوال .
الف�صـــل الرابـــع
الآثـــار املرتتبــة علــى البـــالغ
املــادة ( ) 15
يرتتب على اعتماد البالغ الآثار الآتية :
أ�  -تغيري حالة العامل من (عامل على ر�أ�س العمل) �إلى (عامل تارك ملقر عمله) .
ب � -سقوط حق العامل فـي مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة عن فرتة عمله ال�سابقة
على واقعة تركه العمل .
ج  -حرمان العامل من ممار�سة �أي عمل �أو نقل خدماته �إلى �أي �صاحب عمل �آخر .
د  -حرمان العامل من دخول البالد .
املــادة ( ) 16
تقوم الدائرة املخت�صة برتحيل العامل التارك لعمله �إلى بلده عند �ضبطه � ،أو تقدمه لها ،
�أو عند �إحالته �إليها من قبل اجلهات الق�ضائية �أو �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 17
يعاد املبلغ املودع مقابل قيمة تذكرة ال�سفر �إلى �صاحب العمل �إذا حتققت �إحدى احلاالت
الآتية :
�أ �	-إذا �ضبط العامل يعمل لدى الغري  ،ففـي هذه احلالة يلزم الطرف امل�شغل للعامل
برتحيلــه علـى نفقتــه  ،مــع �إلزامــه بدفـع مــا تكبــده �صاحب العمــل مــن نفقــات
ال�ستقدام العامل  ،وتدريبه على املهنة  ،وفقا لقواعد امل�س�ؤولية املدنية  ،ويتم
�إيقاف تقدمي اخلدمات عنه ملـدة (� )1سنــة واحـدة  ،مع عــدم الإخــالل بالعقوبــات
املقررة فـي املــادة ( )114من قانون العمل امل�شار �إليه .
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وبالن�سبة للم�ستخدمني داخل املنازل �أو خارجها �أو من فـي حكمهم  ،ف�إنه فـي حالة
�ضبط العامل يعمل لدى غري �صاحب العمل الذي ا�ستقدمه  ،يلتزم الطرف
امل�شغل بدفع مبلغ يعادل ما دفعه �صاحب العمل ملكتب اال�ستقدام  ،وقيمة تذكرة
ترحيل العامل �إلى بلده  ،مع عدم الإخالل بالعقوبات واجلزاءات الإدارية املقررة
فـي القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
وفـي حالة �ضبط العامل يعمل حل�سابه اخلا�ص دون معرفة الطرف امل�شغل ،
ف�إن العامل يلتزم بدفع ما دفعه �صاحب العمل ملكتب اال�ستقدام من مبالغ مالية
بالإ�ضافة �إلى �إلزامه بقيمة تذكرة �سفره �إلى بلده .
ب  -فـي حال تقدمي �صاحب العمل ما يثبت مغادرة العامل نهائيا البالد  ،ما مل يكن
قد مت ترحيله على نفقة الوزارة  ،ففـي هذه احلالة ت�سقط املطالبة  ،وال يع ـ ــاد
املبلغ �إلى �صاحـب العمل .
ج  -م�ضي (� )4أربع �سنوات من تاريخ اعتماد البالغ .
د � -إلغاء البالغ بناء على طلب �صاحــب العمل .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اجلــــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 18
تف ــر�ض عل ــى �صاحــب العم ــل ال ــذي يخال ــف أ�يـ ــا من �أحكام هذه الالئحة غرام ــة �إداري ــة ،
ال تتجاوز ( )500خم�سمائة ريال عماين .
املــادة( ) 19
يعاقب العامل �إذا ثبت �أن البالغ �صحيح  ،و�أن اعرتا�ضه غري مربر بغرامة �إدارية ال تقل
عن (� )400أربعمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )800ثمامنائة ريال عماين .
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قــرار وزاري
رقـــم 2018/413
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
ا�ستنادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملـر�سـوم ال�سلطاين رقــم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتمـاد
هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ت�ضع اللجنة الرئي�سية النتخابات �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
م�شروع ميزانية للعملية االنتخابية  ،ويعر�ض على وزير القوى العاملة لالعتماد  ،ويتكفل
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان بتوفـري مبالغ امليزانية .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل مـ ــا يخـ ــالـ ــف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعــار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من حمـــــــــــرم 1440هـ
املـوافــــق  20 :من �سبتمبـــــــر 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1261
ال�صادرة فـي 2018/9/23م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
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الالئحـــة التنظيميـــة
للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
 - 2الوزيــــر :
وزيـ ــر القـوى العامل ــة .
 - 3االحتـاد العـام :
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
 - 4االنتخابــــات :
انتخابات جمل�س �إدارة االحتاد العام .
 - 5اللجنـــة :
اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .
 - 6اللجــان االنتخابيــة :
اللجنة  ،وجلنة الإ�شراف  ،وجلنة الطعون على االنتخابات .
املــادة ( ) 2
ت�شكل اللجنة برئا�سة وكيــل وزارة القوى العاملة ل�شـ ـ�ؤون العمـل  ،وع�ضوية كل من :
 - 1مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة .
 - 2مدير عام االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
 - 3مدي ــر الدائــرة القانونيـ ــة فـي الوزارة .
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 - 4مدير دائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة .
ع�ضوا و�أمني �سر اللجنة .
 - 5مدير دائرة ال�ش�ؤون القانونية والنقابية باالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
املــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1و�ضع واعتماد اخلطة الزمنية ل�سري العملية االنتخابية .
 - 2ت�شكيل اللجان الفرعية الالزمة لالنتخابات  ،والإ�شراف على عملها .
 - 3حتديد يوم  ،ووقت الت�صويت  ،والإعالن عنه .
 - 4اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لتنظيـ ــم ح�ســن �س ــري العمليـ ــة االنتخابية .
 - 5متابعة �سري عمل اللجان االنتخابية والإ�شراف عليهـا  ،وتذليــل العقب ــات الت ــي
تعرت�ض �سري االنتخابات .
� - 6إعداد واعتماد منوذج ا�ستمارة الت�صويت  ،ومنوذج �صندوق الت�صويت  ،ومنوذج
االعرتا�ض  ،ومنوذج التظلم  ،و�أي مناذج �أخرى تتطلبها العملية االنتخابية .
 - 7حتديد مركز االنتخاب .
 - 8اعتم ــاد الو�سائ ــل والأنظمــة الإلكرتوني ــة امل�ستخدمــة فــي العمليــة االنتخابيــة ،
وو�ضع ال�ض ــوابـط الالزمة لذلك .
 - 9حتديد موعد بدء  ،وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد
العام  ،وموعد �سحبها  ،وو�سيلة الإعالن عنها  ،ومتديد تلك املواعيد عند االقت�ضاء .
 - 10فح�ص طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد العام .
� - 11أي مهام �أخرى تكلف بها من الوزيـر .
املــادة ( ) 4
ت�شكــل جلنــة الإ�شــراف على االنتخابــات  -بعــد التن�سيــق مــع اجله ــات املخت�صـ ــة  -برئا�س ــة
قا�ضـي حمكمة ا�ستئناف  ،وع�ضوية كل من :
-358-

 - 1قا�ضــي حمكمــة ابتدائيــة  ،ويحل حمل الرئي�س فـي حالة غيابه � ،أو وجــود مانــع
يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
� - 2أحد �أع�ضاء االدعاء العام .
 - 3املدي ــر امل�ساعد للدائرة القانونية فـي الــوزارة .
 - 4مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
ويكون املدير امل�ساعد لدائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية �أمينا
ل�سر اللجنة .
املــادة ( ) 5
تخت�ص جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة االحتاد العام بالآتي :
 - 1الإ�شراف على االنتخابات .
 - 2ح�ص ــر عدد �أع�ضــاء اجلمعيــة العموميــة لالحتـاد العام فـي التاريخ الذي حتدده
اللجنة .
 - 3اعتماد القوائم النهائية للناخبني  ،واملر�شحني .
 - 4القيام ب�أعمال فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح  ،وترتيبهم
تنازليا فـي ك�شف يعد لهذا الغر�ض وفقا لعدد الأ�صوات التــي ح�ص ــل عليه ــا ك ــل
منهم  ،وفـي حالة الت�ساوي فـي عدد الأ�صوات بني مر�شحني اثنني �أو �أكرث جترى
القرعة بينهم لرتتيبهم فـي الك�شف امل�شــار �إليــه  ،ويتم ذلك بح�ضــور م ــن يرغ ــب
من املر�شحني �أو وكالئهم القانونيني  ،ويحرر حم�ضر بكل ذلك يوقع من رئي�س
اللجنة  ،واحلا�ضر من املر�شحني � ،أو وكالئهم القانونيني .
� - 5إحالة نتائج الفرز �إلى اللجنة العتمادها  ،و�إعالنها فـي موعد �أق�صاه نهاية اليوم
التايل للت�صويت .
املــادة ( ) 6
ت�شكل جلنة فرعية �أو �أكرث بقرار من رئي�س اللجنة يحدد فـيه رئي�سها  ،و�أع�ضا�ؤها  ،و�أمني
�سرها  ،تخت�ص بالآتي :
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� - 1إعداد وتنظيم وتهيئة مركز االنتخاب .
 - 2فتح مقر االنتخاب  ،وغلقه عند بدء وانتهاء العملية االنتخابيــة وفــق الأوقــات
املحددة لها .
 - 3ا�ستقبال الناخبني  ،والتحقق م ـ ــن �صفتهم .
� - 4إعداد حم�ضر �إثبات حالة مبوعد فتح مركز االنتخاب  ،و�إغالقــه  ،وبــيان عــدد
الناخبني احلا�ضرين للعملية االنتخابية  ،والعــدد املتبقي مــن من ــاذج ا�ستم ــارة
الت�صويت .
 - 5و�ضع الإجراءات والو�سائل الالزمة لإجراء عملية االنتخاب .
املــادة ( ) 7
ت�شكل جلنة الطعون برئا�سة قا�ضي حمكمة ا�ستئناف  ،وع�ضويـة (� )4أربع ــة مــن الق�ضــاة ،
�أو �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري � ،أو �أع�ضاء االدعاء العام  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة  ،على �أن يكون �أمني �سرها من بني موظفـي الدائرة القانونية فـي الوزارة .
وتخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات �أو االعرتا�ضات �أو الطعون التي تقدم وفقا لأحكام
هذا القرار .
املــادة ( ) 8
ي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجان االنتخابية و�أمني �سرها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 9
جتتمع اللجان االنتخابية بدعوة من رئي�سها  ،ويكون اجتماعها �صحيحا بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو من يحل حمله عند غيابه �أو وجود مانع يحول
دون ممار�سته اخت�صا�صاته  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين   .
ويجوز للجان االنتخابية اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا للم�شاركة فـي مداوالتها  ،دون �أن
يكون له �صوت معدود .
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املــادة ( ) 10
يتولى �أمني �سر اللجنة تلقي طلبات الرت�شح لالنتخابات  ،وقيدها وترتيبها ح�سب �أولوية
ورودها  ،وت�سلم الك�شوف اخلا�صة ب�أع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العام  ،كما يتولى
�أمني �سر اللجان االنتخابية �إعداد جداول الأعمال  ،وحما�ضر  ،وتقارير  ،وملفات اللجان
االنتخابية  ،واملحافظة على �سريتها  ،وحفظها فـي مكان �آمن .
املــادة ( ) 11
تتولى اللجنة دعوة الناخبني �إلى ممار�سة حقهم فـي االنتخاب  ،ون�شر الدعوة ب�أي و�سيلة
من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 12
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم �أو االعرتا�ض �أو الطعن �أمام جلنة الطعون على �أي من �إجراءات
الرت�شح � ،أو على نتائج االنتخابات  ،وتقدم على النماذج املعدة لهذا الغر�ض �إلى جلنة
الطعون خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إعالن قائمة الناخبني واملر�شحني � ،أو من تاريخ
�إعالن نتائج االنتخابات بح�سب الأحوال  ،ويجب عليها الف�صل فـيها خالل ( )3ثالثة �أيام
عمل من تاريخ تقدميها  ،ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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قرار وزاري
رقــم 2018/500
ب�ش�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
ا�ستنادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إلى القرار الوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عم ــان ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2006 /294ب�ش�أن املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام نظام ت�شكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد
العام لعمال �سلطنة عمان  ،املرفق .
املــادة الثانيــة
ت�ستمر الهيئات الإدارية للنقابات واالحتادات العمالية وجمل�س �إدارة االحتاد العام لعمال
�سلطنة عمان  ،القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها  ،ما مل تنق�ض
لأي �سبب �آخر .
املــادة الثالثـــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2012/570امل�شار �إليـه  ،كمــا يلغــى ك ــل مـا يخالـ ــف ه ــذا القــرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلــري ــدة الر�سمية  ،ويعمل به مـن تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  11 :مــن ربيــــــع الأول 1440هـ
املوافــــق  19 :مــن نوفمبــــــــــــــر 2018م
عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1269
ال�صادرة فـي 2018/11/25م
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نظام ت�شكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
الف�صـــل الأول
تعــاريــــف
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 :
الـــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
الوزيــر :
وزيــر القوى العاملة .
املديريــة :
املديرية العامة للرعاية العمالية .
النقابــة العماليــة :
تنظيم ي�شكل وفقا لأحكام هذا النظام وي�ضم عددا من العمال فـي من�ش�أة معينة .
االحتــاد العمالــي :
تنظيم ي�شكل وفقا لأحكام هذا النظام وي�ضم عددا من النقابات العمالية املن�ضمة �إليه ،
وامل�سجلة لدى الوزارة والتي تعمل فـي نف�س القطاع .
االحتــاد العــام :
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان  ،ويتكون من النقابات واالحتادات العمالية املن�ضمة �إليه
وامل�سجلة لدى الوزارة .
القطـــــــاع :
املجال االقت�صادي الذي تنتمي �إليه النقابة العمالية �أو االحتاد العمايل كقطــاع الكهربــاء
�أو االت�صاالت �أو النفط والغاز �أو الإن�شاءات  ،وغريها من القطاعات .
-363-

اللجنــة الت�أ�سي�سيــة :
اللجنة املخت�صة باتخاذ �إجراءات ت�سجيل النقابة ل ــدى الــوزارة ودعوة جمعيتها العمومية
النتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية  ،وتتكون من عدد من العاملني باملن�ش�أة ال يقل عن ()5
خم�سة �أع�ضاء  ،على �أن يكونوا من �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية .
اجلمعية العمومية للنقابة العمالية :
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من العمال لدى من�ش�أة معينة واملن�ضمة لنقابة عمالية
معينة .
اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل :
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من الأع�ضاء من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية
املن�ضمة لالحتاد العمايل .
اجلمعية العمومية لالحتاد العام :
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من ممثلي النقابات واالحتادات العمالية التي ي�ضمها
فـي ع�ضويته .
الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتادات العمالية :
هيئة �إدارية تنتخبها اجلمعية العمومية للنقابات العمالية �أو االحتادات العمالية بح�سب
الأحوال  ،وتتولى تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية .
جمل�س �إدارة االحتاد العام :
املجل�س املنتخب من اجلمعية العمومية لالحتاد العام ويتولى تنفـيذ قرارات اجلمعية
العمومية .
املن�شـــــ�أة :
كل م�شروع يقوم به �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عامال �أو �أكرث لقاء �أجر .
�صاحـب العمـل :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يعمل لديه عامل �أو �أكرث لقاء �أجر .
العامـــل :
كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته و�إ�شرافه .
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الف�صـــل الثانـــي
النقابــات العماليــة
املــادة ( ) 2
للعمال �أن ي�شكلــوا فـيمــا بينه ــم نقاب ــة عمالي ــة ته ــدف �إل ــى رعاي ــة م�صاحله ــم والدف ــاع
عن حقوقهم  ،ومتثيلهم فـي جميع الأمور املتعلقة ب�ش�ؤونهم .
املــادة ( ) 3
للعامل احلق فـي االن�ضمام �إلى النقابة العمالية �أو االن�سحاب منها  ،وال يجوز حرمانه
من ممار�سة الن�شاط النقابي �أو �إكراهه على االن�ضمام �إلى النقابة العمالية �أو االن�سحاب منها .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـيمن يكون ع�ضوا بالنقابة العمالية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عامال فـي املن�ش�أة .
� - 2أال يقل �سنه عـن ( )18ثمانــي ع�ش ــرة �سن ــة ف ــي تاري ــخ تقدي ــم طل ــب الع�ضوي ــة ،
و�أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة .
� - 3أال يكون معارا �أو منتدبا � ،أو ع�ضوا فـي نقابة عمالية �أخرى .
� - 4أال يكون �صاحب عمل فـي املن�ش�أة .
املــادة ( ) 5
يكون ت�سجيل النقابـ ــة العمالي ــة بطل ــب يق ــدم �إل ــى املديري ــة م ــن اللجن ــة الت�أ�سي�سي ــة ،
على �أن ي�شتمل الطلب على اال�سم املقرتح للنقابة العمالية ونطاق ن�شاطها وعنوانها ،
ويرفق بالطلب الآتي :
 - 1حم�ضر االجتماع الذي تقرر فـيه �إن�شاء النقابة العمالية .
 - 2ك�شف ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سني  ،على �أال يقل عددهم عن ( )25خم�سة وع�شرين عامال ،
و�أن يــكون م�صدقا عليــه م ــن املديــريـة .
 - 3م�شروع النظام الت�أ�سي�سي للنقابة العمالية .
وحترر املديرية حم�ضرا ب�إيداع الطلب ومرفقاته  ،وت�سلم �صورة من املحــ�ضر �إلــى اللجنــة
الت�أ�سي�سية .
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املــادة ( ) 6
للمديرية �أن تطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب الت�سجيل �أي معلومات
�إ�ضافـية تراها �ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته و�إمتام الت�سجيل .
وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات  ،تبد أ� املدة املقررة لإمتام �إجراءات الت�سجيل من تاريخ
ورود املعلومات املطلوبة  ،ويعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا
دون �إمتام �إجراءات الت�سجيل مبثابة رف�ض �ضمني للطلب .
وللجنة الت�أ�سي�سية االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض �إلى جلنة م�ستقلة ي�صدر بت�شكيلها وحتديــد اخت�صا�صات ــها و إ�جــراءات
عملها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 7
تقوم الوزارة بن�شر �إعالن ت�سجيل النقابة العمالية فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويجوز لذوي
ال�ش�أن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر على �أن يرفق
باالعرتا�ض الأ�سباب امل�ؤيدة له  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )6من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل  ،ت�صدر الوزارة �شهادة الت�سجيل خالل
( )60ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�شر .
املــادة ( ) 8
يرتتب على ت�سجيل النقابة العمالية متتعها بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة  ،ويكون لها
حق التقا�ضي للدفاع عن حقوقها وم�صاحلها واحلقوق اجلماعي ــة والفردي ــة لأع�ضائها
النا�شــئة عــن عالق ــة العمل  ،واالطالع على لوائح العمل فـي املن�ش�أة والت ــي تكفــل حقوق
وم�صالح �أع�ضائها .
وفـي جميع الأحوال  ،يكــون حــق التقا�ضــي والدفــاع عــن احلقــوق الفردي ــة للعم ــال بن ــاء
على طلب كتابي من ع�ضو النقابة .
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املــادة ( ) 9
تخت�ص النقابة العمالية بالآتي :
 - 1حت�صيل ر�سوم االن�ضمام واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية و�إدارة ممتلكاتها .
 - 2ممار�سة �أي �أن�شطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق وم�صالح �أع�ضائها وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
أ�  -التحقق من تنفـيذ اتفاقيات العمل اجلماعية .
ب  -ن�شر الوعي النقابي بني الأع�ضاء .
ج  -رفع امل�ستوى الثقافـي والفني واملهني للأع�ضاء .
د  -حت�سني امل�ستوى ال�صحي واالقت�صادي واالجتماعي للأع�ضاء .
 - 3تقدمي �شكوى �أمام الدائرة املخت�صة بالوزارة ب�سبب عدم التزام املن�ش�أة ب�أحكام
قانون العمل والقرارات واللوائح املنفذة له .
وعلى املن�ش�أة توفـري الت�سهيالت الالزمة للنقابة العمالية لأداء عملها مبا فـي ذلك توفـري
مكتب مالئم لها مزود بكافة م�ستلزماته .
املــادة ( ) 10
يكون للنقابة العمالية نظام ت�أ�سي�سي يت�ضمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عملها  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1ا�سم النقابة وعنوانها وممثلها القانوين .
� - 2أهداف النقابة وطريقة الت�صويت ونظام العمل واالجتماعات .
 - 3ت�شكيل اجلمعية العمومية للنقابة واخت�صا�صاتها وواجبات �أع�ضائها ونظام عملها .
 - 4ت�شكيل الهيئة الإدارية للنقاب ــة واخت�صا�صاته ــا وواجبــات �أع�ضائها ونظام عملها
و�إجراءات حلها .
 - 5م�صادر �أموال النقابة وكيفـية حفظها والت�صرف فـيها والنظام املايل واملحا�سبي
الذي تتبعه ومقدار ر�سم االن�ضمام واال�شرتاك الذي يتحمله كل ع�ضو وحاالت
و�شروط الإعفاء منه وحتديد اجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموال النقابة عند حلها .
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لم ــور املالية و�أن�شطة التدقيق والرقابة على �أعمال
 - 6ا إلج ــراءات التنظي ــمية ل أ
النقابة .
 - 7حتديد املفو�ضني بالتوقيع على ال�سندات املالية .
� - 8إجراءات م�ساءلة �أع�ضاء النقابة فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي املن�سوبة
�إليهم والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�صة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .
� - 9إجراءات حل النقابة واندماجها .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الت�أ�سي�سي ما يتعار�ض مع �أحكام القوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
ت�شكل اجلمعية العمومية مـن جميـع الأع�ضاء املنت�سبني للنقابة العمالية .
املــادة ( ) 12
ي�شرتط فـيمن يرت�شح لع�ضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون ع�ضوا فـي النقابة العمالية .
� - 2أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 3أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 4أال يكون معارا �أو منتدبا � ،أو ع�ضوا فـي نقابة عمالية �أخرى .
� - 5أال يكون قد ثبت ممار�سته �أفعاال تخل ب�أمن البالد �أو الوحدة الوطنية �أو مب�صالح
ال�سلطنة .
� - 6أال يكون �صاحب عمل فـي املن�ش�أة .
� - 7أال يكون من العاملني املخت�صني �أو املفو�ضني فـي ممار�سة كل �أو بع�ض �سلطات
�صاحب العمل �أيا كان نوعها  ،وذلك خالل فرتة مبا�شرته هذه ال�سلطات .
املــادة ( ) 13
تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بني �أع�ضــاء جمعيتهـا العموميـة خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ الت�سجيل فـي الوزارة  ،وت�ستمـر ع�ضويـة الهيئـة الإداريـة ملـدة ()4
�أربع �سنوات  ،وعلى �صاحب العمل ت�سهيل انتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية .
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و�إذا خال مكان �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية لأي �سبب  ،يحل حمله املر�شح
التايل له فـي عدد الأ�صوات خالل ( ) 30ثالثني يوما  ،وي�ستكمل هذا املر�شح مدة الدورة
التي انتخب فـيها .
املــادة ( ) 14
على الهيئـة الإداريـة للنقابـة العماليـة دعــوة اجلمعيــة العموميــة لالنعق ــاد خ ــالل ()60
ال�ستني يوما التي ت�سبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية  ،وذلك النتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية
اجلديدة وت�شكيل جلنة حت�ضريية تخت�ص باتخاذ �إجراءات فتح باب الرت�شح بالتن�سيق مع
الوزارة  ،وتقوم بكافة الإجراءات التح�ضريية الالزمة التي ت�سبق االنتخابات  ،وفـي حالة
عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية لالنعقاد  ،تنعقد اجلمعية العمومية بقوة
القانون .
املــادة ( ) 15
يكون عدد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الآتي :
 )5( - 1خم�ســة �أع�ضــاء فــي النقابـة التـي ال يزيد عدد �أع�ضائها على ( )500خم�سمائة
ع�ضو .
� )7( - 2سبعة �أع�ضاء فـي النقابة التي يزيد عدد �أع�ضائـها علـى ( )500خم�سمائة
ع�ضو ويقل عن (� )1500ألف وخم�سمائة ع�ضو .
 )9( - 3ت�سعة �أع�ضاء فـي النقابة التي يبلغ عدد �أع�ضائها (� )1500ألفا وخم�سمائة
ع�ضو ف�أكرث .
املــادة ( ) 16
تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية فـي �أول اجتماع لها من بـني �أع�ضائــها رئي�ســا لهــا
ونائبا للرئي�س و�أمينا لل�سر و�أمينا لل�صندوق و�أمينا م�ساعدا لل�صندوق .
ويكون رئي�س الهيئة الإدارية للنقابــة العماليــة هو املمثل القانوين للنقابة  ،وميثلها �أمام
الق�ضاء وفـي مواجهة الغري .
املــادة ( ) 17
يجب على رئي�س الهيئة الإدارية للنقابة العمالــية �أن ي ــودع ل ــدى املديري ــة خ ــالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية على النظام الت�أ�سي�سي ما ي�أتي :
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 - 1ن�سختني من النظام الت�أ�سي�سي موقعتني منه �أو من نائبه فـي حالة غيابه .
 - 2ك�شفا بالأ�سماء الثالثية لأع�ضاء الهيئة الإدارية و�صفة كل منهم و�سنه ومهنته
وم�ؤهله الدرا�سي وحمل �إقامته .
املــادة ( ) 18
ال يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أن تبا�شر �أعمالها �إال بعد �إيداع الأوراق املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )17من هذا النظام لدى املديرية  ،وعلـى املديريـة التحقــق مــن ا�ستيفــاء
ال�شروط املقررة فـي هذا النظام  ،خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إيداع الأوراق لديها .
و�إذا ثبت لديها عدم ا�ستيفاء �أي م ــن هــذه ال�شروط  ،وجب عليها �إخطار املمثل القانوين
للنقابة العمالية بنتيجة الفح�ص .
وفـي جميع الأحوال � ،إذا تبني للمديرية عدم وجود مالحظات �أو ا�ستيفاء النقابة ملا �أ�سفرت
عنه نتيجة الفح�ص  ،يقيد ملحق النظام الت�أ�سي�سي فـي ال�سجل الذي تعده الوزارة لهذا
الغر�ض .
ويجب �أن يودع بالطريقة ذاتها �أي تعديل يطر أ� على النظـام الت�أ�سي�ســي للنقابــة �أو عــدد
�أع�ضاء هيئتها الإدارية .
املــادة ( ) 19
تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �إدارة �ش�ؤونها وت�صريف �أعمالها اليومية وتنفـيذ
قرارات جمعيتها العمومية مبا ال يخالف الأنظمة والقوانني املعمول بها والنظام العام ،
ويجب عليها القيام مبا ي�أتي :
� - 1إيداع �أموال النقابة العمالية فـي �أحد امل�صارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .
� - 2إخطار الوزارة �سنويا مبيزانية النقابة العماليــة وح�ساباته ــا اخلتاميــة معتمــدة
مــن الهيئــة الإداريــة  ،وللنقابــة العماليـة تعيــني مدقــق ح�سابــات متــى اقت�ضــت
ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 20
يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي :
 - 1ا�ستثمار �أموال النقابة العمالية فـي م�ضاربات مالية �أو فـي �أوجه ا�ستثمار غري
�آمنة � ،أو تتعار�ض مع �أهدافها �أو �أغرا�ضها .
 - 2ممار�سة العمل ال�سيا�سي �أو �أي ن�شاط غري حمدد فـي نظامها الت�أ�سي�سي .
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 - 3قبول الهبات �أو الو�صايا �إال بعد التن�سيق مع االحتاد العام وموافقة الوزارة ،
ويجب �أن تكون هذه الهبات والو�صايــا غيــر م�شروط ــة وال تتعــار�ض مـع أ�هـداف
و�أغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 4التنازل عن �أموالها عينا �أو نقدا �إال بعد موافقة الوزارة .
 - 5الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها من الو�سائل الإعالمية �أو و�سائل
التوا�صل االجتماعــي �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضـرار بامل�صلحـة العامــة للدولــة .
الف�صــل الثالــث
االحتــاد العمالــي
املــادة ( ) 21
يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة �أغلبية �أع�ضاء جمعيتها العمومية  ،الدخول فـي احتادات
عمالية مع نقابات عمالية �أخرى تعمل فـي نف�س القطاع بعد ا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل
فـي الوزارة .
املــادة ( ) 22
تتقدم النقابات العمالية الراغبة فـي ت�شكيل احتاد عمايل بطلب ت�سجيلــه �إلــى املديريــة ،
على �أن ي�شتمل الطلب على الآتي :
 - 1اال�سم املقرتح لالحتاد العمايل .
 - 2نطاق ن�شاط االحتاد العمايل وعنوانه .
 - 3حم�ضر االجتماع الذي تقرر فـيه �إن�شاء االحتاد العمايل .
 - 4ك�شف ب�أ�سماء النقابات العمالية امل�ؤ�س�سة لالحتاد العمايل  ،علــى �أال يقــل عددهــا
عن ( )5خم�س نقابات  ،و�أن يكون م�صدقا عليه من املديرية .
 - 5م�شروع النظام الت�أ�سي�سي لالحتاد العمايل .
وحترر املديرية حم�ضرا ب�إيداع الطلب ومرفقاته  ،وت�سلم �صورة من املحـ�ضر �إلــى املمثــل
القانوين للم�ؤ�س�سني .
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املــادة ( ) 23
يجوز للمديرية �أن تطلب خـالل ( )30ثالثــني يومــا مــن تاري ــخ ا�س ــتالم طل ــب الت�سجيــل
�أي معلومات �إ�ضافـية تراها �ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته و�إمتام الت�سجيل .
وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات  ،تبد أ� املدة املقررة لإمتام �إجراءات الت�سجـيل مــن تاريــخ
ورود املعلومات املطلوبة  ،ويعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفــيا
دون �إمتام �إجراءات الت�سجيل مبثابة رف�ض �ضمني للطلب .
وللممثل القانوين للم�ؤ�س�سني االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
املــادة ( ) 24
تقوم الوزارة بن�شر �إعالن ت�سجيل االحتاد العمايل فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويجــوز لذوي
ال�شـ ـ�أن االعت ــرا�ض عل ــى طلــب الت�سجـ ــيل خ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا م ــن تاريــخ الن�شــر
على �أن يرفق باالعرتا�ض الأ�سباب امل�ؤيدة له  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل  ،ت�صدر الوزارة �شهادة الت�سجيل خالل
( )60ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�شر .
املــادة ( ) 25
يرتتب على ت�سجيل االحتاد العمايل متتعه بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة .
املــادة ( ) 26
ميار�س االحتاد العمايل فـي القطاع املنتمي �إليه االخت�صا�صات الآتية :
 - 1حت�صيل ر�سوم االن�ضمام واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية و�إدارة ممتلكاته .
 - 2دع ــم التع ــاون بــني النقابــات العماليــة املن�ضمة �إليه والوزارة و�أ�صحاب الأعمال
واالحتاد العام �إذا كان من�ضما �إليه .
 - 3امل�شاركة فـي املجال�س واللجان املعنية ب�ش�ؤون العمل والعمال بالتن�سيق مع االحتاد
العام �إذا كان من�ضما �إليه .
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 - 4النظر فـي طلب �إيقاف �أع�ضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية املن�ضمة �إليه
وفقا ملا ين�ص عليه النظام الت�أ�سي�سي للنقابة العمالية .
 - 5امل�شاركة فـي و�ضع اخلطط والربامج العمالية واملفاو�ضة اجلماعية مع اجلهات
املخت�صة .
 - 6النظر فـي امل�سائل التي حتال �إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية املن�ضمة
�إليه واالحتاد العام �إذا كان من�ضما �إليه .
املــادة ( ) 27
يكون لالحتاد العمايل نظام ت�أ�سي�سي يت�ضمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عمله  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1ا�سم وعنوان االحتاد العمايل ومن ميثله قانونا .
� - 2أهداف االحتاد العمايل ونظام العمل فـيه وطريقة الت�صويت ونظام االجتماعات
ونظام اختيار هيئته الإدارية .
 - 3اخت�صا�صات اجلمعية العمومية لالحتاد العمالــي  ،وواجبات �أع�ضائهــا ونظ ــام
عملها .
 - 4اخت�صا�صات الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل  ،وواجبات �أع�ضائها ونظام عملها
و�إجراءات حلها .
 - 5م�صادر �أموال االحتاد العمايل وكيفـية الت�صرف فـيها والنظام املايل واملحا�سبي
الذي يتبعه وحتديد اجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموال االحتاد عند حله .
 - 6حتديد املفو�ضني بالتوقيع على ال�سندات املالية .
 - 7تنظيم عالقات االحتاد العمايل باجلهات الوطنية احلكومية �أو اخلا�صة  ،بالتن�سيق
مع االحتاد العام �إذا كان من�ضما �إليه .
 - 8تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .
 - 9الهيك ــل التنظيم ـ ــي لالحت ــاد العمال ـ ــي .
� - 10إجراءات مراجعة لوائــح االحتــاد العمالـ ــي .
-373-

� - 11إجراءات م�ساءلة �أع�ضاء االحتاد العمايل فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي
املن�سوبة �إليهم  ،والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�صة بالتحقي ــق وت ــوقيـ ــع
العقــوب ــات .
� - 12إجراءات وحاالت حل االحتاد العمايل .
 - 13حتديد �أ�س�س و�آلية اختيار �أع�ضاء جلنة التدقيق الداخلي واخت�صا�صاتها .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �أن يت�ضمن النظام الت�أ�سي�سي ما يتعار�ض مع �أحكام القوانني
والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 28
ت�شك ــل اجلمع ــية العموميــة لالحتـاد العمايل من كل �أع�ضاء الهيئــات الإداري ــة للنقاب ــات
العمالية التي يتكون منها االحتاد العمايل .
املــادة ( ) 29
تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل خالل ( )90ت�سعني يوما فـي �أول اجتماع لها
من بني �أع�ضائها ( )5خم�سة �أع�ضاء لع�ضوية هيئتها الإدارية  ،وذلك ملدة (� )4أربع �سنوات .
وعلى الهيئة الإدارية فـي �أول اجتماع لها �أن تختار من بني �أع�ضائها رئي�س ــا له ــا ونائب ــا
للرئي�س و�أمينا لل�سر و�أمينا لل�صندوق و�أمينا م�ساعدا له .
ويكون رئي�س الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل هو املمثل القانوين لالحتاد العمايل �أمام
الق�ضاء وفـي مواجهة الغري .
و�إذا خال مكان �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل لأي �سبب يحل حمله املر�شح
التايل له فـي عدد الأ�صوات خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما  ،وي�ستكمل هذا املر�شح
مدة الدورة التي انتخب فـيها .
املــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي املرت�شح للهيئة الإدارية لالحتاد العمايل �أن تتوافر فـيه ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون ع�ضوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل .
� - 2أال يكون �صاحب عمل فـي �أي من املن�ش�آت العاملة فـي ذات القطاع املنتمي �إليه
االحتاد العمايل .
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املــادة ( ) 31
يجب على الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل ()60
ال�ستني يوما التي ت�سبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية  ,وذلك النتخاب �أع�ضاء الهيئة الإدارية
اجلديدة  ،وت�شكيل جلنة حت�ضريية تخت�ص باتخاذ �إجراءات فتح باب الرت�شح بالتن�سيق
مع الوزارة واالحتاد العام �إذا كان من�ضما له  ،وتقوم بكافة الإجراءات التح�ضريية الالزمة
التي ت�سبق االنتخابات وفـي حالة عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية لالنعقاد ،
تنعقد اجلمعية العمومية بقوة القانون .
املــادة ( ) 32
تتولى الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل �إدارة �ش�ؤونه وت�صريف �أعماله اليومية وتنفـيذ
قرارات جمعيته العمومية مبا ال يخالف الأنظمة والقوانني والنظام العام  ،ويجب عليها
القيام مبا ي�أتي :
� - 1إيداع �أموال االحتاد العمايل فـي �أحد امل�صارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .
� - 2إخطار الوزارة �سنويا مبيزانية االحتاد العمايل وح�ساباته اخلتامية معتمدة من
الهيئة الإدارية .
ولالحتاد العمايل تعيني مدقق ح�سابات متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،على �أن حتدد �أتعابه
الهيئة الإدارية .
املــادة ( ) 33
يحظر على الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل القيام مبا ي�أتي :
 - 1ا�ستثمار �أموال االحتاد العمايل فـي م�ضاربات مالية �أو فـي �أوجه ا�ستثمــار غيــر
�آمنة � ،أو تتعار�ض مع �أهدافه �أو �أغرا�ضه .
 - 2ممار�سة العمل ال�سيا�سي �أو �أي ن�شاط غري حمدد فـي نظامه الت�أ�سي�سي .
 - 3قبول الهبات �أو الو�صايا �إال بعد التن�سيق مع االحتـاد العـام �إذا كان من�ضم ــا لــه
ومبوافقة الوزارة ويجب �أن تكون هذه الهب ــات والو�صاي ــا غي ــر م�شروط ــة وال
تتعار�ض مع �أهداف و�أغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 4التنازل عن �أمواله عينا �أو نقدا �إال بعد موافقة الوزارة .
 - 5الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها من الو�سائل الإعالمية �أو و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�صلحة العامة للدولة .
-375-

الفـ�صـــل الرابـــع
االحتــاد العـــام
املــادة ( ) 34
يتكون االحتاد العام من النقابات العمالية واالحتادات العمالية املن�ضمة �إليه وامل�سجلة
لدى الوزارة .
املــادة ( ) 35
تتقدم النقابات واالحتادات العمالية الراغبة فـي ت�أ�سي�س االحتــاد العــام بطل ــب ت�سجيلــه
�إلى املديرية  ،على �أن ي�شتمل الطلب على الآتي :
 - 1عنوان االحتاد العام .
 - 2حم�ضر االجتماع الذي تقرر فـيه �إن�شاء االحتاد العام .
 - 3ك�شف ب�أ�سماء النقابات واالحتادات العمالية امل�ؤ�س�سة م�صدقا عليه من املديرية .
 - 4م�شروع النظام الت�أ�سي�سي لالحتاد العام .
وحترر املديرية حم�ضرا ب�إيداع الطلب ومرفقاته  ،وت�سلم �صورة من املح�ضر �إلــى املمث ــل
القانوين للم�ؤ�س�سني .
وفـي جميع الأحوال  ،على النقابات �أو االحتادات العمالية الراغبة فـي االن�ضمام �إلى االحتاد
العام �إخطار الوزارة بذلك .
املــادة ( ) 36
يجوز للمديرية �أن تطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب ت�سجيل االحتاد
العام �أي معلومات �إ�ضافـية تراها �ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته و�إمتام الت�سجيل .
وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات  ،تبد�أ املدة املقررة لإمتام �إجراءات الت�سجيل من تاريخ
ورود املعلومات املطلوبة  ،ويعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا
دون �إمتام �إجراءات الت�سجيل مبثابة رف�ض �ضمني للطلب .
وللممثل القانوين للم�ؤ�س�سني االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
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املــادة ( ) 37
تقوم الوزارة بن�شر �إعالن ت�سجيل االحتاد العام فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويجوز لذوي
ال�ش�أن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريــخ النــ�شر عل ــى �أن
يرفق باالعرتا�ض الأ�سباب امل�ؤيدة له  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى اللجنة امل�ستقلة املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )6من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل  ،ت�صدر الوزارة �شهادة الت�سجــيل خــالل
( )60ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�شر .
املــادة ( ) 38
يرتتب على ت�سجيل االحتاد العام متتعه بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة .
املــادة ( ) 39
يخت�ص االحتاد العام بالآتي :
 - 1حت�صيل ر�سوم االن�ضمام واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية و�إدارة ممتلكاتــه حتــت
�إ�شراف الوزارة .
 - 2متثيل العمال �أمام اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة وفـي املجال�س واللجان املعنية
ب�ش�ؤونهم .
 - 3متثيل عمال ال�سلطنة فـي االجتماعات وامل�ؤمترات املحلية والإقليمية والدولية ،
واالجتماعات التي متثــل فـيهــا ال�سلطنــة ثالثيــا باحلكومــة والعمــال و�أ�صحــاب
الأعمال على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية .
 - 4تر�سيــخ قيم العمــل وتعزيــز مفاهيمــه  ،وتعظي ــم دوره فـ ــي التطوي ــر والتقــدم
االجتماعي واالقت�صادي .
 - 5رفع امل�ستوى الثقافـي واالجتماعي للعمال  ،وتنمية الوعي العمايل ب�أهمية االلتزام
بتدابري وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية من �أجل ت�أمني وحماية بيئة العمل
وحماية العمال واملن�ش�آت .
 - 6العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم  ،ورف ــع م�ستواهــم املهني ،
وحت�سني �شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة �صاحلــة للعم ــل  ،ويح ــقق
اال�ستقرار فـي مواقعه .
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 - 7ال�سعي �إلى تعزيز احلوار والت�شاور بني �أطراف الإنتاج الثالثة .
 - 8حتديــد احلـد الأق�صــى لر�ســوم االن�ضمــام واال�شرتاكــات ال�سنويــة ف ــي ع�ضوي ــة
النقابات واالحتادات العمالية املن�ضمة �إليه .
 - 9اختيار النقابات واالحتادات التي ميكنها �إر�سال ممثليها حل�ضور امل�ؤمترات .
 - 10النظ ــر ف ــي طل ــب �إيقــاف �أع�ضــاء الهيـئات الإدارية للنقابات واالحتــادات العماليــة
وفقا ملا ين�ص عليه النظام الت�أ�سي�سي لتلك النقابات واالحتادات العمالية .
 - 11التن�سيق بني النقابات واالحتادات العمالية ومعاونتها فـي حتقيق �أهدافها .
 - 12و�ضع مناذج ا�سرت�شادية للوائح الداخلية املالية والإدارية للنقابات واالحتادات
العمالية املن�ضمة �إليه .
 - 13امل�شاركة فـي و�ضع اخلطط والربامج العمالية مع اجلهات املخت�صة .
 - 14النظ ــر فـ ــي امل�سائ ــل التــي حتــال �إليه من الهيئات الإدارية للنقابات واالحتادات
العمالية .
املــادة ( ) 40
يكون لالحتاد العام نظام ت�أ�سي�سي يت�ضمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عمله  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1ا�سم وعنوان االحتاد العام ومن ميثله قانونا .
� - 2أهداف االحتاد العام ونظام العمل فـيه وطريقة الت�صويت ونظام االجتماعات .
 - 3اخت�صا�صات اجلمعية العمومية لالحتاد العام وواجبات �أع�ضائها ونظام عملها .
 - 4اخت�صا�صات جمل�س �إدارة االحتاد العام وواجبات �أع�ضائه ونظام عمله .
 - 5اخت�صا�صات هيئة املكتب الإداري ونظام اختيار �أع�ضائها وواجباتهم ونظام عملها .
 - 6م�ص ــادر أ�م ــوال االحتــاد العـام وكيفـيـة الت�صرف فـيها والنظــام املالــي واملحا�سبــي
الذي يتبعه .
 - 7حتديــد املفو�ضي ــن بالتوقيع علــى ال�سنـدات امل ــاليــة .
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 - 8تنظيم عالقات االحتاد العام باجلهات الوطنية احلكومية �أو اخلا�صة  ،واملنظمات
العمالي ــة الإقليميـة والدوليـ ــة .
 - 9تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .
 - 10الهيكل التنظيمـ ــي لالحت ــاد الـعام .
� - 11إجراءات مراجعة لوائح االحتاد العام .
� - 12إجراءات م�ساءلة �أع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العام و�أع�ضاء جمل�س �إدارته
فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابـي املن�سوبـة �إليهــم  ،والعقوبــات التــي توقــع
عليهم واجلهة املخت�صة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الت�أ�سي�سي ما يتعار�ض مع �أحكام القوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 41
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد العام من ( )2ع�ضوين من كل نقابة عمالية  ،و()2
ع�ضوين من كل احتاد عمايل من�ضمني لالحتاد العام  ،تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة
العمالية �أو االحتاد العمايل .
املــادة ( ) 42
ي�شرتط فـيمن يرت�شح لرئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد العام ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل �سنه عــن ( )25خمـ�س وع�شريــن �سنــة فــي تاريــخ تقدي ــم طل ــب الرت�شي ــح ،
و�أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة .
� - 3أن يكون ع�ضوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العام .
� - 4أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة
بال�شرف والأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 5أال يكون قد ثبت ممار�سته �أفعاال تخل ب�أمن البالد �أو الوحدة الوطنية �أو مب�صالح
ال�سلطنة .
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� - 6أن يكون قد �أكمل فـي ع�ضويته باجلمعية العمومية للنقابة العمالية �أو االحتاد
العمايل �أو االحتاد العام الذي ميثله مدة (� )4أربع �سنوات من تاريخ ان�ضمامه للع�ضوية .
� - 7أن يكون من�ضما لنقابة عمالية �أو احتاد عمايل م�ضى على ان�ضمامهما لالحتاد
العام ما ال يقل عن ( )1عام واحد .
� - 8أال يكون �صاحب عمل فـي �أي من�ش�أة .
� - 9أال يكون من العاملني املخت�صني �أو املفو�ضني فـي ممار�سة كل �أو بع�ض �سلطات
�صاحب العمل �أيا كان نوعها  ،وذلك خالل فرتة مبا�شرته لهذه ال�سلطات .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز الرت�شح لرئا�سة جمل�س الإدارة وع�ضوية املجل�س معا فـي ذات
الدورة االنتخابية .
املــادة ( ) 43
ال يجوز اجلمع بني الع�ضوية فـي الهيئة الإدارية لالحتاد العمايل والع�ضوية فـي جمل�س
�إدارة االحتاد العام .
املــادة ( ) 44
تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العام فـي �أول اجتماع لها من بني �أع�ضائها  ،رئي�س
جمل�س �إدارة االحتاد العام  ،و( )10ع�شرة �أع�ضاء �آخرين لع�ضوية املجل�س ملدة (� )4أربع
�سنوات .
ويتولى جمل�س الإدارة فـي �أول اجتماع له اختيار �أع�ضاء هيئة املكتــب الإداري م ــن ب ــني
�أع�ضائه وعددهم (� )4أربعة �أع�ضاء  ،ويرت�أ�سهم رئي�س جمل�س الإدارة .
وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن يختار من بني �أع�ضاء املكتب الإداري نائ ــبا له يح ــل حم ــله
فـي رئا�سة جمل�س الإدارة ورئا�سة هيئة املكتب الإداري فـي حال غيابه �أو خ ــلو من�صبه لأي
�سبب كان .
و�إذا خال مكان ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأي �سبب كان  ،يحل حمله املر�شح
التايل له فـي ترتيب عدد الأ�صوات  ،على �أن ي�ستكمل هذا املر�شح املدة املقررة للدورة التي
مت انتخابه فـيها .
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املــادة ( ) 45
يتول ــى جملـ ــ�س �إدارة االحت ــاد ال ــعام تع ــيني مديـر عــام لالحتــاد وحتديــد خم�ص�صاتــه
واخت�صا�صاته املالية والإدارية .
املــادة ( ) 46
ملجلــ�س �إدارة االحت ــاد الع ــام كاف ــة ال�صالح ــيات الالزم ــة للإ�ش ــراف والرقاب ــة واملتابع ــة
على ممار�سة االحتاد العام الخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1متابعة قرارات اجلمعية العمومية والعمل على تنفـيذها .
 - 2العم ــل علــى حتقيــق مب ــادئ و أ�ه ــداف االتـحاد العام املن�صو�ص عليها فـي النظام
الت�أ�سي�سي .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي والأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية واملالية لالحتاد
العام .
 - 4اعتماد املوازنة ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية املدققة .
 - 5البت فـي التظلمات املتعلقة بطلبات ان�ضمام الأع�ضاء اجلدد من النقابات العمالية
واالحتادات العمالية التي حتال �إليه من الإدارة التنفـيذية .
 - 6ت�شكـ ـيــل جل ــان م ــن املخت�ص ــني فــي خمتل ــف املجـ ــاالت القانونــية واالقت�صاديــة
والتنظيمية من بني �أع�ضائه �أو مـن الهياكــل النقاب ــية ا ألخ ــرى ف ــي االتــحاد العــام
�أو من اخلرباء  ،والتي ت�سهم فـي حتقيق �أهداف االحتاد .
 - 7درا�س ــة املو�ضــوعات املتعلقة باملطالب العمالية  ،ومناق�شة املقرتحات املعرو�ضة
عليه  ،واتخاذ القرارات املنا�سبة فـي �ش�أنها .
 - 8امل�شاركة فـي اللجان والهيئات التي ت�شكلها احلكومة ملعاجلة ق�ضايا العمل والعمال .
 - 9املوافقة على ان�ضمام �أو ان�سحاب االحتاد العام فـي ع�ضوية االحتادات العمالية
واملنظمات الإقليمية والدولية بالتن�سيق مع الوزارة .
 - 10ا�ستعرا�ض تقارير جلنة التدقيق الداخلي  ،وو�ضع احللول املنا�سبة ملا يرد فـيها
من مقرتحات وتو�صيات .
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 - 11البت فـي امل�سائل التي تعر�ض عليه فـيما يتعلق بالعاملني فـي الإدارة التنفـيذية .
� - 12أي �أعمال �أخرى من �ش�أنها حتقيق �أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 47
يجتمع جمل�س �إدارة االحتـاد الـعام بدع ــوة من رئي ــ�سه �أو نائــب الرئي ــ�س فــي حال ــة غياب ــه
�أو وجود مانع لديه من ممار�س ــة اخت�صا�صه  ،ويكون اجتماع املجل�س �صحيحا بح�ضور
�أغلب ــية �أع�ضائ ــه  ،علــى �أن يكــون من بينهــم الرئيــ�س �أو نائبـه  ،وي�صدر املجل�س قراراته
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وع ــند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه
رئي�س االجتــماع .
املــادة ( ) 48
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد العام هو املمثل القانوين لالحتاد العام وله فـي ذلك ما ي�أتي :
 - 1رئا�سة اجتماعات جمل�س �إدارة االحتاد العام واجتماعات اجلمعية العمومية .
 - 2متثيل االحتاد العام �أمام اجلهات الر�سمية والق�ضائية والهيئات واملنظمات املحلية
والعربية والدولية ومع الغري .
 - 3الإ�شراف العام على جميع �أعمال االحتاد العام .
املــادة ( ) 49
يحظر على جمل ــ�س �إدارة االحتـاد العام القيام بالآتي :
 - 1ا�ستثمار �أموال االحتاد العام فـي م�ضاربات مالية �أو فـي �أوجه ا�ستــثمار غري آ�م ــنة ،
�أو تتعار�ض مع �أهدافه �أو �أغرا�ضه .
 - 2ممار�سة العمل ال�سيا�سي �أو �أي ن�شاط غري حمدد فـي نظامه الت�أ�سي�سي .
 - 3قبول الهبات �أو الو�صايا �إال مبوافقة الوزارة  ،ويجب �أن تكون هذه الهبات والو�صايا
غري م�شروطة وال تتعار�ض مع �أهداف و�أغرا�ض العمل النقابي والقوانني املعمول
بها فـي ال�سلطنة .
 - 4التنازل عن �أمواله عينا �أو نقدا �إال بعد موافقة الوزارة .
 - 5الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها من الو�سائل الإعالمية �أو و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إذا كان من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�صلحة العامة للدولة .
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الف�صـــل اخلامــ�س
انتهــاء الع�ضويــة و�سقوطـــها
املــادة ( ) 50
تنتهي الع�ضوية فـي النقابة العمالية �أو االحتاد العمايل �أو االحتاد العام فـي �إحدى احلاالت
الآتية :
 - 1اال�ستقالة �أو االن�سحاب .
 - 2فقد �شرط من �شروط الع�ضوية .
 - 3انتهاء عالقته بالعمل فـي املن�ش�أة .
 - 4الوفاة .
 - 5الف�صل من الع�ضوية .
املــادة ( ) 51
ال يجوز ف�صل ع�ضو اجلمعية العمومية �إال ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة
العمالية �أو االحتاد العمايل �أو جمل�س �إدارة االحتاد العام  ،وذلك فـي حالة خمالفته لأحكام
قانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة له املتعلقة بالعمل النقابي .
املــادة ( ) 52
يتعني قبل الف�صل من الع�ضوية �إخطار الع�ضو كتابة مبا هو من�سوب �إليه  ،وحتديد موعد
ل�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه بعد ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل من تاريخ �إخطاره  ،ف�إذا
تغيب الع�ضو عن احل�ضور دون عذر مقبول �أو امتنع عن الإدالء ب�أقواله  ،جاز اال�ستمرار
فـي التحقيق واتخاذ �إجراءات الف�صل وفق �أحكام النظام الت�أ�سي�سي لكل نقابة عمالية �أو
احتاد عمايل �أو االحتاد العام .
املــادة ( ) 53
يجب �إخطار الع�ضو املف�صول عن ع�ضويته بالقرار ال�صادر بالف�صل خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ �صدوره مع ذكر الأ�سباب  ،و�إخطار الوزارة بقرار الف�صل كما يخطر
االحتاد العام فـي حال كان الف�صل من االحتاد العمايل �أو النقابة العمالية .
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املــادة ( ) 54
ت�سقط ع�ضوية �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل �أو ع�ضو جمل�س
�إدارة االحتاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل �أو جمل�س
�إدارة االحتاد العام فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
 - 1فق ــد �أي �ش ــرط مــن �ش ــروط الرت�شــح لع�ضويــة الهيئــة الإداريــة للنقابــة العماليــة
�أو االحتاد العمايل �أو جمل�س �إدارة االحتاد العام .
 - 2فقد ع�ضويته من اجلمعية العمومية املنتمي �إليها .
املــادة ( ) 55
يتعني قبل �إ�سقاط الع�ضوية �إخطار الع�ضو كتابة مبا هو من�سوب �إليه  ،وحتديد موعد
ل�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه بعد ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار  ،ف�إذا
تغيب الع�ضو عن احل�ضور دون عذر مقبول �أو امتنع عن الإدالء ب�أقواله  ،جاز اال�ستمرار
فـي التحقيق واتخاذ �إجراءات الإ�سقاط .
املــادة ( ) 56
يجب �إخطار الع�ضو امل�سقطة ع�ضويته بالقرار ال�صادر بالإ�سقاط خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �صدوره مع ذكر الأ�سباب  ،وتخطر الوزارة �إذا كان القرار �صادرا من النقابة
�أو االحتاد العمايل �أو االحتاد العــام  ،كم ــا يخط ــر االحت ــاد الع ــام �إذا ك ــان الق ــرار �ص ــادرا
من النقابة �أو االحتاد العمايل .
الف�صــل ال�ســاد�س
�أحكــام عامــة وختاميــة
املــادة ( ) 57
يلتزم �صاحب العمل بت�سهيل عمل النقابات واالحتادات العمالية  ،واالحتاد العام  ،وعليه
فـي �سبيل حتقيق ذلك  ،تفريغ �أع�ضاء هيئاتها الإدارية �أو هيئة املكتب بح�سب الأحوال ،
وذلك على النحو الآتي :
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�أوال  :تفريغ �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية :
 - 1يفرغ من العمل �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإدارية لأداء العمل النقابي يوم عمل واحدا فـي الأ�سبوعني  ،وب�أجر �شامل ،
وذلــك ف ــي املن�شـ ـ�آت الت ــي يك ــون عــدد �أع�ض ــاء اجلمعــية العمومي ــة فـي ــها أ�ق ــل
من ( )100مائة ع�ضو .
 - 2يفرغ من العمل �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإداريــة لأداء العم ـ ــل النقاب ــي يـ ــوم عمـ ــل فـ ــي الأ�سب ــوع وب�أج ــر �شام ــل وذلك
فـي املن�ش ـ�آت التــي يكــون عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية فـيها من ( )100مائة
ع�ضو حتى ( )300ثالثمائة ع�ضو .
 - 3يفرغ من العمل �أحد �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإدارية لأداء العمل النقابي تفريغا تاما من العمل وب�أجر �شامل فـي املن�ش�آت
التي يزيد عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية فـيها على ( )300ثالثمائة ع�ضو .
ثانيا  :يفرغ من العمل رئي�س االحتاد العمايل و( )2ع�ضوان من �أع�ضاء الهيئة الإدارية
لالحتاد العمايل تختارهم الهيئة لأداء العمل النقابي تفريغا تاما عن العمل
وب�أجر �شامل .
ثالثا  :يفرغ رئي�س و�أع�ضاء هيئة املكتب الإداري لالحتاد العام تفريغا تاما وب�أجر �شامل .
وفـي جميع الأحوال  ،يحتفظ الع�ضو النقابي املفرغ من العمل لأداء العمل النقابي
بكافة حقوقه فـي الرتقيات والعالوات الدورية  ،وي�ستثنى املفرغون تفريغا تاما
من �شرط تقييم الأداء امل�شار �إليه فـي القرارات الوزارية املنظمة لنظام �صرف
العالوة الدورية  ،والرتقيات فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،وحت�سب مدة تفرغهم
من العمل لأداء العمل النقابي �ضمن مدة خدمتهم الفعلية .
املــادة ( ) 58
يعفى ذوو االحتياجات اخلا�صة وامل�صاب �إ�صابة عمل  ،من �سداد ر�سوم وا�شرتاكات ع�ضوية
النقابة .
املــادة ( ) 59
تن� أش� جلنة للحوار االجتماعي بني الوزارة وغرفة جتارة و�صناعة عمان واالحتاد العام ،
ي�صدر بتنظيم اخت�صا�صاتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 60
يجب على النقابات واالحتادات العمالية واالحتاد العام االلتزام فـيما تقوم به من �أن�شطة
و�أعمال  ،وما ت�صدره من لوائح وقرارات  ،وما ت�ضعه من �أنظمة ت�أ�سي�سية وغريها  ،ب�أحكام
جميع القوانني والنظم والقرارات املعمول بها فـي ال�سلطنة والنظام العام .
املــادة ( ) 61
ال يجوز �إن�شاء �أكرث من نقابة عمالية فـي املن�ش�أة الواحدة  ،وال يجوز �أن تكون النقابة
العمالية ع�ضوا فـي �أكرث من احتاد عمايل  ،كما ال يجـوز �إن�شــاء �أكث ــر مــن احت ــاد عمالــي
فـي القطاع الواحد .
املــادة ( ) 62
ال يج ــوز لأي نقابــة عمالي ــة �أو احت ــاد عمال ــي االن�ضــمام �إل ــى �أي من الهيئات �أو املنظمات
�أو االحتادات الدولية �أو امل�شاركة فـي �أن�شطتها �أو براجمها �أو م�ؤمتراتها  ،دون التن�سيق
امل�سبق مع االحتاد العام وموافقة الوزارة .
املــادة ( ) 63
حت ــل النقاب ــة العمالي ــة �أو االحت ــاد العمال ــي �أو االحت ــاد الع ــام بق ــرار م ــن الوزيــر ف ــي �أي
من احلاالت الآتية :
� - 1إذا قل عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية عن احلد الأدنى املقرر
قانونا  ،وذلك ما مل ي�ستكمل هذا العدد خالل (� )6ستة �أ�شهر .
� - 2إذا قل عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل عن الن�صف  ،وذلك ما مل
ي�ستكمل هذا العدد خالل (� )6ستة �أ�شهر .
� - 3إذا تعذر ت�شكيل هيئة �إدارية للنقابة �أو االحتاد العمايل خالل ( )180مائة وثمانني
يوما من تاريخ ت�سجيلها لدى الوزارة �أو من تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية ال�سابقة .
� - 4إذا قل �أع�ضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل عن احلد الأدنى
املقرر قانونا وذلك ما مل ي�ستكمل هذا العدد خالل ( )180مائة وثمانني يوما .
� - 5إذا قل عدد النقابات العمالية املن�ضمة لالحتاد العمايل عن ( )5خم�س نقابات
عمالية ما مل ت�ستكمل الع�ضوية خالل (� )6ستة �أ�شهر .
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 - 6احلاالت التي ين�ص عليها النظام الت�أ�سي�سي للنقابة العمالية �أو االحتاد العمايل ،
�أو االحتاد العام � ،شريطة موافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية  ،ويثبت ذلك
فـي حم�ضر كتابي .
� - 7إذا �صدر �ضدها حكم نهائي ملخالفة هذا النظام �أو النظام العام .
 - 8فـي حالة خمالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية املنظمة له و املتعلقة
بتنظيم املفاو�ضات اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق .
املــادة ( ) 64
يرتتب على احلل  ،انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية للنقابـة العماليــة �أو االحت ــاد العمال ــي
�أو االحتاد العام .
ويتعني ن�شر القرار الوزاري باحلل فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 65
تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتاد العام  ،ب�إعداد وحفظ ال�سجالت والدفاتر
التي يتطلبها ح�سن �سري العمل بها  ،و�إحكام الرقابة على ن�شاطها و�أموالها  ،وذلك طبقا
لل�شروط والأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
وفـي جميع الأحوال  ،تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتــاد الع ــام مبواف ــاة
الوزارة بكل ما يطر�أ على نظامها الت�أ�سي�سي من حتديث �أو تعديــل خ ــالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ التحديث �أو التعديل .
املــادة ( ) 66
تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة فـي حالة وقوع �أي خمالفات لأحكام هذا النظام .
املــادة ( ) 67
ت�شكل جلنة بقرار من الوزير لت�سوية �أي نزاع ين� أش� عن تطبيق �أحكام هذا النظام بالن�سبة
للنقابات �أو االحتادات العمالية غري املن�ضمة لالحتاد العام  ،على �أن ت�ضم اللجنة ممثلني
عن الوزارة وغرفة جتارة و�صناعة عمان واالحتاد العام  ،ويحدد القرار اخت�صا�صات اللجنة
ونظام عملها .
ويخت�ص االحتاد العام بت�سوية �أي نزاع ين� أش� عن تطبيق �أحكام هذا النظام بالن�سبة للنقابات
�أو االحتادات العمالية املن�ضمة �إليه  ،وذلك طبقا للإجراءات التي ي�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
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قــرار وزاري
رقــم 2018/533
بتنظيــم مزاولــة بعــ�ض املهــن
ا�ستنـادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملـر�سوم ال�سلطـاين رقم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القـوى العاملـة واعتمــاد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ال يجــوز مزاولة املهن الآتية فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة  ،وامل�ؤ�س�سات التدريبية
اخلا�صة � ،إال من قبل العمانيني :
 - 1مدير  /رئي�س ق�سم القبول والت�سجيــل .
 - 2مدير  /رئي�س ق�سم �ش ـ ـ ـ ـ�ؤون الطلبـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 3مدير  /رئي�س ق�سم �ضمـ ـ ـ ــان اجل ـ ـ ـ ـ ــودة .
 - 4مدير  /رئي�س ق�سم التوجيه الوظيفـي .
املــادة الثانيــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية  ،وتراخي�ص مزاولة العمل ال�صادرة
للمهن املحددة فـي املـادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها وال يجوز جتديدها .
املــادة الثالثــة
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 .
�صدر فــي  17 :من ربيـــع الثاين 1440هـ
املوافـــــــق  25 :من دي�سمبــــــــــر 2018م
عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1274
ال�صادرة فـي 2018/12/30م
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قــرار وزاري
رقــم 2018/534
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية للكليات التقنية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة
واعتمــاد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الالئحــة التنظيميــة للكليـات التقنيــة ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم , 2004/72
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )14من الالئحة التنظيمية للكليات التقنية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 14
" يكون لكل كلية جمل�س ي�شكل بقرار من الوكيل برئا�سة عميد الكلية  ،وع�ضوية كل من :
 - 1م�ساعـد العميـد للـ�شـ�ؤون الأكادمييـة .
 - 2م�ساعـ ــد العمي ــد ل�ش ـ ـ�ؤون الطـ ــالب .
 - 3م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 4رئي ــ�س مرك ــز اللغ ــة الإجنليزي ــة .
� - 5أربعة ممثلني من خمتلف القطاعات االقت�صادية اخلا�صة  ،بــعد التن�سيــق م ــع
اجلهات ذات ال�صلة  ،وبعد موافقة الوزير " .
املــادة الثانيــة
يلغـى كـل مــا يخالف هــذا القـرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامـه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فــي  17 :من ربيـــع الثاين 1440هـ
املوافـــــــق  25 :من دي�سمبــــــــــر 2018م
عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1274
ال�صادرة فـي 2018/12/30م
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قــرار وزاري
رقــم 2018/535
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمي ,
و�إلى الالئحـ ــة التنظيمية للكلي ــات املهني ــة والكلي ــات املهنيــة للعل ــوم البحريـ ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقـم , 2015/244
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )14من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم
البحرية امل�شار �إليها  ,الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 14
" يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية جمل�س ي�شكــل بقــرار م ــن الوكي ــل
برئا�سة املدير  ,وع�ضوية كل من :
 - 1اثنني من ر�ؤ�ساء الأق�سام الفنية بالكلية .
 - 2ممثلــني اثنــني مــن خمتل ــف القطاع ــات االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة  ,بع ــد التن�سي ــق
مع اجلهات ذات ال�صلة  ,وبعد موافقة الوزير .
وللمجل ــ�س اال�ستعان ــة مب ــن ي ــراه منا�سب ــا حل�ضـ ــور االجتماع ــات  ,دون �أن يك ــون لـ ــه
�صوت معدود " .
املــادة الثانيــة
يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا 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 فــي  17 :من ربيـــع الثاين 1440هـ
املوافـــــــق  25 :من دي�سمبــــــــــر 2018م
عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1274
ال�صادرة فـي 2018/12/30م
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وزارة النقل واالت�صاالت
قــرار وزاري
رقــم 2018 /2
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري
ا�ستنادا �إلى قانون النقل الربي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2016/10
و�إلى موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :من ربيـع الثانــي 1439هـ
املوافـــــق  8 :من ينايـــــــــــــــــر 2018م
د �.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ــل واالت�صـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1227
ال�صادرة فـي 2018/1/21م
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الالئحــة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري
الفـ�صـل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذه الالئحــة  ،يك ــون للكلمـات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون النقل الربي  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
املرخ�ص له :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املرخ�ص له من الوزارة ملزاولة ن�شاط النقل الربي .
مكتب توجيه :
مكتب ا�ستقبال وتلبية طلبات الركاب للح�صول على خدمات مركبات الأجرة .
الــوزن الفــــارغ :
وزن املركبة جمهزة مبحروقاتها و�آالت ال�صيانة والإ�صالح و�أدواتها االحتياطية .
الـوزن الإجمايل :
الوزن الفارغ للمركبة بالإ�ضافة �إىل احلمولة وال�سائق والركاب .
الــوزن املحــوري :
ال ــوزن املحمــول فـ ــوق �سطــح طريــق م�ستــو بوا�سطــة كافة العجالت املت�صلة مبحور مفرد
�أو حمور مزدوج �أو حمور ثالثي .
احلمولــة اال�ستثنائيــة :
احلمولــة التــي تزيــد على الأوزان والأبعـ ــاد القيا�سية وغيــر قابلــة للتجزئـ ــة �أو التفكيك ،
وال ميكن �إعادة توزيعها لأ�سباب فنية .
املــادة ( ) 2
تعد �أن�شطة نقل الركاب باحلافالت  ،ون�شاط الأجرة  ،ون�شاط ت�أجري و�سائل النقل الربي ،
ون�شاط نقل الب�ضائع من بني �أن�شطة النقل الربي املعتمدة من الوزارة .
-392-

املــادة ( ) 3
حتدد مواقع مرافق النقل الربي وفقا لل�شروط واملوا�صفات الفنية الآتية :
� - 1أن يكون موقعه فـي املواقع املحددة باملخططات املعتمدة �أو على الطرق الرئي�سية
�أو فـي املناطق التجارية غري املزدحمـة  ،و�أن يكـون �سهل الو�صول �إليه من �شبكة
الطرق الرئي�سية .
� - 2أن يكون املدخل واملخرج للموقع على الطرق الرئي�سية  ،وال يجوز عمل مداخل
وخمارج على الطرق الفرعية .
 - 3مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة .
 - 4مراعاة التو�سعات امل�ستقبلية باملناطق ال�صناعية وباملدن .
 - 5ت�أمني جميع متطلبات الأمن وال�سالمة .
املــادة ( ) 4
حتدد ر�سوم خدمات النقل الربي وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
تقوم الوزارة ب�إن�شاء �سجالت �إلكرتونية �أو ورقية لقيد املرخ�ص لهم مت�ضمنة الآتي :
 - 1بيانات املرخ�ص له .
 - 2رقم الرتخي�ص وتاريخ �صدوره  ،وانتهائه .
 - 3بيــانا لك ــل و�سيلــة نقــل بــري م�سجلــة حتــت ذات الرتخيـ�ص من حيث املوا�صفات
واحلمولة وعدد الركاب .
املــادة ( ) 6
يجــوز ل�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة االطــالع على كافة �سجالت املن�ش�أة املتعلقة بال�سائقني ،
وبيانات كافة �أنواع و�سائل النقل الربي املتعددة اال�ستخدام .
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الف�صــل الثانــي
�شــروط الرتخيـ�ص وبطاقــة الت�شغيـل
املــادة ( ) 7
ي�شتــرط للح�صول على الرتخي�ص تقدي ــم طلــب �إىل الوزارة على النموذج املعــد لذلــك ،
وا�ستيفاء املتطلبات وال�ضوابـط الآتيــة :
 - 1الرتخي�ص للمن�ش�آت :
أ� � -أن تكون مقيدة بال�سجل التجاري .
ب  -تقدمي ما يثبت ملكيتها لو�سائل النقل الربي �أو تقدمي عقود الإيجار �إذا كانت
م�ست�أجرة �أو م�شغلة .
ج  -احل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
د  -احل�صول على بطاقة الت�شغيل لكل و�سيلة نقل بري .
هـ � -سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 2الرتخي�ص للأفراد :
أ�  -تقدمي ما يثبت ملكيته لو�سيلة النقل الربي .
ب � -أن يكون حا�صال على رخ�صة �سياقة لو�سيلة النقل الربي �سارية املفعول .
ج  -الت�أمي ــن عل ــى و�سيلــة النق ــل البــري ل ــدى �إح ــدى �شرك ـ ــات الت أ�مـ ـيـن امل�سجلـ ـ ــة
ف ــي ال�سلطنــة .
د � -أال يكون لديه �أكرث من و�سيلة نقل بري واحدة بالرتخي�ص ذاته .
هـ  -احل�صول على بطاقة الت�شغيل لو�سيلة النقل الربي .
و � -سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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 - 3الرتخي�ص لوكيل النقل الربي :
�أ � -أن يكـون فـي �شكل �شركة جتارية  ،لها مقر دائم .
ب � -أن يقدم �صورة طبق الأ�صل من عقد الت�أ�سي�س بالن�سبة لل�شركات  ،والرتخي�ص
التجاري بالن�سبة للم�ؤ�س�سة الفردية .
ج � -أن يكــون التوكي ــل فـي مزاولــة ن�شــاط النقــل البــري �صــادرا عن وزارة التجارة
وال�صناعة  ،ووفقا لقانون الوكاالت التجارية .
د � -سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
ال يجوز للمرخ�ص له ت�شغيل �أي و�سيلة نقل بري ما مل يكــن حا�صال على بطاقة ت�شغيل
من الوزارة  ،وي�شرتط للح�صول عليها تقدمي طلب للوزارة على النموذج املعــد لذلــك ،
ووفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدي ــم مــا يثبــت ملكيته لو�سائل النقل الربي �أو عقود الإيجار �إذا كان م�ست�أجرا
�أو م�شغال .
 - 2احل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
� - 3سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
وت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل
النقل الربي اخلا�صة بهم  ،لنقل العاملني لديهم �أو الب�ضائع التابعة لهم .
املــادة ( ) 9
ال يج ــوز للمن�شـ ـ�آت فتـ ــح فـ ــرع �أو فــروع ملزاولــة ن�شــاط النقــل الب ــري �إال بع ــد احل�ص ــول
علــى ترخـي�ص مــن الــوزارة للفــرع وبــذات ال�شــروط املن�صــو�ص عليها باملادة ( )7من هذه
الالئحة .
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الفـ�صـل الثالـث
�إجـراءات الرتخيـ�ص وبطاقـة الت�شغيـل
املــادة ( ) 10
تقوم الوزارة بدرا�سة طلب الرتخي�ص وبطاقة الت�شغيل  ،والبت فيه خالل ( )30ثالثني
يومــا من تاريــخ تقدميــه م�ستوفيــا كافــة ال�شروط وامل�ستندات والبيانــات املطلوبــة  ،ويعد
م�ضي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�ضا له .
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي يقدم �إىل الوزير مو�ضحا
بــه �أ�سبــاب التظلــم  ،ومرفقــا بــه �ص ــورة مــن الق ــرار املتظلم منه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فيه مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 11
ت�صــدر ال ــوزارة الرتخيــ�ص وبطاقــة الت�شغيــل فـي حــال ا�ستيفــاء الطلــب كافــة ال�شــروط
وامل�ستندات والبيانات املطلوبة  ،وبعد التفتي�ش على مقر املرخ�ص له فـي حال ما �إذا جتاوز
عدد و�سائل النقل الربي و�سيلة واحدة .
املــادة ( ) 12
تكون مدة الرتخي�ص وبطاقة الت�شغيل �سنة  ،ويجوز جتديدهما ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة
بال�شروط والإجراءات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحــة  ،علــى �أن يقــدم طلــب
التجديد قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة �سريانهما .
وللوزارة قبول طلبات جتديد الرتخيـ�ص وبطاقة الت�شغيل بعـد انتهــاء مدتهمــا �شريطــة
�ســداد غرامــة الت�أخيــر عن كل �شهــر �أو جــزء منه تال لتاريخ انتهاء الرتخي�ص وبطاقة
الت�شغيل .
ويعـد الرتخيـ�ص وبطاقـة الت�شغـيل ملغييـن بعـد مـرور ( )90ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء
مدتهما .
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الف�صل الرابع
�إجـراءات ا�ستخـدام التطبيقـات الذكيـة
املــادة ( ) 13
ال يجوز للمن�ش�أة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية �إال بعد احل�صول
على موافقة من الوزارة  ،وي�شرتط للح�صول عليها تقدمي طلب �إىل الوزارة على النموذج
املعد لذلك  ،ووفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون املن�ش�أة مقيدة بال�سجل التجاري .
 - 2تقدي ــم و�صــف فنــي ملكونات التطبيق امل�ستخدم فـي توجيه و�سائل النقل الربي ،
مع الر�سوم التو�ضيحية  ،و�أي معلومات فنية �أخرى تطلبها الوزارة .
 - 3تقدمي درا�سة مالية وفنية عن �آلية و�أجرة النقل الربي و�إجراءات الت�شغيل .
املــادة ( ) 14
يجب على مقدم الطلب با�ستخدام التطبيقات الذكية فـي توجيه و�سائل النقل الربي ،
االلتزام بالآتي :
 - 1التعاقد مع املن�ش�آت والأفراد املرخ�ص لهم مبزاولة ن�شاط النقل الربي .
� - 2أن يكون مركز التطبيق امل�ستخدم فـي �إدارة وحفظ بيانات املنتفعني  ،وبيانات �إدارة
وحركة و�سائل النقل الربي داخل ال�سلطنة  ،ويحظر نقل هذه البيانات �إىل خارج
ال�سلطنة .
� - 3إظهار بيانات الرحلة  ،ال�سائق  ،وو�سيلة النقل الربي للراكب طوال مدة الرحلة .
 - 4احلفاظ على �سرية بيانات م�ستخدمي التطبيق واالحتفاظ بهذه البيانات ملدة
( )90ت�سعيــن يومــا علــى الأقل  ،مع �إتاحة االطــالع عليهــا للجهــات املعنية عنــد
الطل ــب .
 - 5عدم تغيري التطبيق امل�ستخدم �أو موقع حفظ بيانات م�ستخدمي التطبيق �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة .
 - 6عدم ا�ستخدام البيانات لأي �أغرا�ض �أخرى .
� - 7إبالغ اجلهات املعنية ب�أي اخرتاق لبيانات امل�ستخدمني .
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الف�صــل اخلامــ�س
حقــوق املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 15
يجوز للمرخ�ص له التوقف عن مزاولة ن�شاط النقل الربي  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2حتديد فرتة التوقف .
 - 3ت�سليــم كافــة الرتاخيــ�ص وبطاقــات الت�شغيــل الأ�صليــة �إلــى الوزارة خــالل فرتة
التوقف على �أن تعاد �إليه بعد انتهاء فرتة التوقف .
 - 4ت�صحيح �صفة ترخي�ص و�سيلة النقل الربي بالتن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 5سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2من هذه الالئحة .
وت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل
النقل الربي اخلا�صة بهم  ،لنقل العاملني لديهم �أو الب�ضائع التابعة لهم .
املــادة ( ) 16
يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
� - 2أن يكون املتنازل له م�ستوفيا لذات ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
� - 3أن يكون الرتخي�ص للن�شاط ذاته وبنف�س الفئة .
 - 4موافقة اجلهات املعنية .
 - 5ت�سليم كافة الرتاخي�ص وبطاقات الت�شغيل الأ�صلية للوزارة .
� - 6سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 17
يجوز للمرخ�ص له طلب �إلغاء الرتخي�ص  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي الطلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2موافقة اجلهات املعنية .
 - 3ت�سليم كافة الرتاخي�ص وبطاقات الت�شغيل الأ�صلية للوزارة .
� - 4سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 18
يجوز للمرخ�ص له طلب �شطب قيد و�سيلة النقل الربي امل�سجلة لدى الوزارة � ،شريطة
االلتزام بالآتي :
 - 1تعبئة النموذج املعد لذلك .
 - 2ت�سليم بطاقة الت�شغيل للوزارة .
 - 3ت�صحيح �صفة ترخي�ص و�سيلة النقل الربي بالتن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 4سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
التزامات املرخ�ص له
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له بنقل الركاب  ،االلتزام بالآتي :
 - 1ا�ستخدام و�سائل النقل الربي املرخ�صة وفق الن�شاط املرخ�ص به .
 - 2ت�شغيل و�سائل نقل الركاب على اخلطوط امل�صرح له بها فقط .
 - 3الت�أكد من �أن كل و�سيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�شغيل  ،وو�ضعها فـي مكان ظاهر
وبارز بو�سيلة النقل الربي  ،و�أن يتم �إبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�صني
بالوزارة  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية .
 -4موافاة الوزارة ب�أماكن �ساحات الإيواء �سواء كانت مملوكة �أو م�ست�أجرة .
 - 5موافاة الوزارة مبا يفيد وجود فرق الطوارئ لإ�صالح و�سائل النقل الربي امل�ستخدمة
فـي الن�شاط وقطرها للإ�صالح �إذا كانت خارج الور�ش � ،أو ما يفيد تعاقد املرخ�ص
له مع �شركة متخ�ص�صة بهذا املجال .
 - 6موافــاة الوزارة مبقتــرح �أماكن املحطات العامة للنقــل املنتظم للركاب  ،وما بهـا
من مراف ـ ــق وخدم ــات (دورات مي ــاه  ،ا�سرتاحات  ،مظالت للمركبات � ،أماكــن
تخزيـن  ,عقد �إيجار م�ساحة � /سند ملكية ملوقع املحطات العامة للنقل وفق ما يتم
الرتخي�ص له من الوزارة) .
�	- 7إ�صــدار تذاك ــر �سف ــر فرديــة وبطاقــة ت�سجــيل لأمتعــة الركاب فـي النقل املنتظم
للركاب .
 - 8عــدم نق ــل �أي راك ــب ال يحم ــل ت�أ�شي ــرة مــرور للدولــة املتج ــه �إليه ــا م ــا لــم يك ــن
مــن مواطنيه ــا .
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 - 9يجب �أال تزيد مدة ا�ستعمال احلافالت فـي ن�شاط النقل املنتظم للركاب على ()7
�سبع �سنوات من تاريخ �سنة ال�صنع  ،ويجوز التمديد ملدة ( )3ثالث �سنوات  ،وفقا
للفح�ص الفني املعتمد .
 - 10و�ضع الإجراءات الكفيلة ل�ضمان احلفاظ على �أمتعة الركاب .
 - 11يجب �أن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�شاط بكل كفاءة على �أن يخ�ص�ص
لكــل حافلــة عــدد (� )2سائقني حا�صليــن على رخ�صة �سياقة  ،وفقا للفئة املقررة
من �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ويتمتعون باللياقة ال�صحية  ،وعدد ( )2م�ضيفني .
 - 12عدم وقوف و�سائل النقل الربي لنزول و�صعود الركاب فـي غري املواقع امل�صرح
بها .
� - 13ضمان ا�ستمرارية جتهيز و�سائل النقل الربي مبتطلبات الأمن وال�سالمة .
 - 14و�ضع عالمات وا�ضحة على الأبواب اجلانبية للحافلة املرخ�ص لها  ،مو�ضحا فيها
ا�س ــم و�شعــار وعنــوان الناقــل  ،وو�ضــع �أرقــام كبرية وم�سل�سلة ابتداء من رقم ()1
على احلافالت لكل �شركة ملعرفة خط �سري كل منها بني املدن على �أن يكتب هذا
الرقم فـي تذكرة ال�صعود .
 - 15توفري ال�سكن والتغذية للركاب فـي حالة تعطل و�سيلة النقل الربي والعمل على
�سرعة ا�ستبدالها ب�أخرى خالل فرتة ال تتجاوز (� )4أربع �ساعات دون �أن يرتتب
على ذلك زيادة فـي �أجرة النقل .
 - 16تركيب نظام تتبع فـي كل و�سيلة نقل بري .
 - 17حفظ ال�سجالت اخلا�صة مبزاولة ن�شاط النقل الربي املرخ�ص به طوال ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ص .
 - 18متكني املخت�صني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�شار �إليها
عند طلبها .
 - 19موافاة الوزارة �سنويا  ،وعند التجديد (�أو فـي �أي وقت تطلبه الوزارة) ببيان
تف�صيلــي عــن ن�شاطــه خــالل ال�سنــة ال�سابقة � ،أو عن �أي فرتة تطلبها الوزارة ،
على �أن يت�ضمن البيان ما ي�أتي :
أ�  -عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له �أو امل�ست�أجرة واملرخ�ص له با�ستخدامها
وحمولة كل منها .
ب  -قوائم الركاب اخلا�صة بكل رحلة على حدة .
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املــادة ( ) 20
يجب على املرخ�ص له بنقل الب�ضائع  ،االلتزام بالآتي :
 - 1ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي املرخ�صة وفق الن�شاط املرخ�ص به .
 - 2عدم �إيقاف و�سائل النقل الربي �أثناء توقفها عن العمل بالطرق �أو املناطق ال�سكنية ،
وعــدم تفريغ الب�ضائــع وو�ضعهــا بالطرق �أو �أر�صفتها �أو فـي الأرا�ضي غري املبنية
�أو غري املحاطة ب�أ�سوار خارجية .
 - 3التقيد باملوا�صفات اخلا�صة بالأوزان والأبعاد املقررة وامل�سموح بها لو�سائل النقل
الربي بال�سري على الطرق .
 - 4الت�أكد من �أن كل و�سيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�شغيل  ،وو�ضعها فـي مكان ظاهر
وبارز بو�سيلة النقل الربي  ،و�أن يتم �إبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�صني
بالوزارة  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 5أن يكون لكل الب�ضائع التي يتم نقلها وثيقة نقل .
 - 6موافاة الوزارة ب�أماكن �ساحات الإيواء �سواء كانت مملوكة �أو م�ست�أجرة .
 - 7موافــاة الــوزارة مبــا يفيــد وجــود فــرق الط ــوارئ لإ�صــالح و�سيلــة النقـل البــري
امل�ستخدمــة فـي الن�شــاط وقطرهــا للإ�صــالح �إذا كانت خــارج الور�ش � ،أو ما يفيـد
تعاقد املرخ�ص له مع �شركة متخ�ص�صة بهذا املجال .
� - 8أن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�شاط بكل كفاءة .
 - 9و�ضع الإجراءات الكفيلة ل�ضمان احلفاظ على الب�ضائع املحملة  ،والت�أكد من �أنها
غري حمظورة .
 - 10و�ضع عالمات وا�ضحة على الأبواب اجلانبية لو�سيلة النقل الربي املرخ�ص لها ،
مو�ضحا فيها ا�سم و�شعار وعنوان الناقل .
 - 11حفظ ال�سجالت اخلا�صة مبزاولة ن�شاط النقل الربي املرخ�ص به طوال ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ص .
 - 12متكني املخت�صني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�شار �إليها
عند طلبها .
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 - 13موافـاة الوزارة �سنويــا  ،وعن ــد التجدي ــد (�أو فـي �أي وقت تطلبه الوزارة) ببيان
تف�صيلــي ع ــن ن�شاطه خــالل ال�سنــة ال�سابقـ ــة � ،أو ع ـ ــن �أي فت ــرة تطلبــها الــوزارة
على �أن يت�ضمن البيان ما ي�أتي :
أ�  -عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له �أو امل�ست�أجرة واملرخ�ص له با�ستخدامها
وحمولة كل منها .
ب  -حجم ما مت نقله �شهريا من الب�ضائع لكل حمافظة  /ولكل دولة على حدة .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له بالت�أمني على و�سائل النقل الربي على �أن ي�شمل الت�أمني الآتي :
 - 1ال�سائق وم�ساعده وامل�ضيفني .
 - 2الطرف الثالث .
 - 3التعوي�ضات املدنية .
 - 4الب�ضائع والركاب وفق الفئة املرخ�ص لها .
املــادة ( ) 22
يجب على املرخ�ص له فـي حال تعديل البيانات الواردة فـي الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل
االلتزام بالآتي :
 - 1تقدمي طلب بتعديل البيانات وفقا للنموذج املعد لذلك .
�	- 2أن يرفق كافة البيانات الواردة فـي الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل وامل�ستندات
القانونية امل�ؤيدة للتعديل .
 - 3موافقة اجلهات املعنية .
� - 4سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 23
يجب على املرخ�ص له فـي حالة فقدان �أو تلف الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل اتخاذ ما ي�أتي :
� - 1إخطار الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك .
 - 2تقدمي طلب ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف  ،و�سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 3تقديــم تعهــد كتابــي بت�سليــم الرتخيــ�ص �أو بطاقــة الت�شغيل املفقودين فـي حال
احل�صول عليهما .
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الف�صــل ال�سابــع
�شــروط النقــل
املــادة ( ) 24
يجــب �أن تكــون و�سائــل النقــل البــري املرخ�صــة م�ستوفيــة للــوزن الإجمالــي  ،واملحوري ،
والأبعاد املحددة ببطاقة الت�شغيل وامل�سموح بها بال�سري على الطرق واجل�سور بال�سلطنة ،
وذلك على النحو الآتي :
�	- 1أال يزيـد الوزن الإجمالــي لل�شاحنــة املنفــردة �أو ال�شاحنـة مع املقطورة �أو القاطرة
مع ن�صف املقطورة �أو �أي تكوينة �أخرى م�سموح بها على (� )46ستة و�أربعني طنا .
�	- 2أال يزيد الوزن الأق�صى على املحور املنفرد املوجه �أحادي العجالت على ( )8ثمانية
�أطنان  ،ومزدوج العجالت على ( )10ع�شرة �أطنان  ،واملحور املنفرد غي ــر املوج ــه
على ( )13ثالثة ع�شر طنا .
�	- 3أال يزيد الوزن الأق�صى على �أي حمورين متجاورين (مرتادفني) على ما ي�أتي :
امل�سافة بني املحورين
املتجاورين باملرت
�إلــى
1.00
1.10
1.20
1.30
1.35
2.50

مــن
0.9
1.0
1.10
1.20
1.30
1.35
�أكرب من 2.50
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الوزن الأق�صى امل�سموح به على
املحورين املتجاورين بالطن
14.7
16.1
17.5
18.9
20.3
21.0
يعترب كل منهما حمورا منفردا

� - 4أال يزيــد الــوزن الأق�صــى امل�سم ــوح بــه لـ ( )3ثالثــة حمــاور متجــاورة (مرتادفــة)
علــى م ــا ي�أتــي :
الوزن الأق�صى امل�سموح
به على املحاور الثالثة
املتجاورة بالطن
26

امل�سافة بني املحور
الأول والثالث باملرت
 3مرت ف�أقل

�أكرب من 3
32
�	- 5أال يزيد الوزن الأق�صى على طرف �أي حمور غري موجه على (� )6.5ستة �أطنان
ون�صف .
�	- 6أال يزيــد عــر�ض ال�شاحنة علــى ( )270مائتيــن و�سبعيــن �سنتيمرتا  ،وطولهــا علـى
( )12اثني ع�شر مرتا  ،و(� )17سبعة ع�شر مرتا بالن�سبــة للقاطــرة  ،واملقطورة ،
ويجوز ا�ستثناء ال�شاحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك .
املــادة ( ) 25
يجب احل�صول على ت�صريح نقل حموالت ا�ستثنائية م�سبقا من الوزارة  ،و�شرطة عمان
ال�سلطانية للنقل بو�سائل نقل بري ذات �أبعاد �أو �أوزان تتعدى احلدود الواردة باملــادة ()24
من هذه الالئحة  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2حتديد م�سار �سري و�سيلة النقل الربي .
 - 3حتديد نوعية وكمية الب�ضائع املحملة .
 - 4تقدمي خمطط تو�ضيحي لو�سيلة النقل الربي والب�ضاعة .
 - 5موافقة اجلهات املعنية .
� - 6سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز لأي و�سيلة نقل بري خمالفة للوزن اال�ستمرار فـي ال�سري �إال بعد تنزيل الوزن
الزائد من قبل املرخ�ص له  ،وعلى م�س�ؤوليته ونفقته .
ويجب �إزالة احلمولة التي يتم تنزيلها خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من حترير املخالفة .
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املــادة ( ) 27
يحظــر علــى و�سائــل النقــل البــري غيــر امل�سجلــة ف ــي ال�سلطنــة القيــام مبا يلي � ،إال بعد
احل�صول على ت�صريح م�سبق من الوزارة :
 - 1الدخول �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو عبور �أرا�ضيها فارغة .
 - 2البقاء فـي �أرا�ضي ال�سلطنة لفرتة جتاوز (� )7سبعة �أيام .
 - 3النقل بني نقطتني داخل �أرا�ضي ال�سلطنة .
 - 4التحميل عند مغادرتها ال�سلطنة لبلد غري البلد امل�سجلة فيها .
املــادة ( ) 28
ي�شرتط للح�صول على الت�صريح امل�شار �إليه فـي املـادة ( )27من هذه الالئحة  ،االلتزام
بالآتي :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2حتديد اجلهة املق�صودة .
 - 3تقدمي موافقة الدولة املق�صودة .
 - 4حتديد نوعية وكمية الب�ضائع املحملة .
 - 5االلتزام بال�ضوابط وال�شروط املن�صو�ص عليها باجلهات املعنية .
� - 6سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل الـثامــن
اال�شرتاطـات اخلا�صـة ب�سالمـة النقــل البـري
املــادة ( ) 29
يجب على املرخ�ص له التقيد بالآتي :
�أوال :فيما يتعلق بال�سائق :
� - 1أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما .
� - 2أن يكون بحالة �صحية جيدة بناء على تقرير طبي من م�ؤ�س�سات �صحية معتمدة .
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� - 3أن يخ�ضعــه للفحــ�ص الطبــي كــل (� )2سنتيــن فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة ،
وتقدمي تقرير طبي يفيد ب�أنه م�ؤهل "�صحيا" ل�سياقة املركبات الثقيلة .
� - 4أن يتحقق من كونه قادرا على القراءة والتحدث باللغة العربية �أو الإجنليزية
ب�شكل مقبول ميكنه من فهم العالمات  ،والإ�شارات املرورية بجميع �أنواعها ،
والإجابة عن �أ�سئلة اجلهات املخت�صة .
 - 5عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي لأكرث من ( )8ثماين �ساعات م�ستمرة
خالل يوم عمل واحد  ،ومنحه راحة ال تقل عن ( )8ثماين �ساعات م�ستمرة قبل
البدء مرة �أخرى بال�سياقة .
 - 6ت�سجيل �ساعات ال�سياقة والراحة كل (� )24أربع وع�شرين �ساعة .
 - 7عــدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي �إذا كانت مقدرته �أو يقظته �ضعفت
من جراء التعب والإرهاق � ،أو مر�ض عار�ض �أو �أي �سبب يجعل من �سياقته غري
�آمنة .
 - 8عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي �إال بعد الت�أكد من �أن احلمولة منظمة
ومثبتــة ومربوطــة ب�شكــل �آمــن وجيــد  ،كمــا يجــب الت�أكــد من ذلك ب�شكل دوري
فـي �أثناء النقل .
 - 9الت أ�كــد من توزيــع وزن احلمولــة بالت�ساوي على املركبة  ،و�سالمة و�سيلة النقل
الربي  ،و�سالمتها من الناحية الفنية .
 - 10الت�أكيد على ال�سائق ب�ضرورة ا�ستخدام حزام الأمان فـي جميع �أوقات ال�سياقة ،
و�أخــذ احليطــة واحلــذر عنــد ال�سياقة فـي �أثناء هطول الأمطار �أو وجود عا�صفة
�أو �ضباب � ،أو غريها من الأحوال اخلطرة .
 - 11الت�أكيــد علــى ال�سائــق ب�ضــرورة ت�شغيــل �إ�شــارات االلتفــاف قبل االلتفاف مب�سافة
ال تقــل ع ــن ( )50خم�سيــن مت ــرا  ،وكذل ــك فـ ــي �أثن ــاء ال ــدوران  ،والتقي ـ ــد بال�سيـر
فـي امل�سار الأمين للطريق �إال عند التجاوز �أو ال�ضرورة .
 - 12الت�أكيد على ال�سائق ب�ضرورة ت�شغيل الأنوار لو�سائل النقل الربي (ال�شاحنات
واحلافالت) فـي �أثناء ال�سياقة نهارا على جميع الطرق .
�	- 13إيجاد مكان منا�سب بعيدا عن الطريق ملبيت املركبة .
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 - 14ربط احلمولة ب�شكل جيد و�آمن بحيث متنع من حتركها و�سقوطها فـي �أثناء النقل .
 - 15تغطية احلمولة القابلة للتطاير مثل الرمال والأتربة واحلجارة تغطية حمكمة .
 - 16توزيع وزن احلمولة على حماور و�سيلة النقل الربي (ال�شاحنة ) والتقيد بالأوزان
املقررة للمحاور .
�	- 17إزالة ما ي�سقط من و�سيلة النقل الربي على الطريق .
 - 18و�ضــع أ�عــالم حمـ ــراء تك ـ ــون �أبعادهــا ن�صــف مرت فـي ن�صــف متــر علــى احلمولــة
مــن اجلانب ــني �أو اخلل ــف لأي و�سيل ــة نق ــل بري حتم ــل حم ــولة تتجــاوز ع ــر�ض
املركبة مبقدار ( )10ع�شرة �سنتيمتـرات من اجلانبني � ،أو تتج ــاوز ط ــول املركب ــة
مبق ــدار ( )1مرت واحد من اخللف .
ثانيــا :فيما يتعلق بو�سائل النقل الربي (احلافالت وال�شاحنات والقاطرة واملقطورة) :
 - 1فح�ص و�صيانة و�إ�صالح جميع و�سائل النقل الربي التي تعمل لديه وب�شكل
دوري وتزويد كل و�سيلة ب�سجل لل�صيانة ي�ؤكد �صالحيتها لل�سري .
� - 2أن تكون جميع و�سائل النقل الربي مزودة ب�صدام خلفـي و�أمامي وجانبي ،
وفقا ملوا�صفــات حواج ــز ال�شاحنــات ال�صــادرة مــن هيئــة التقييــ�س اخلليجية ،
ويج ــب �أن يكون ال�صدام من النوع الذي ميت�ص ال�صدمات  ،ومو�صال ب�شكل
جيد بج�سم ال�شاحنة .
� - 3أن تكــون و�سائــل النق ــل الربي التــي تنقــل الب�ضائــع جمهــزة بحواجــز تفــ�صـل
بني مق�صــورة ال�سائـق وعربــة احلمول ــة  ،وذلــك ملنــع حتــرك احلمولــة ودخوله ــا
�إىل مق�صورة ال�سائــق  ،وذات ارتفاع كاف ملنع التحرك الأمام ــي للحمول ــة ،
و�أال يقل عر�ض احلاجز عن عر�ض املركبة .
� -4أن يك ـ ــون ج�سـ ــم ك ـ ــل و�سيل ـ ــة نق ــل بــري فـي حال ــة جي ــدة ولي ــ�س ب ــه ت�شققات
�أو تفكك �أو ك�سور .
� - 5أن تكون جميع و�سائل النقــل البــري جمهــزة علــى الأقــل بطفايتيــن للحريــق ،
وفيوزات (من�صهرات) احتياطية  ،وثالثة مثلثات حتذيرية عاك�سة .
 - 6ت�شغ ــيل الأن ــوار التحذيري ــة مبا�ش ــرة عنـ ــد الوق ــوف علـ ــى الطريـ ــق �أو كتـ ــف
الطريق  ،و�إبقاء هذه الأنوار م�ضاءة حتى يتم و�ضع �أجهزة حتذيرية �أخرى .
-407-

 - 7تركيب وو�ضع �شرائح (�شرائط) عاك�سة على و�سائل النقل الربي بحيث تو�ضع
على حافة جانبي وخلفية املركبة .
 - 8جتهيز و�سائل النقل الربي بجهاز حلفظ معلومات ال�سرعة و�ساعات العمل ،
وفرتات التوقف  ،وخط ال�سري .
 - 9تزويــد و�سائــل النقــل البــري بـل ــواح �ضوئ ــي باللــون الربتقال ــي ( )Flasherعلى
مق�صــورة ال�سياق ــة  ،وع ــدد ( )2لواحي ــن خلف املركبة بالن�سبـ ــة لل�شاحن ـ ــات التي
تنقل املواد اخلطرة .
� - 10أن تكــون و�سائــل النــقل الب ــري املخ�ص�صــة لنقــل الركاب مزودة ب�أحزمة الأمان
للركاب .
 - 11الت�أكد ب�أن و�سيلة النقل الربي م�ستوفية الآتي :
�أ  -عدم وجود دخان �أ�سود �صادر من العادم  ،وعدم وجود ت�سريب زيوت �أو برتول
�أو مياه من املركبة .
ب � -أن الإطــارات فـي حالــة جيــدة و�ضغــط الهواء فـي الإطارات ح�سـب القيا�سات
املعتمدة للإطارات .
ج � -أن الفرامل ونظام الفرامل فـي حالة جيدة .
د � -أن جميع الأنوار الداخلية واخلارجية فـي حالة جيدة .
هـ  -وجود طفايات احلريق وعالمات التحذير العاك�سة فـي متناول ال�سائق .
و � -سالمة ونظافة جميع املرايا  ،و�أنها �ضمن املعايري واال�شرتاطات املعتمدة .
ز  -وجود �صندوق الإ�سعافات الأولية .
ح � -أن جميع املا�سحــات الأماميــة واخلا�صــة بالزجاج �أو الأنــوار فـي حالـة جيـدة ،
وتوفر ال�سائل اخلا�ص باملا�سحات .
ط � -أن جميع العاك�سـات اخللفية واجلانبية والأمامية فـي حالة جيدة و�سليمة ،
وتكون من �ضمن املعايري املعتمدة قانونيا .
ي  -عدم جتهيزها مبتطلبات التحميل ( :ثالجة  ،خزان  ،ن�ساف � )...أو تغيري
جزء جوهري فيها قبل احل�صول على موافقة اجلهات املعنية .
ك  -ع ــدم ال�سمــاح لأي و�سيل ــة نقــل ب ــري حمملـ ــة ب ـ�أي حمول ــة  ،بال�سيـ ــر علـ ــى
الطـرق �إال �إذا كانــت مهي ـ�أة �أو جمه ــزة ملنع �أي من حمولتـها من ال�سقوط ،
�أو التحرك �أو الت�سريب .
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ثالثــا :فيما يتعلق بنقل املواد اخلطرة :
 - 1و�ضع لوحات حتذيرية على جانــبي  ،وخلف و�سيلة النقل الربي التي حتمل ،
وتن ــقل م ــواد خط ــرة تو�ضــح نــوع املـادة اخلطــرة والرمــز الــدويل لهــذه املــادة
�إن وجدت .
 - 2احل�صول على الت�صريح الالزم من اجلهات املعنية عند القي ــام بنق ـ ــل �أي م ــن
املواد اخلطــرة  ،وااللتــزام ب�شروط الأمن وال�سالمة واال�شرتاطــات الأخــرى
املحــددة بالت�صريــح ال�صــادر لو�سيلــة النقــل البــري  ،وعلــى امل�ســار املخ�صـ�ص
لنقل احلمولة من م�صدرها �إىل مق�صدها .
 - 3منــع نقـل امل ــواد اخلطــرة على و�سائل النقل الربي (ال�شاحنات ) غري املخ�ص�صة
�أو املهي�أة لهذا الغر�ض .
 - 4الت�أكــد مــن ت�أريــ�ض  -و�ضـع �سل�سلــة �أو مــا �شابههــا ف ــي م�ؤخــرة و�سيلــة النقــل
الربي (�شاحنات و�صهاريـج نقـل امل ــواد البرتوليــة وغريهــا مــن املــواد القابلــة
لال�شتعــال) على �أن تكون مالم�سة للأر�ض منعـا حلـدوث ال�شــرارة الكهربائيــة
الناجتة عن ال�شحنات الكهرو�ستاتيكيـة .
 - 5عدم التدخني فـي �أثناء �سياقة و�سيلة نقل بري تنقل مواد خطرة .
 - 6منع �أي �شخ�ص من التدخني بالقرب من و�سيلة نقل بري حتمل مواد خطرة
مل�سافة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أمتار .
� - 7إطفاء حمرك و�سيلة النقل الربي عند تعبئة �أو تفريغ مواد خطرة �أو حمروقات ،
و�أن يكون هناك �شخ�ص خمت�ص يتحكم وي�شرف على التعبئة والتفريغ .
 - 8الوق ــوف ك ــل �ساعت ــني �أو كــل ( )250مائت ــني وخم�ســني كيلومتـرا � ،أيهما �أقل
لفح�ص الإطارات والت�أكد من عدم وجود �أي ت�سرب للمادة  ،وفح�ص الإطارات
قبل بدء الرحلة  ،وعند كل توقف .
 - 9يجب عدم ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي �إذا تبني �أن حرارة الإطارات مرتفعة
عند فح�صها  ،والت�أكد من تغيريها فورا �إذا لزم الأمر ذلك .
�	- 10إخ�ضــاع �سائقــي و�سائــل النقــل الب ــري (�شاحنــات نقــل املــواد اخلطرة ) لـدورات
متخ�ص�صة فـي جمال التعامل مع املواد اخلطرة .
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الف�صــل التا�ســع
ن�شــاط الأجــرة
املــادة ( ) 30
ال يجوز ملركبات الأجرة النقل من املواقع غري املرخ�صة بها .
املــادة ( ) 31
تقوم الوزارة بتحديد �أجرة النقل الربي بعد درا�سة العر�ض والطلب والتكلفة الت�شغيلية
للو�سيلة و�سعر تكلفة الوقود امل�ستخدم  ،وي�صدر بذلك قرار من الوزير .
املــادة ( ) 32
يدفع الراكب �أجرة النقل بعد و�صوله �إىل اجلهة التي يق�صدها .
املــادة ( ) 33
كل من يطلب و�سيلة نقل بري  ،ثم يعدل عن الطلب لأي �سبب من الأ�سباب  ،عليه �أن يدفع
ر�سم الطلب املحدد ب�أجرة النقل كامال .
املــادة ( ) 34
فـي حالة عدم اكتمال الرحلة ل�سبب خارج عن �إرادة ال�سائق �أو حدث عطل فجائي بو�سيلة
النقل الربي  ،يدفع الراكب الأجر امل�ستحق لذلك اجلزء من الرحلة فقط  ،وفـي حالة
توقف ال�سائق بدون �سبب خارج عن �إرادته يحق للراكب االمتناع عن دفع �أي �أجرة .
املــادة ( ) 35
يجــوز ملركبــات الأجــرة امل�سجلــة فـي دول جملــ�س التعــاون لدول اخلليج العربيــة دخول
ال�سلطنة لتو�صيل ركابها  ،وال يجوز لها النقل بني نقطتني داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 36
يجوز ملركبات الأجرة نقل الركاب من املحافظة حمل الرتخي�ص �إىل حمافظة �أخرى ،
�شريطة االلتزام بالآتي :
 - 1عدم مزاولة الن�شاط داخل حمافظة الو�صول �إذا كان غري مرخ�ص به .
 - 2عدم نقل ركاب بطريق العودة �إال من خالل مكتب توجيه فـي حمافظة الو�صول .
�	- 3أن تكون الأجرة ح�سب التعرفة املعتمدة .
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املــادة ( ) 37
ي�شرتط ملزاولة ن�شاط الأجرة للأفراد ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عمانيا .
� - 2أن يكون مالكا لو�سيلة النقل الربي .
� - 3أن يكون حا�صال على رخ�صة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�ضى عليها ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ الإ�صدار .
� - 4أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عامــا  ،وال يزيــد عل ــى (� )60ستني عامــا ،
ويجــوز التمدي ــد مبوجب تقرير طبــي مــن امل�ؤ�س�س ــات ال�صحيــة املعتمدة يفيــد
مقدرته �سياقة مركبة �أجرة .
� - 5أال يك ــون قــد �سبــق �ضبطــه ملخالفــة �سياقــة مركبــة حتــت ت�أثيــر اخلمـر �أو املخــدر
�أو �أي م�ؤثر عقلي خالل ال�سنوات ( )3الثالث ال�سابقة على تقدمي الطلب .
� - 6أاليزيد راتبه ال�شهري على (� )600ستمائة ريال عماين �إذا كان موظفا �أو عامال
بالقطاع اخلا�ص .
� - 7أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
� - 8أن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �صادر من امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة .
� - 9أن يجتاز دورة ت�أهيل �سائق مركبة الأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�شرطة عمان
ال�سلطانية .
 - 10الوفاء ب�أي متطلبات فنية �أو تدريبية �إ�ضافية تطلبها الوزارة .
املــادة ( ) 38
يحظر على الفرد املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الأجرة ال�سماح لغريه مبزاولة الن�شاط نيابة
عنه .
املــادة ( ) 39
ي�شرتط فـي �سائق مركبة الأجرة فـي املن�ش�أة الآتي :
� - 1أن يكون عمانيا .
� -2أن يكون حا�صال على رخ�صة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�ضى عليها ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ الإ�صدار .
-411-

� - 3أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما ،
ويجــوز التمديــد مبوجــب تقريــر طبــي من امل�ؤ�س�سات ال�صحيــة املعتم ــدة يفي ــد
مقدرته �سياقة مركبة �أجرة .
� - 4أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
� - 5أن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �صادر من امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة .
� - 6أن يجتاز دورة ت�أهيل �سائق مركبة الأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�شرطة عمان
ال�سلطانية .
 - 7الوفاء ب�أي متطلبات فنية �أو تدريبية �إ�ضافية تطلبها الوزارة .
املــادة ( ) 40
يجب على �سائق مركبة الأجرة  ،االلتزام مبا ي�أتي :
 - 1التقيد بالزي العماين .
 - 2عدم التدخني داخل املركبة .
 - 3ح�سن التعامل مع الركاب .
 - 4ت�شغيل جهاز احت�ساب الأجرة (العداد) املخ�ص�ص للمركبة .
 - 5عدم التجول بحثا عن الركاب فـي ال�شوارع التي بها مواقف خم�ص�صة للن�شاط ،
وي�ستثنى من ذلك ال�شوارع التي ال يوجد بها مواقف �أو التي تتباعد فيها املواقف
عن بع�ضها مب�سافات ال تقل عن ( )1كيلو مرت واحد .
 - 6حفــظ املفق ــودات التــي تركه ــا �أ�صحابه ــا داخــل املركب ــة وت�سليمه ــا �إلــى امل�س ـ�ؤول
فـي املن�ش�أة �أو مكتب التوجيه �أو �أقرب مركز �شرطة .
املــادة ( ) 41
مع عدم الإخالل بال�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانون املرور والئحته التنفيذية  ،ي�شرتط
�أن تتوافر فـي مركبة الأجرة  ،املوا�صفات الآتية :
�	- 1أال تزيد مقاعد املركبة على ( )5خم�سة مقاعد مع مقعد ال�سائق  ،ويجوز زيادتها
�إىل (� )7سبعة مقاعد بالن�سبة ملركبات الأجرة ذات الأبواب املنزلقة  ،ويتوفر بها
�أماكن كافية للأمتعة .
� - 2أن تزود بجهاز �إطفاء �صالح لال�ستعمال ومبتناول ال�سائق .
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� - 3أال تقل �سعة حمرك املركبة عن (�1800سم� )3ألــف وثمامنائــة �سنتيمت ــر مكع ــب
بالن�سبة للمن�ش�آت و(� 1600سم� )3ألف و�ستمائة �سنتيمرت مكعب بالن�سبة للأفراد .
� - 4أن يكون التكييف باملركبة مالئما لكافة ف�صول ال�سنة .
� - 5أن جتهز املركبة بنظام التتبع والتوجيه واالت�صال واملالحة .
� - 6أن يكون لون ومظهر املركبة مطابقا لل�شكل املعتمد من قبل الوزارة  ،واجلهات
املعنية .
� - 7أال تزيد مدة ا�ستخدام مركبة الأجرة فـي الن�شاط على (� )7سبع �سنوات للمن�ش�آت ،
و( )10ع�شر �سنوات للأفراد من تاريخ �سنة ال�صنع .
� - 8أن ي�شتمل ت�أمني املركبة على الركاب والطرف الثالث لدى �إحدى �شركات الت�أمني
امل�سجلة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 42
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الأجرة  ،االلتزام بالآتي :
 - 1تركيـب عــداد الحت�ســاب الأجــرة فـي مركبـة الأجــرة  ،والعمــل علــى معايــرة عــداد
احت�ســاب الأجــرة كل (� )6ستة �أ�شهــر من قبل الوكيل املعتمد واالحتفــاظ ب�شهــادة
بذلك داخل املركبة .
 -2تركيب نظام تتبع فـي مركبة الأجرة .
 - 3تركيب لوحة م�ضيئة ب�أعلى مركبة الأجرة تكون مطابقة لل�شكل املعتمد من قبل
الوزارة وترتبط ارتباطا كامال بالعداد لت�ضيء فـي حال عدم ت�شغيل العداد .
 - 4جتهي ــز و�سيل ــة النقــل الب ــري (مركبــة الأجــرة ) بلــوحتـي تعريف تثبت �إحداها
فـي مكان ظاهر للراكب فـي املقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد ال�سائق  ،وتكونان
بال�شكل وال�شروط املعتمدة من قبل الوزارة وت�شتمالن على رقم بطاقة ت�شغيل
املركبة ورقم اللوحة وا�سم املن�ش�أة �أو الفرد  /مكتب التوجيه ورقم االت�صال .
 - 5توفري �أجهزة و�أنظمة حا�سب �آيل باملن�ش�أة ملتابعة ن�شاط الأجرة وتكون مرتبطة
ب�أنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومراكز املعلومات التي حتددها الوزارة .
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الف�صــل العا�شــر
ن�شــاط ت�أجيــر املركبــات
املــادة ( ) 43
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�أجري املركبات  ،االلتزام مبا ي�أتي :
� - 1أال تزيد مقاعد املركبة على ( )8ثمانية مقاعد مع مقعد ال�سائق .
 - 2توفري عدد كاف من العاملني لإدارة الن�شاط والإ�شراف على ح�سن �أداء العمل .
� - 3إر�سال بيانات امل�ست�أجر واملركبة امل�ؤجرة �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 4إيجاد �آلية ل�ضمان �سداد امل�ست�أجر للغرامات املالية املرتتبة عليه فـي حال ارتكاب
�أي خمالفات مرورية .
 - 5توثيق و�أر�شفة جميع املعامالت ب�صورة منظمة .
 - 6و�ضــع الرتخيـ�ص وال�شـروط العامــة لعقد ت�أجري املركب ــة ف ــي مكــان بــارز ت�سهــل
قراءته .
 - 7الفح�ص و�صيانة املركبة ب�صفة دورية والت�أكد من جاهزيتها من الناحية الفنية
والت�شغيلية .
 - 8حفظ املفقودات التي تركها �أ�صحابها داخل املركبة والإبالغ عنها .
 - 9الت�أكد من قـدرة امل�ست�أجــر على دفـع تكاليف اال�ستئجار وحمل ــه لرخ�ص ــة �سياقــة
�سارية .
املــادة ( ) 44
يكون املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�أجري و�سائل النقل الربي م�س�ؤوال فـي احلاالت الآتية :
 - 1عدم التحقق من هوية امل�ست�أجر .
 - 2عدم وجود رخ�صة �سياقة �سارية املفعول لدى امل�ست�أجر .
 - 3عــدم �س ــداد م�ست�أجــر املركب ــة للغرام ــات املالي ــة املرتتبــة علي ــه فــي حال ارتكابــه
�أي خمالفات مرورية .
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املــادة ( ) 45
يجــب �أن يحــرر عقــد ت�أجي ــر املركبات باللغة العربية ويجوز �أن يكون باللغة الإجنليزية
�إىل جانب ذلك  ،وفـي حالة ن�شوء خالف حول بنود العقد ف�إنه يعتد بالن�ص العربي .
املــادة ( ) 46
يجـب علـى املرخـ�ص لـه مبزاولــة ن�شاط ت�أجيـر و�سائل النقل الربي ت�ضمني عقـد الت�أجيـر
الآتي :
 - 1ا�سم امل�ست�أجر ورقم بطاقته ال�شخ�صية �أو جواز �سفره  ،ورخ�صة ال�سياقة وتاريخ
�إ�صدارها وانتهائها .
 - 2تعرفة الت�أجري .
 - 3ال�شروط العامة للعقد .
 - 4مدة العقـد .
 - 5مكان وزمان ت�سليم املركبة و�إعادتها .
 - 6حالة املركبة وقت الت�سليم .
 - 7كيفية الت�أمني وتغطية الأ�ضرار الناجمة عن احلوادث .
� - 8إي�ضاح ما �إذا كان االتفاق ي�شمل ا�ستخدام املركبة خارج ال�سلطنة .
 - 9جواز �إعادة املركبة قبل نهاية مدة العقد دون حتميل امل�ست�أجر تكلفة املــدة املتبقية .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 47
يفر�ض علـى كــل من يخالف �أحكام هذه الالئحة اجلزاءات الواردة فـي امللحق رقــم ()2
املرفق بهذه الالئحة .
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ملحـــق رقـــم ( ) 1
ر�ســوم خدمــات النقــل البــري
�أوال  :الرتاخي�ص وبطاقة ت�شغيل و�سائل النقل الربي
م

اخلدمــــة

1

�إ�صدار الرتخي�ص

2

جتديد الرتخي�ص

3

�إ�صدار بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

4

جتديد بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الر�ســـم
بالريـال العمانـي
( )50للمن�ش�آت /
( )25للأفراد
( )50للمن�ش�آت /
( )25للأفراد
( )30للمن�ش�آت /
( )15للأفراد
( )30للمن�ش�آت /
( )15للأفراد
50
50

�إ�صدار ترخي�ص فتح فرع
جتديد ترخي�ص فتح فرع
طلب تعديل البيانات واملعلومات املتعلقة بالرتخي�ص /
10
بطاقة ت�شغيل لو�سيلة النقل الربي
توقيف الرتخي�ص �أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي ( )10عن كل �شهر
�إزالة التوقيف عن الرتخي�ص
10
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي
10
�إلغاء الرتخي�ص �أو �شطب قيد و�سيلة النقل الربي
50
نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�شاط
10
نقل ملكية بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي
�إلغ ــاء ف ــرع
10
�إ�صدار بدل فاقد  /بدل تالف للرتاخي�ص عن كل ترخي�ص ,
10
وبطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي عن كل بطاقة
()10
�إ�صدار ت�صريح نقل احلموالت اال�ستثنائية
عن كل حمل حموري
لكل عملية نقل
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ثانيـــــا  :الرتاخيــ�ص وبطاقــة ت�شغيـل و�سائـل النـقل الربي
غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة التي تتم عرب وكيل النقل الربي
م

اخلدمــــة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

1

�إ�صدار الرتخي�ص

50

2

جتديد الرتخي�ص

50

3

�إ�صدار بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

50

4

جتديد بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

30

5

�إ�صدار ترخي�ص فتح فرع

30

6

جتديد ترخي�ص فتح فرع

30

7

�إ�صدار ترخي�ص الوكالء للمن�ش�آت
غري الوطنية داخل ال�سلطنة

50

8

جتديد ترخي�ص الوكالء
للمن�ش�آت غري الوطنية داخل ال�سلطنة �سنويا

50

9

طلب تعديل البيانات واملعلومات املتعلقة بالرتخي�ص
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

10

نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�شاط

10

11

نقل ملكية بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

12

توقيف الرتخي�ص
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10
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تابع  :ثانيا  :الرتاخيـ�ص وبطاقـة ت�شغيـل و�سائـل النـقل الربي غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة
التي تتم عرب وكيل النقل الربي
م

اخلدمــــة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

13

�إزالة التوقيف عن الرتخي�ص
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

� 14إلغاء الرتخي�ص �أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

15

�إلغــاء فــرع �أو وكي ــل

50

16

�إ�صدار بدل فاقد  /بــدل تال ــف للرتخي ــ�ص
�أو لبطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

17

�إ�صدار ت�صريح
نقل احلموالت اال�ستثنائية لكل عملية نقل بري

()10
عن كل حمل حموري

18

�إ�صدار ت�صريح لو�سائل النقل الربي للدخول
�إىل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو عبور �أرا�ضيها فارغة

()10
عن كل و�سيلة نقل بري

19

�إ�صدار ت�صريح
لو�سائل النقل الربي للتحميل
فـي رحلة العودة �إىل البلد غري امل�سجلة فـيه

()10
عن كل و�سيلة نقل بري

20

�إ�صدار ت�صريح
لبقاء و�سائل النقل الربي
فـي �أرا�ضي ال�سلطنة لفرتة تتجاوز (� )7سبعة �أيام

()10
عن كل و�سيلة نقل بري
وعن كل يوم
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ملحـــق رقــم ( ) 2
قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
اجلــزاءات الإداريــة
نــوع املخالفـــــة
م
وقـ ــف الن�شـ ــاط وف ــر�ض غرامـ ــة �إداريـ ــة
فتح من�ش�أة ملزاولة �أي ن�شاط
من �أن�شطة النقل الربي دون احل�صول بح�سب نــوع الن�شــاط  ،وذلك على النحــو
على ترخي�ص من الوزارة
الآتـي :
 خمالفة املرخ�ص له املوا�صفات املعتمدة  )400( -ريال عماين لن�شاط نقل الركابباحلافالت
 1م ــن ق ــبل الـ ــوزارة و�شرطـ ـ ــة عمـ ــان
ال�سلطانية لو�سيلة النقل الربي
 الإخالل بقانـ ــون الع ــمل فـيم ــا يتعل ــق  )300( -ريال عماين لن�شاط نقل الب�ضائعبا�ستخدام العمالة
 خمالفــة املرخ ــ�ص ل ــه لأي �ش ــرط من  )200( -ريـ ــال عمان ــي لن�ش ـ ـ ــاط الأج ـ ــرة�شـروط الرتخيـ�ص
�أو ت�أجي ــر املركبــات
 2فـتح فـرع ملن�ش ـ�أة مرخ ــ�صة دون احل�صــول غرامة مقداره ــا ( )200ريـ ــال عمانــي ،
وت�ضاعف فـي حالة تكرار املخالفة
على ترخي�ص للفرع من الوزارة
�إدخال �أو �إخــراج حافلــة نــقل بــري
دولــي منتظم عرب املنافذ الربية حمملة
 3بالركاب غري مرخ�صة تابعة ل�شركة غرام ــة مقداره ـ ــا ( )100ري ـ ــال عمان ــي
لي�س لها وكيل فـي ال�سلطنة بوا�سطة
وكيل مرخ ــ�ص من الوزارة
4

تغيري الن�شاط املرخ�ص به �إىل ن�شاط
�آخر �أو مزاولــة ن�شــاط خمالف ملـا هـو
مرخ�ص به دون موافقة الوزارة

 5التنازل عن الرتخي�ص للغري �أو جزء
منه دون احل�صول على موافقة الوزارة
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غرامـة مقدارها ( )50ري ـ ـ ــاال عمان ـيـ ــا ،
وفـي حـ ـ ــال تـ ـك ـ ــرار املخال ـ ـفـ ــة لأك ـ ـ ـث ــر
من ث ــالث مرات خ ــالل فتــرة �سريــان
الرتخ ــي�ص ت�ضاعف الغرامة
ويلغى الرتخي�ص
�إلغاء الرتخي�ص و�إيقاف الن�شاط
وفر�ض غرامة على املتنازل
مقدارها ( )400ريال عماين

تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
6
7

نــوع املخالفـــــة
ت�أخي ــر جتديـ ــد الرتخي ــ�ص ب ــعد
م�ضــي ( )30يوما من تاريخ االنتهاء
ت�أخري جتديد بطاقة ت�شغيل و�سيلة
النقل الربي بعد م�ضي ()30
يوما من تاريخ االنتهاء

 عــدم تقدي ــم البيانـ ــات الإح�صائيـ ــةوالبيانات الأخرى املطلوبة �إىل موظفـي
الوزارة
8
 عــدم ال�سمـاح للمخت�صني فــي الــوزارةباالط ــالع عل ــى ال�سجـ ــالت املتعلق ــة
بالن�شاط

9

حتميل الركاب �أو ا�ستقبالهم خارج
الأماكن امل�ص ــرح به ــا
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اجلــزاءات الإداريــة
غرامة مقدارهـا ( )5ريـ ــاالت عمانيــة
عــن كــل �شهــر ت�أخي ــر �أو ج ــزء مــنه
غرامة مقدارهـ ــا ( )5ريــاالت عمانية
عــن كــل �شهــر ت�أخيــر �أو ج ــزء من ــه
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرامة مقــدارها ( )100ريـ ــال عمان ـ ــيفـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )300ريـال عمانـيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تكررت املخالفة بـعد املـرة الثالث ــةيلغـى الرتخيـ�ص  ،ويوقـف الن�شاط ،
وفـ ــي ح ــال ا�ستم ـ ــرار الن�شـ ـ ــاط بع ــد
�صــدور قرار الإلغاء تطبق عليه ذات
اجلزاءات ال ــواردة باملخالف ــة رقم ()1
م ــن هـ ــذه القائمة
 إ�ن ـ ــذار كتابـ ــي فــي امل ــرة الأول ــى غرام ــة مقداره ـ ــا ( )50ريـ ــاال عمان ــيافـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )100ري ــال عمانــيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تك ــررت املخالف ــة بــعد املــرة الثالثــةيلغـى الرتخيـ�ص  ،ويوقـف الن�شـ ــاط ،
وفـي ح ــال ا�ستم ــرار مزاول ــة الن�شـ ــاط
بع ــد ق ـ ـ ــرار ا إلل ـ ـغـ ـ ــاء تطب ـ ـ ــق علي ـ ــه
ذات اجلـ ـ ــزاءات ال ــواردة باملخالفـ ـ ـ ــة
رق ــم ( )1مــن هذه القائمة

تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

نــوع املخالفـــــة

اجلــزاءات الإداريــة

10

عــدم االلتــزام بجــداول
مواعي ــد الرحـالت
حلافالت النقل املنتظم للركاب

 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرامــة مقداره ــا ( )100ريـ ــال عمان ــيفـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )200ري ــال عمان ــيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تــكررت املخالــفة بــعد امل ــرة الثالثــةيوقــف الن ــ�شـاط  ،ويلغ ــى الرتخ ــي�ص ،
وفـي حال ا�ستمـرار مزاول ــة الن�ش ــاط
بعد قرار الإلغاء تطبق عليه اجلزاءات
ذات ـ ــها الـ ـ ــواردة فـ ــي املخ ــالف ــة رق ـ ــم
( )1مــن هــذه القائمــة

11

الإهــمال فـي �صيانــة
وجتهي ــز احلافــالت  ،وفقا للمعايري
املحددة من قبل الوزارة ،
وعدم تزويدها بو�سائــل ال�سالمــة
وا ألم ــن فـي �أثناء الرحلة

 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرام ــة مقداره ــا ( )100ريــال عمانــيفـي املرة الثانية
 غرام ــة مقداره ــا ( )200ريــال عمانــيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تكــررت املخالفــة بعــد املــرة الثالثــةيلغــى الرتخيـ�ص  ،ويوق ــف الن�ش ــاط ،
وفـي ح ــال ا�ستمــرار مزاولة الن ــ�شاط
بعد قرار الإلغاء تطبق عليه اجلزاءات
ذاته ـ ــا ال ـ ــواردة فـ ــي املخ ــالف ــة رقـ ـ ــم
( )1م ــن ه ــذه القائمــة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

نــوع املخالفـــــة

12

تغيـي ـ ـ ــر مقـ ـ ــر مزاول ـ ـ ــة الن�شـ ـ ــاط
ب ـ ــدون موافق ـ ــة ال ـ ــوزارة

اجلــزاءات الإداريــة
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرام ــة مقداره ــا ( )100ري ــال عمانــيفـي حال ا�ستمراره فـي املخالفة
 و�إذا ا�ستمــر فـ ــي املخالفة بع ــد تغرميهيلغى الرتخي�ص  ،ويوقـ ــف الن�ش ــاط ،
وتطب ــق عليــه اجلــزاءات ذاتها الواردة
فـي املخالفة رقم ( )1من هذه القائمة

 تفري ــغ الب�ضاعــة فــي الأماكـ ــن العام ــة غرام ــة مقدارهـ ــا ( )30ري ــاال عمان ــيا عــدم و�ضــع �شعــار املن�ش ـ�أة علــى و�سيلــة13
عن كــل خمالفــة  ،وت�ضاع ــف الغرام ــة
النقــل البــري �أو و�ضــع �شعــار ملن�ش ـ�أة
فـي حال التكرار
�أخرى
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرامــة مقداره ــا ( )100ريـ ــال عمان ــيفـي املرة الثانية
 غرامــة مقداره ــا ( )200ريـ ــال عمان ــيالتق�صيـ ــر ف ـ ــي م�ست ـ ــوى جتهـ ـيـ ــز
فـي املرة الثالثة
مراف ـ ــق النقـل الربي ،
14
 يلغ ــى الرتخـي ــ�ص  ،ويوق ــف الن�ش ــاطوفقــا للموا�صفــات املحــددة مـن الوزارة فـي املرة الرابعة
 وفـي حـ ــال ا�ستم ـ ــراره فـ ـ ــي مزاولـ ـ ــةالن�شـ ـ ــاط تطـ ـب ـ ــق عليـ ـ ــه اجل ـ ــزاءات
ذاته ــا الواردة ف ــي املخالفــة رق ــم ()1
من هذه القائمة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
اجلــزاءات الإداريــة
نــوع املخالفـــــة
م
 �إن ــذار كتاب ــي فـ ــي املــرة الأول ــى غرام ــة مقداره ــا ( )50ريـ ــاال عماني ــافـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )100ري ــال عمان ــيفـي املرة الثالثة
ع ــدم وجــود و�سائــل التكيي ــف
 غرامة مقدارها ( )150ري ــاال عمان ــيا 15ال�ضروريــة لو�سائ ــل نق ــل الركــاب
فـي املرة الرابعة
 بعد املـ ــرة الرابع ــة يلغ ــى الرتخيــ�ص ،ويوقــف الن�ش ــاط
 وفـي حال ا�ستمراره فـي مزاولة الن�شاطتطب ــق عليه اجلزاءات ذاته ــا ال ــواردة
فـي املخالفة رقم ( )1من هذه القائمة
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرام ــة مقدارهـ ــا ( )50ريـ ــاال عماني ــاعن كل حافلة ال ت�سلم ك�شف الركاب
عدم ت�سليم �أ�صل ك�شف الركـاب
فـي املرة الثانية  ،وحتى املرة الرابعة
 16ملندوبــي الـ ــوزارة ف ـ ــي املنافـ ـ ــذ الربي ـ ــة � -إذا تكـ ـ ــرر ذل ــك لأكث ـ ـ ــر م ـ ــن �أرب ـ ـ ــع
�أو �صـ ـ ــورة خمتوم ــة بخت ــم اجلهــة
م ــرات يلغ ـ ــى الرتخي ـ ـ ــ�ص  ،ويوق ـ ـ ــف
الن�ش ـ ـ ــاط  ،وفـ ــي حـ ـ ـ ــال ا�ستمـ ـ ـ ــراره
الــ�ص ــادرة عنه ـ ــا
فـي مزاول ـ ــة الن ــ�شـ ــاط تطب ــق علي ــه
اجلزاءات ذاتها ال ــواردة فـي املخالفة
رقم ( )1من هذه القائمة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
17

18

نــوع املخالفـــــة
ت�شغيل و�سيلة النقل الربي
دون احل�صول علـ ــى بطاقـ ــة ت�شغي ــل
مــن ال ــوزارة

جتـ ــاوز الـ ــوزن املحـ ــوري

اجلــزاءات الإداريــة
غرامـ ــة مقدارهـ ــا ( )30ريــاال عمان ـيــا
عن كل و�سيل ــة نقـ ــل ب ــري  ،وت�ضاعــف
العقوبـة فـي حـال تكـرار املخال ـفــة
 غرامـة مقدارهـا ( )10ريـاالت عماني ــةعــن ك ــل طـن زائــد ف ــي املــرة الأولـى
 و�إذا تك ـ ــررت املخالفـ ــة تف ــر�ض غرام ــةمقدارهــا ( )10ري ـ ــاالت عمانيـ ــة عـ ــن
كــل ط ــن زائ ــد م ـ ــع �إزالـ ــة احلمولـ ــة
الزائ ــدة علـ ــى ح�سـ ـ ــاب املخالـ ـ ــف

النقل بو�سائـل النقـل الربي غري
امل�سجلة فــي ال�سلطنـ ــة �إل ــى البلـ ــد
19
غيـ ــر امل�سجلــة فـيــه ب ــدون ت�صري ــح
من ال ـ ــوزارة
النقل بو�سيلة النقل الربي غري
غرامة مقدارهـا ( )300ريـ ـ ــال عمانـي
امل�سجل ــة فـي ال�سلطن ــة بي ــن نقطـتني
20
ع ــن ك ــل و�سيلــة نقـ ــل بري  ،وت�ضاعـ ــف
داخل �أرا�ضي ال�سلطن ـ ــة ب ـ ــدون
العقوب ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال تكـ ـ ـ ــرار املخالف ـ ـ ــة
ت�صري ـ ــح مــن الـ ـ ــوزارة
بقـاء و�سيلـة النقـل البــري غي ــر
غرامـة مقدارهــا ( )50ري ــاال عمان ــيا
امل�سجل ـ ــة فـ ــي ال�سلطن ـ ــة فـ ــي �أرا�ضـ ـ ــي
21
عـن كـل ي ــوم ت�أخيــر  ،وت�ضاعـ ــف
ال�سلطن ـ ـ ــة لفتـ ــرة تتج ـ ــاوز (� )7سبع ـ ــة
العقوبة فـ ـ ــي ح ـ ــال تك ـ ــرار املخالـ ـف ــة
�أي ــام ب ـ ــدون ت�صري ــح من الــوزارة

غرام ــة مقداره ــا ( )500ريـال عمانـي
عــن ك ــل و�سيل ــة نق ــل بـ ــري  ،وت�ضاع ــف
العقوب ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال تك ـ ــرار املخالفـ ــة

22

نقـل حمــوالت ا�ستثنائي ـ ــة
بــدون ت�صريـ ــح مـ ــن الـ ــوزارة
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غرامــة مقدارهـ ــا ( )20ريـ ـ ــاال عمانيا
عن كـل حمـل حمــوري بو�سيل ــة النقـل ،
وت�ضاع ـ ـ ــف العقوبـ ــة فــي ح ــال تك ـ ــرار
املخالفـ ــة

تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

نــوع املخالفـــــة

23

خمالفـة �أي �شـرط من اال�شرتاط ــات
اخلا�صة ب�سالمة النقل الربي

24
25
26
27
28
29
30

31

32

مزاول ــة ن�شاط الأجرة
من خالل مكتب غـري م�سموح به
فـي املحافظة حمــل الرتخي�ص
عدم وجــود مواق ــف خم�صــ�صـ ــة
ملركب ـ ــات ن�شاط الأجرة
عدم كفايــة املواقــف
املخ�ص�ص ــة ملركب ــات ن�شاط الأجرة
ا�ستعمال مطبوعات
ال حتمل بيانـات املن�ش�أة
عــدم �إ�شــعار ال ــوزارة بالتعديـ ـ ــالت
الـ ـتــي طر�أت على املن�ش�أة �أو جتهيزاتها
ت�شغي ـ ــل مركبـ ــة الأجرة فـي حمافظــة
خالف املحافظة حمل الرتخي�ص
ا�ستخـدام التطبيقات الذكيـة
ف ــي توجي ــه و�سائل النقــل البـري
بـدون موافقة الوزارة
�إخالل مقدم خدمــة التطبيق ــات
الذكــية فـي توجيه و�سائل النقل الربي
لأي �شرط من ال�شــروط ال ــواردة
ف ـ ــي ه ــذه الالئحة
عدم ت�سليـم املفقودات التي تركهـا
الراكب فـي و�سيلة النقل الربي
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اجلــزاءات الإداريــة
غرامة مقدارهــا ( )20رياال عمانيا ،
وت�ضاعف العقوبة
فـي حـ ــال تـك ــرار املخالف ــة
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )300ريال عماين

غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
غرامـة مقدارهــا ( )50رياال عماني ــا ،
وااللت ـ ــزام بت�سليمه ـ ـ ــا وفقـ ـ ــا حلك ـ ـ ــم
الب ــند ( )6مــن امل ــادة ()40
م ــن ه ــذه الالئحــة

تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

نــوع املخالفـــــة
تدخني ال�سائق داخل و�سيلة النقل الربي
عدم ت�شغيل عداد احت�ساب الأجرة
جتـ ــول مركبـ ــة الأجـ ــرة العام ـ ــة
للبحـ ــث عن الركاب باملواقف املرخ�صة
اجلمـ ــع بـ ــني �أكث ــر مــن راكـب متفـ ــرق
فـي مركبــة الأجرة فـي الرحلــة الواحدة
رف ــ�ض �سائ ـ ــق الأجـ ــرة تقديـ ـ ــم
اخلدم ــة فــي نط ــاق املحافظـ ــة
حم ــل الرتخي ــ�ص
عدم تقدمي �سائــق مركبة الأجرة امل�ساعدة
للراكـب املعاق �أو امل�سن �أو العاج ــز
�إزال ــة �أي مــن العالمــات
املعتمد تركيبها على مركبة الأجرة
�إزال ــة ع ــداد احت�س ــاب الأجــرة
ت�شغيل و�سيلــة النقل الربي
فـي الن�شاط ببطاقة ت�شغيل منتهية
عدم االحتفـاظ ببطاقــة الت�شغي ــل
داخ ــل و�سيلة النقل الربي
ا�ستخـ ـ ــدام مركب ـ ــة مظهره ـ ــا
اخلارج ــي �أو الداخلي غري الئق
عــدم و�ضـع لوحــات من ــع التدخ ــني
داخ ــل و�سيلة النقل الربي
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اجلــزاءات الإداريــة
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )200ريال عماين
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )30رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )200ريال عماين
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا

تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

اجلــزاءات الإداريــة

نــوع املخالفـــــة
تركــيب نــوع عــداد احت�س ــاب الأجــرة
غيــر مطابــق ال�شـ ــروط واملوا�صف ـ ــات غرامــة مقداره ــا ( )200ريال عماين
املعتم ـ ــدة مــن الوزارة
عدم �صالحية عداد احت�ساب الأجرة
غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
ع ـ ــدم معايـ ــرة ع ـ ــداد احت�س ـ ــاب الأج ـ ــرة
غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
مــن قبــل الوكي ــل ك ــل (� )6ست ــة �أ�شهــر
عــدم االحتفــاظ ب�شه ـ ــادة معاي ــرة ع ــداد
غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
احت�س ــاب الأجـ ــرة فـ ــي املركب ــة
تركي ــب لوح ــة م�ضيئـ ـ ــة
غرامة مقدارها ( )30رياال عمانيا
�أعل ــى مركـ ـب ــة ا ألج ــرة ال تتطاب ــق
م ــع ال�شك ــل املع ــتمــد من الوزارة
عدم توفـري لوحة التعريف فـي املركبة غرامة مقدارها ( )30رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )10رياالت عمانية
تلــف لوح ــة التعري ــف فـي املركبــة
عدم تركيب لوحة التعريف
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
خلف مقعد ال�سائق
لوح ــة التعري ــف ال تتطابـ ــق
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
م ــع ال�شـ ــكل وال�شروط املعتمدة
لوحــة التعريــف ال ت�شمل جميع
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
البيانات املطلوبة
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
خمالفة تعرفة �أ�سعار النقل
النقل بو�سائل الن ــقل الب ــري
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
م ــن �أم ــاكن غري مرخ�ص له بها
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قــرار وزاري
رقـــم 2018/87
ب�إ�صـــدار الئحـــة قيــــا�س حمولــــة ال�سفــــن
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانــون تنظي ــم املالح ــة البحريـ ــة فـي املياه الإقليميــة ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/98
و�إلى االتفاقي ــة الدولي ــة لقي ــا�س حمول ــة ال�سف ــن لع ــام  1969التي ان�ضمــت �إليهــا ال�سلطنة
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/61
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن قيا�س حمولة ال�سفن ب�أحكام الالئحة 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 لتاريخ ن�شره .
			
�صدر فـي  10 :مــن �شــــــــوال 1439هـ
املوافــــق  24 :مــن يونيـــــــــو 2018م
د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1250
ال�صادرة فـي 2018/7/1م

-428-

الئحة قيا�س حمولة ال�سفن
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة يكـ ــون للكلمات والعبــارات الآتيـ ــة املعن ــى املبي ــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية .
 - 2املنظمة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 3االتفاقية :
االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة ال�سفن لعام . 1969
 - 4ال�شهـادة :
ال�شهـ ــادة الدولي ـ ــة لقي ـ ــا�س احلمول ــة لع ــام  ، 1969التي ت�صدره ــا ال�سلط ــة البحري ــة
�أو من تفو�ضه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 5الرحلة الدولية :
الرحلة من ميناء دولة تنطبق عليها االتفاقية �إلى ميناء دولة �أخرى تنطبق عليها
االتفاقية �أو العك�س .
 - 6ال�سفـينـــة :
كل من�ش�أة عائمة �صاحلـ ــة للمالح ــة البحري ــة ذاتي ــة الدف ــع تعم ــل �أو معدة للعم ــل
فـي البحار  ،دون النظر �إلى الهدف من هذه املالحة  ،وتعترب ملحقات ال�سفـينة
الالزم ــة ال�ستغالله ــا ج ــزءا منهــا  ،وذلك فـيمــا ع ـ ــدا " ال�سفـين ـ ــة اجلدي ــدة "  ،والتي
ال تندرج �ضمن تعريف ال�سفـينة .
 - 7ال�سفـينة اجلديدة :
ال�سفـينـ ــة املمدود هيكلهــا الأ�سا�سـ ــي � ،أو التي تكون فـي مرحلة البناء بعد �سريان
�أحكام االتفاقية .
 - 8احلمولة الكلية :
احلجم الكلي لل�سفـينة الذي يحدد وفقا لأحكام االتفاقية .
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 - 9احلمولة ال�صافـية :
ال�سعة امل�ستخدمة لل�سفـينة التي حتدد وفقا لأحكام االتفاقية .
 -10الطـــول :
الطول الذي يعادل (� )% 96ستة وت�سعني باملائة من الطول الكلي لل�سفـينة عند خط
املاء عندما يكون مقي�سا على بعد ( )% 85خم�سة وثمانني باملائ ــة من �أقل عمق لل�سفـينة
مقي�سا من الهيكل الأ�سا�سي � ،أو من طـ ــول الطرف الأمامـ ــي ملقدمة ال�سفـينة حتى
حمور عمود الدفة على خط املاء املذكور نف�سه �إذا كان هذا الطول �أكرب  ،وفـي ال�سفن
وال�سفن اجلديدة امل�صممة مبيل فـي الهيكل  ،ف�إن خط املاء الذي يقا�س عليه هذا
الطول يكون موازيا خلط املاء الذي �صممت عليه ال�سفـينة .
املــادة ( ) 2
 - 1ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن الآتية  ،التي تعمل فـي الرحالت الدولية :
أ�  -ال�سفن امل�سجلة فـي دول طرف فـي االتفاقية .
ب  -ال�سفن امل�سجلة فـي �إقليم دولة ت�سري عليها �أحكام االتفاقية وفقا للمادة ( )20منها .
ج  -ال�سفن غري امل�سجلة التي حتمل جن�سية دولة طرف فـي االتفاقية .
د  -ال�سفن اجلديدة  ،وذلك من تاريخ �سريان االتفاقية بالن�سبة لكل دولة طرف فـيها .
هـ  -ال�سفن التي تخ�ضع لتعديالت  ،والتي ترى ال�سلطة البحرية �أنه قد حدث بها
تغيري جوهري فـي حمولتها الإجمالية � ،أو �إذا طلب مالكها ذلك .
 - 2ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن غري اخلا�ضعة لأحكام االتفاقية �إذا طلب مالكها
قيا�س حمولتها .
 - 3ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه الالئحة ما ي�أتي :
أ�  -ال�سفن الع�سكرية .
ب  -ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
املــادة ( ) 3
تقوم ال�سلطة البحرية بتحديد احلمولتني الكلية  ،وال�صافـية  ،و�إ�صدار ال�شهادة  ،ويجوز
لها �أن تعهد ب�إجراء هذا التحديد  ،و�إ�صدار ال�شهادة �إلى هيئات  ،على �أن تتحمل ال�سلطة
البحريـ ــة امل�س�ؤوليــة الكاملــة ب�شـ ـ�أن حتديـ ــد احلمولتني  :الكليـ ـ ــة  ،وال�صافـي ــة  ،و�إ�صـ ــدار
ال�شهادات .
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املــادة ( ) 4
يجوز لل�سلطة البحرية  -بناء على طلب �سلطة �أخرى لدولة طرف فـي االتفاقية � -أن
حتدد احلمولتني  :الكلية  ،وال�صافـية لل�سفـينة  ،و�أن ت�صدر �أو تفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة
لل�سفـينــة طبق ــا لأحك ــام هذه االتفاقيــة  ،وتر�س ــل اجله ــة املخت�ص ــة فـي الدول ــة الطرف
فـي االتفاقية ن�سخة من ال�شهادة  ،ون�سخة من ح�ساب احلمولة �إلى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 5
تت�ضمن ال�شهادة ما يفـيد �أنها �صدرت بناء على طلب دولة طرف فـي االتفاقية  ،والتي حتمل
ال�سفـينة جن�سيتها � ،أو �ستح�صل على جن�سيتها  ،وتكون لها ال�شرعية نف�سها  ،واالعرتاف
ك�شهادة �صادرة طبقا للمادة ( )4من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال يجوز �إ�صدار ال�شهادة ل�سفـينة حتمل جن�سية دولة غري طرف فـي االتفاقية .
املــادة ( ) 7
ت�صدر ال�شهادة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية ح�سب النموذج املو�ضح فـي االتفاقية .
املــادة ( ) 8
مع مراعاة اال�ستثناءات ال ــواردة فـي االتفاقيــة  ،يح ــق لل�سلط ــة البحري ــة �إلغاء ال�شهـ ــادة
فـي احلاالت الآتية :
 - 1عند �إجراء �أي تعديالت على البناء � ،أو �سعة � ،أو ا�ستخدام الفراغات � ،أو �إجمايل
عدد ركاب ال�سفـينة الذين ميكنها حملهم واملو�ضح ب�شهادة �سالمة رك ــاب ال�سفـينــة ،
�أو خط احلمولة املحدد � ،أو غاط�س ال�سفـينة امل�صرح به  ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة
احلمولة الكلية �أو ال�صافـية .
� - 2إذا انتقلت جن�سية ال�سفـينة �إلى دولة �أخرى طرف فـي االتفاقية .
�إال �أنه يجوز �أن ت�سمح ال�سلطة البحرية ببقاء ال�شهادة �سارية ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
�أ�شه ــر � ،أو حتى ت�صــدر �شه ــادة لل�سفـينــة � ،أيهمــا �أق ــرب  ،ويجب �أن تــبادر الدول ــة الطـ ــرف
فـي االتفاقية التي حتمل ال�سفـينة جن�سيتها ب�أ�سرع وقت بتزويد ال�سلطة البحرية بال�شهادة
التي كانت ال�سفـينة حتملها  ،وبتاريخ النقــل  ،وكذلك ن�سخ ــة من ح�سابات احلمولة ذات
ال�صلة .
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املــادة ( ) 9
يجب علــى ال�سلط ــة البحري ــة قب ــول ال�ش ــهادة ال ــ�صادرة  -وفقا لأحكـ ــام هذه الالئ ــحة -
من دولة طرف فـي االتفاقية  ،ومعاملتها بحجية ال�شهادة نف�سها ال�صادرة عنها .
املــادة ( ) 10
 - 1مع مراعاة �أال يت�سبب التفتي�ش بت�أخري ال�سفـينة  ،تخ�ضع ال�سفـينة التي حتمل جن�سية
دولة طرف فـي االتفاقية عند وجودها فـي املوانئ العمانية للتفتي�ش  ،للت�أكد من الآتي :
أ�  -توفر ال�شهادة �سارية املفعول .
ب  -توافق البيانات الواردة فـي ال�شهادة مع املوا�صفات الأ�سا�سية لل�سفـينة .
� - 2إذا تبيـ ــن فـ ــي �أثن ــاء عملي ــة التفتيـ ـ ــ�ش �أن املوا�صفـ ـ ــات الأ�سا�سي ـ ــة لل�سفـين ــة تختل ـ ــف
عن املوا�صفــات املبين ــة فـي ال�شهـ ــادة مما يرتتب عليه زيادة �أي من احلمولتي ــن  :الكليـ ــة
�أو ال�صافـية  ،فـيجب فـي هذه احلالة �إبالغ دولة علم ال�سفـينة التي حتمل جن�سيتها
بدون �أي ت�أخري .
املــادة ( ) 11
على ال�سلطة البحرية تزويد املنظمة بالآتي :
 - 1مناذج ال�شهادات التي ت�صدرها طبقا لأحكام هذه االتفاقية لتعميمها على الدول
الأطراف فـي االتفاقية .
 - 2ن�صو�ص الت�شريعات العمانية التي تدخل فـي نطاق تطبيق االتفاقية .
 - 3قائمة بهيئات الإ�شراف البحري  ،لتعميمها على الدول الأطراف فـي االتفاقية .
املــادة ( ) 12
 - 1يحق لل�سلطة البحرية فـي حال خمالفة �أحكام هذه الالئحة منع ال�سفـينة من ال�سفر
حتى يتم ت�صحيح املخالفات التي �أدت �إلى منعها من ال�سفر .
 - 2يعاقب كل ربان �سفـينة يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية ال تقل عن ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،فـي حال
ثبوت �إجراء تعديالت على بدن �أو بيانات ال�شهادة ت�شكل تغريا جوهريا فـي حمولة
ال�سفـينة الإجمالية �أو ال�صافـية دون موافقة دولة العلم .
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قــرار وزاري
رقـــم 2018/101
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم مزاولـة �أعمـال معاينة وفحـ�ص
الوحـدات البحريـة التـي ال ت�شملهـا املعاهـدات البحرية الدوليـة
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانــون تنظي ــم املالح ــة البحريـ ــة فـي املياه الإقليميــة ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/98
و�إلى الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات
البحرية الدولية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقها القرار
الوزاري رقم ، 2013/223
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم مزاولة �أعمال معاينة وفح�ص الوحدات البحرية التي ال ت�شملها
املعاهدات البحرية الدولية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثالثـــة
يلغى كل مـ ـ ــا 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  12 :مــن ذي القعـدة 1439هـ
املوافــــق  26 :مــن يوليـــــــــــــو 2018م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1255
ال�صادرة فـي 2018/8/5م
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الئحـة تنظيـم مزاولـة �أعمـال معاينـة وفحـ�ص
الوحـدات البحريـة التـي ال ت�شملهـا املعاهـدات البحريـة الدوليـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة يكـ ــون للكلمات والعبــارات الآتيـ ــة املعن ــى املبي ــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بوزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الوحدة البحرية :
ال�سفـين ــة �أو القاطـ ــرة �أو غريه ــا م ــن الوح ــدات الت ــي حتددهــا ال�سلطــة البحريــة ،
والتي تقــل حمولتهــا الإجمالية عن ( )500خم�سمائــة ط ــن  ،وال ت�شمله ــا املعاه ــدات
البحرية الدولية .
 - 3الن�شاط :
معاينة وفح�ص الوحدة البحرية .
 - 4املن�ش�أة :
ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له مبمار�سة الن�شاط .
 - 5الرتخي�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�سلطة البحرية ملمار�سة املن�ش�أة الن�شاط وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز مزاولة الن�شاط �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تتولى ال�سلطة البحرية متابعة املن�ش�آت والتحقق من التزامه ــا ب�أحك ــام هــذه الالئح ــة ،
ولها فـي �سبيل ذلك االطالع على ال�سجالت ذات العالقة مبمار�سة الن�شــاط  ،وعلى املن�ش�أة
تزويدها باملعلومات  ،وامل�ستندات املطلوبة .
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الف�صـــل الثانـــي
�إجـراءات الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 4
يقدم طلب الرتخي�ص �إلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات
الآتية :
 - 1ن�سخة من ال�سجل التجاري حمدد به ن�شاط املن�ش�أة .
 - 2ن�سخة م�صدقة من عقد ت�أ�سي�س املن�ش�أة مبني به �أ�سماء ال�شركاء وجن�سياتهم
ون�سبة م�ساهمة كل �شريك فـي ر�أ�س املال .
 - 3وثيقــة ت�أم ــني مبا يغطي امل�س�ؤولية جتاه الغي ــر الناجمــة عــن �أخطــاء املرخـ�ص لــه
�أو تابعيه التي حت�صل فـي �أثناء ت�أدية الن�شاط �أو ب�سببه .
 - 4منوذج توقيعات امل�س�ؤولني عن الن�شاط .
 - 5ك�شف ب�أ�سماء املعاينني واملفت�شني  ،وتقدمي ن�سخة من �شهاداتهم وم�ؤهالتهم
وخرباتهم امل�شار �إليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )3ثالث �سنوات  ،بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ومعاينة مقر ممار�سة
الن�شاط  ،ويجوز جتديد الرتخي�ص بالإجراءات ذاتها  ،على �أن يقدم طلب التجديد قبل
الأ�شهر الثالثة ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ص .
الف�صل الثالث
التنازل عن الرتخي�ص و�إلغا�ؤه
املــادة ( ) 6
يجوز للمن�ش�أة �أن تتنازل عن الرتخي�ص ملن�ش�أة �أخرى � ،شريطة ما ي�أتي :
� - 1أخذ موافقة ال�سلطة البحرية امل�سبقة على التنازل .
� - 2أن تتوفـ ــر ف ــي املن�شـ ـ�أة املتن ــازل لهــا كاف ــة ال�ش ــروط الواجــب توافرهــا للح�صــول
على الرتخي�ص .
� - 3سداد الر�سوم واملبالغ امل�ستحقة على املن�ش�أة .
� - 4أن يكون الرتخي�ص �ساري املفعول عند التقدم بطلب التنازل .
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ويجـب علــى املن�ش ـ�أة املتنازلــة ع ــن الرتخي�ص �إمتام �إجراءات نقــل التجهــيزات اخلا�صــة
بالن�شاط �إلى املن�ش�أة املتنازل لها خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ موافقة
ال�سلطة البحرية على التنازل .
املــادة ( ) 7
يلغى الرتخي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب من املن�ش�أة .
 - 2انتهاء �سريان ال�سجل التجاري للمن�ش�أة � ،أو �إلغا�ؤه .
 - 3ت�صفـية املن�ش�أة .
 - 4التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة ال�سلطة البحرية .
 - 5بناء على تقييم ال�سلطة البحرية لأداء املن�ش�أة .
الف�صـل الرابـع
التزامـــات مـــالك املن�شــ�أة
املــادة ( ) 8
يجب على مالك املن�ش�أة احل�صول على املوافقة امل�سبقة من ال�سلطة البحرية فـي حالة
الرغبة فـي تغيري مقر ممار�سة الن�شاط �أو عند الرغبة فـي فتح �أكرث من فرع ملمار�سة
الن�شاط � ،أو عند �إجراء �أي تعديل فـي كيان املن�ش�أة القانوين .
املــادة ( ) 9
يجب على مالك املن�ش�أة �إخطار ال�سلطة البحرية كتابة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل ب�أي
تعديالت تطر أ� على املعاينني  ،واملفت�شني  ،و�شهاداتهم  ،وم�ؤهالتهم .
الف�صـــل اخلـــام�س
التزامـــات املن�شـــ�أة
املــادة ( ) 10
تلتزم املن�ش�أة عند تقدمي طلب الرتخي�ص مبا ي�أتي :
� - 1أن يكون لها مقر دائم فـي ال�سلطنة .
 - 2تقدمي قائمة بالأ�سعار التي تتقا�ضاها عن كل خدمة من خدماتها �إلى ال�سلطة
البحرية العتمادها .
 - 3تقدمي �شهادات �إعادة معايرة من قبل �شركات متخ�ص�صة لكافة �أجهزة القيا�س
امل�ستخدمة فـي ممار�سة الن�شاط كل (� )6ستة �أ�شهر .
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 - 4و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز فـي املقر الرئي�سي للمن�ش�أة  ،وكذلك فـي كل فرع
لها �إن وجد .
 - 5ا�ستخدام �أجهزة مطابقة للموا�صفات القيا�سية الدولية  ،واملعايري املعتمدة دوليا
فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط .
 - 6تنفـيذ برامج تدريبية وت�أهيلية م�ستمرة جلميع العاملني  -خا�صة املعاينني
واملفت�شني  -لدى املن�ش�أة فـي ممار�سة الن�شاط .
املــادة ( ) 11
تلتزم املن�ش�أة عند ممار�سة الن�شاط مبا ي�أتي :
 - 1التحقق من توفــر مــعدات ال�سالمــة املطلوبــة للوحدة البحرية  ،و�أنهــا جمهــزة
بالأجهــزة واملعــدات املطلوب ــة  ،وذلك وفق ــا ملتطلب ــات الئحة ال�سالمــة اخلا�صــة
بال�سفـن ذات احلموالت ال�صغي ــرة الت ــي ال ت�شملها املعاه ــدات البحري ــة الدولي ــة
فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليها .
 - 2الت�أكد من ح�صول الوحدة البحرية على ال�شهادات املن�صو�ص عليها فـي الئحة
ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات
البحرية الدولية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليها .
 - 3اعتماد ا�ستمارة املعاينة بعد التوقيع عليها من قبل املعاين �أو املفت�ش .
�	- 4إ�صدار �شهادة �صالحية للوحدة البحرية .
 - 5عدم تكليف �أي معاين �أو مفت�ش مبعاينة �أو فح�ص الوحــدة البحرية ما مل يكن
ا�سمه معتمدا من ال�سلطة البحرية .
 - 6تقدمي تقرير ن�صــف �سنوي عن ممار�سة الن�ش ــاط �إل ــى ال�سلط ــة البحري ــة وف ــق
النموذج املعتمد من قبلها .
الف�صــل ال�ســاد�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 12
تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
ويجوز لل�سلطة البحرية وقف الرتخي�ص ملدة ال تقل عن ( )90ت�سعني يوما � ،أو �إلغا�ؤه .
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ملحـــق
ب�شهــادات وم�ؤهــالت املعاينـني واملفت�شــني فــي املن�شــ�أة
م

ال�شهـــادات وامل�ؤهـــالت

الفئـــة

1

�شهادة لياقة طبية .

جميع املعاينني واملفت�شني .

-1
-2
-3
-4
-5
-6 2

-7
-8

�1شهادة ربان �أعايل البحار .
�2شهادة كبري مهند�سني .
�3شه ــادة �ضابــط بح ــري �أول  ،م ــع خبـ ــرة ال تقـ ــل
عن (� )1سنة واحدة على منت ال�سفن .
�4شه ــادة مهن ــد�س بحــري ث ــان  ،م ــع خربة ال تقـ ــل
عن (� )1سنة واحدة على منت ال�سفن .
�5شهادة بكالوريو�س فـي علوم الهند�سة امليكانيكية ،
يجب �أن تتوافر
مع خربة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
�إحدى هذه ال�شهادات
�6شهادة بكالوريو�س علوم فـي الهند�سة البحرية واخلربات �أو امل�ؤهالت فـي
(هند�س ـ ـ ــة بنـ ـ ــاء ال�سفـ ـ ـ ــن)  ،مـ ــع خبـ ـ ــرة ال تقـ ـ ــل جميع املعاينني واملفت�شني .
عن ( )3ثالث �سنوات .
�7شه ــادة �ضاب ــط بحــري ث ــان  ،م ــع خبـ ــرة ال تق ــل
عن (� )1سنة واحدة على منت الوحدة البحرية .
�8شهادة مهند�س بحري ثالث  ،مع خربة ال تقل
عن (� )1سنـة واحدة على منت �سفن ذات حمرك ،
ال تقل �سعة طاقته عن (� )1511أل ــف وخم�سمائـة
و�أحد ع�شر كيلو وات .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2018/195
ب�شــ�أن حتديــد تعرفــة النقــل ملركبــات الأجــرة العامـــة
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 رقم ، 2018/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
حتدد تعرفة �أجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب ل�سائق مركبة الأجرة العامة مبقدار
( )300ثالثمائة بي�سة عند بداية اخلدمة (عند ركوب ال�سيارة)  ،ي�ضاف �إليها ( )130مائة
وثالثون بي�سة لكل ( )1كيلو مرت واحد  ،ومبا ال يقل عن ( )1ريال واحد عن كل رحلة ،
وفـي حالة تعدد الركاب تق�سم الأجرة بينهم بالت�ساوي فـي الرحلة الواحدة .
املــادة الثانيــة
يتم احت�ساب ( )50خم�سني بي�سة لكل دقيقة انتظار بعد م�ضي ( )5خم�س دقائق جمانية .
املــادة الثالثــة
يلتزم �سائق مركبة الأجرة العامة بت�شغيل العداد عند بدء الرحلة  ،وتعترب �أجرة النقل
جمانية �إذا مل يقم �سائق مركبة الأجرة العامة بت�شغيل العداد عند بدء الرحلة .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من ربيـــع الثاين 1440هـ
املوافـــــــق  26 :من دي�سمبــــــــــر 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1275
ال�صادرة فـي 2019/1/6م

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
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�شرطــة عمـــان ال�سلطانيــة
قــــرار
رقــم 2018/32
بتعديـل بعـ�ض �أحكــام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون املـــرور
ا�ستنادا �إلى قانون املرور ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم ، 93/28
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�صادرة بالـقــرار رقــم ، 98/23
و�إلى موافقـة وزارة املالي ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولـــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون املرور  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من مار�س 2018م .
�صدر فـي  3 :من جمادى الأولى 1439هـ
املوافـــق  21 :من ينايــــــــــــــــــــر 2018م
الفريق  /ح�سـن بن حم�ســــن ال�شريقــــي
املفتــ�ش العام لل�شرطـة واجلمارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1228
ال�صادرة فـي 2018/1/28م
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تعديـالت عـلى بـع�ض �أحكــام الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون املــرور
املــادة الأولـى
ي�ستبدل بالكلمات ( :القائد /القيادة  /قاد /نهر  ،م�سرب /املركبة الآلية  ،مركبة الطوارئ ،
مركب ــة التعلي ــم  ،مركب ــة ذات ا�ستعم ــال خ ــا�ص  ،مركبة �أجرة  ،مركبة ت�أجري ) الكلمات :
(ال�سائق  /ال�سياقة � /ساق /م�سار /املركبة � /سيارة الطوارئ � /سيارة التعليم � /سيارة ذات
ا�ستعمال خا�ص � /سيارة �أجرة � /سيارة ت�أجري)  ،وحذف كلمة ( املناطق/املنطقة ) �أينما
وردت فـي الالئحة التنفـيذية لقانون املرور .
املــادة الثانيـــة
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (� /1/3( ، )10 ، 9 ، 7/2( ، )1أ �/9( ، )8( ، )6( )4 ، 3 ،أ) ،
(، )42( ، )41( ، )39( ، )33( ، )21( ، )19( )2 ، 1/17( ، )16( ، )15( ، )2/13( ، )3/10
(/3/51( )47( ، )1/43ج  )52( ، )52( ، )7 ،مكررا �/2/ ، 1/54( ،أ) (/1/130هـ) (، )2/130
( /1/131د  ،م  ،ن)  )1/138( ، )133( ،مـ ــن الالئحـ ـ ـ ــة التنفـيذي ـ ـ ــة لقانـ ـ ـ ــون املـ ـ ـ ـ ــرور ،
الن�ص ــو�ص الآتيــة :
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيق �أحك ــام ه ــذه الالئحة يكون للكلمــات والعبــارات الــواردة بهــا ذات املعنى املبني
فـي قانـون املرور  ،كمــا يك ــون للكلمــات والعبارات الآتي ــة املعنــى املو�ضــح قرين كل منهـا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سيــــارة :
مركبة معدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو كليهما وت�سري بقوة �آلية �أو كهربائية .
� - 2سيـارة الطــوارئ :
ال�سي ــارة املع ــدة لنق ــل احل ــاالت العاجل ــة واخلطي ــرة وتقوم مبهمة طارئة ك�سيارات
ال�شرطة  ،والدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 3سيــارة التعليــم :
ال�سيارة املعدة لتعليم ال�سياقة وتكون مهي�أة لهذا الغر�ض وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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� - 4سيــارة ذات ا�ستعمــال خــا�ص :
ال�سيارة املعدة ب�صفة دائمة حلاالت خا�صة ك�سيارات نقل املوتى  ،والت�صوير ال�سينمائي
والتلفزيونــي  ،وور�ش الت�صني ــع و�سي ــارات املختب ــر اجلنائــي وال�سيــارات ال�صناعية
والإن�شائية والزراعية وغريها .
� - 5سيــارة �أجـــــرة :
�سيارة معدة لنقل الركاب مقابل �أجر .
� - 6سيـارة ت�أجـيــر :
�سيارة معدة للت�أجري ملدة معينة بدون �سائق .
 - 7مركبـة حمـدودة اال�ستخـدام :
مركبــة ال ي�سمــح با�ستخدامهــا على الطريق �أو يكون ا�ستخدامها ب�شروط حتددها
الإدارة .
 - 8دراجــة عاديــة :
مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث  ،غري جمهزة مبحرك �آيل وت�سري بقوة �سائقها .
 - 9القاطــــرة :
مركبة تو�صل �أو ميكن �أن تو�صل بها مقطورة �أو �أكرث  ،وتكونان معا وحدة واحدة .
 - 10املقطــورة :
مركبة بدون حمرك � ،صممت و�صنعت لكي تقطرها �أو جترها مركبة .
 - 11العربـة  /املقطـورة ال�صغيـرة :
مركبة بدون حمرك �صممت و�صنعت لكي تقطرهــا �أو جتره ــا مركب ــة وال يزي ــد
عر�ضهــا علــى ( )2مرتين  ،وال يزيد طولها على ( )3ثالثة �أمت ــار  ،وال يزي ــد وزنها
الفارغ على (� )750سبعمائة وخم�سني كيلو غراما .
 - 12ال�شاحنــة :
مركبة معدة لنقل الأ�شياء �أو احليوانات .
 - 13املعــــــدة :
مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها .
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 - 14اجلــــــرار :
مركبة ال ي�سمح ت�صميمها بنقل الأ�شخــا�ص �أو الأ�ش ــياء �أو احليوان ــات  ،ويقت ــ�صر
ا�ستعمالها على جر املقطورات والآالت الزراعية وغريها .
 - 15الطريــق الرئي�ســي :
الطريق الذي يربط بني املدن  ،وال يرتبط �أو يخدم مبا�شرة التجمعات ال�سكانية
املجاورة له  ،وي�صمم على �سرعات ال تتجاوز ( )120مائة وع�شرين كم�/ساعة .
 - 16الطريــق الفرعــي :
الطريق املتفرع من الطريق الرئي�سي ويعمل على نقل احلركة من و�إىل التجمعات
ال�سكانية  ،وم�صمم على �سرعات ال تتجاوز (  )100مائة كم�/ساعة .
 - 17الطريـق املحلـي/طريـق اخلدمـة :
طريق يخدم حركة املرور بني التجمعات ال�سكانية واملناطق التجارية  ،وم�صمم
على �سرعات ال تتجاوز ( )80ثمانني كم�/ساعة .
 - 18الطريـق الداخلــي :
الطري ــق الواقــع داخ ــل الأحيــاء ب�أنواعه ــا وم�صم ــم على �سرع ــات ال تتجــاوز ()60
�ستــني كم�/ساعة .
 - 19م�ســار الطـريــق :
هو امل�سار املخ�ص�ص ل�سري املركبات واملحدد بخطوط �أر�ضية .
 - 20م�ســار الت�ســارع :
امل�سار املخ�ص�ص لت�سارع املركبات قبل الدخول �إىل الطريق .
 - 21م�ســار التباطـــ ؤ� :
امل�سار املخ�ص�ص لتباط ؤ� املركبات بعد اخلروج من الطريق .
 - 22حــرم الطريــــق :
امل�ساحة املحجوزة للطريق وتو�سعاته امل�ستقبليـة .
 - 23املنعطــــف :
املنحنى الذي يتغري به اجتاه الطريق .
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 - 24جزيــرة الطريــق :
احليز الفا�صل بني اجتاهات احلركــة املختلف ــة واملح ــدد بخطـوط �أر�ضيـة �أو حواجز
�أ�سمنتي ــة �أو معدنية �أو غريها .
 - 25التقاطـــــــع :
كــل ت ــالق �أو تقاب ـ ــل �أو تفـ ــرع للط ــرق على م�ست ــوى واحــد �أو �أكثــر  ،وي�شمــل كــل
امل�ساحــة التي تتكون نتيجة لذلك .
 - 26املوقــــــــف :
املكان املخ�ص�ص لوقوف املركبات .
 - 27ر�صيــف امل�شــاة :
م�سار معد ل�سري امل�شاة  ،ويعترب فـي حكم الر�صيف اجلزء الكائن بو�سط الطريق
املزدوج واملخ�ص�ص لعبور امل�شاة .
 - 28العاك�ســـات :
�أي م ــادة عاك�ســة تو�ضع علــى الطري ــق ك�إحدى عالماته �أو تو�ضــع على املركبــات
بحيــث ميكن ر�ؤيتها من م�سافة منا�سبة .
 - 29التفحيــــــط :
تعمد �إ�صدار �صوت عال من �إطارات املركبة عند انطالقها �أو �سياقتها .
 - 30اال�ستعــــرا�ض :
�سياقة املركبة بتهور ورعونة �أو اال�ستمرار فـي ممار�سة التفحيط � ،أو بطريقة
ت�شكل خطرا على الأرواح واملمتلكات �أو ت�سبب �إقالق الراحة العامة .
 - 31احلـادث املـروري :
واقعة عر�ضية ت�سببت فـيها مركبة �أو �أكرث على الطريق نتيجة خط أ� ما .
 - 32الفحـ�ص الفنــي :
الك�ش ــف عل ــى املركبــة فـي مواقــع الفحــ�ص الفنــي التــي حتددهــا الإدارة وفق ــا
لأحك ــام هذه الالئحة .
 - 33كا�ســرات ال�سرعـة :
م ــادة من الإ�سفلت �أو مواد �أخرى معتم ــدة تو�ضع علـ ــى �سط ــح الطريــق بغ ـ ــر�ض
تخفـيــف ال�سرعة  ،وتقت�ضي املتطلبات املرورية و�ضعها فـي �أماكن معينة .
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املــادة ()10 ، 9 ، 7/2

 - 7هيئة دبلوما�سية .
 - 9املنظمات املعتمدة بال�سلطنة .
 - 10حمدودة اال�ستخدام .
املــادة (�/ 1/3أ )4 ، 3 ،

�/1أ -ما يثبت �شخ�صية املالك  ،وذلك بتقدمي البطاقة ال�شخ�صية � ،أو جواز ال�سفر
بالن�سبة للعمانيني  ،وبطاقة الإقامة �أو جواز ال�سفر بالن�سبة لغري العمانيني .
 - 3ي�شرتط لت�سجيل املركبة با�سم الأجنبي وجتديد رخ�صتها �أن يكون حا�صال على
بطاقة �إقامة ولديه رخ�صة �سياقة معتمدة .
 - 4يجوز �أن ت�سجل لغر�ض �إعادة الت�صدير املركبات التي ال تتفق موا�صفاتها مع
متطلبات قانون املرور وهذه الالئحة �أو يثبت وجود �أي �إ�ضافات عليها طبقا
للمادة ( )33من هذه الالئحة على �أال ت�صرف لها لوحات �أرقام فـيما عدا لوحات
الت�صدير .
املــادة ( ) 6
نقــل رخ�صـــة ت�سييـــر املركبـــــة

يتعني لنقل رخ�صة ت�سيري املركبة تقدمي امل�ستندات الآتية :
1 -1رخ�صة ت�سيري املركبة .
2 -2امل�ستند الذي يثبت نقل امللكية طبقا للمادة ( )3من هذه الالئحة .
3 -3ما يثبت �شخ�صية املالك اجلديد  ،وذلك بتقدمي البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر
بالن�سبة للعمانيني  ،وبطاقة الإقامة �أو جواز ال�سفر بالن�سبة لغري العمانيني .
4 -4ما يثبت تعديل بيانات وثيقة الت�أمني .
 5 -5ح�ض ــور املالك وامل�شت ــري �أو من ميثله ــما قانون ــا � ،أو التثب ــت م ــن مواف ــقة املال ــك
وامل�شرتي بالو�سائل التقنية وفقا للآلية التي تعتمدها الإدارة .
ويجوز للمالك الأ�صلي طلب �ضبط املركبة �إذا ثبت ق�ضائيا ت�ضرره من عدم ا�ستكمال
املالك اجلديد ملتطلبات نقل رخ�صة املركبة با�سمه .
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املــادة ( ) 8
مـدة �صالحيـــة رخ�صــة ت�سييـــر املركبـــة

ت�سري �صالحية رخ�صة ت�سيري املركبة ملدة �سنة من تاريخ الت�سجيل �أو التجديد  ،ويجوز
�أن تكون ملدة (� )2سنتني بالن�سبة للمركبات احلكومية ومركبات الهيئات الدبلوما�سية
والقن�صلية واملنظمات املعتمدة لدى ال�سلطنة ما مل يتقرر فح�صها �سنويا وفقا حلكم
املــادة ( )39من هذه الالئحة .
وي�ستثنى من �شرط املــدة رخ�صة ت�سيري اجلرار الزراعي .
املــادة ( �/9أ )

�أ  -يجب �أن تكون لكل مركبة ودراجة لوحتا �أرقام  ،عدا املقطورة حيث حتمل لوحة �أرقام
واحدة تثبت فـي م�ؤخرتها .
املــادة ( ) 3/10

 - 3على مالك املركبة الذي يرغب فـي �إلغاء رخ�صة ت�سيري مركبته �إلغاء نهائيا �أن يقدم
طلبا بذلك �إىل الإدارة  ،مو�ضحا به الأ�سباب الداعية للإلغــاء  ،وفـي حالــة املوافقــة
يجب على املالك ت�سليم لوحتي الرقم  ،وللإدارة ا�ستثنــاء مالك املركبــة من ت�سليم
لوحتي الرقم فـي حالة خلو �سجل املركبة من �أي خمالفات مرورية خالل عام �سابق
على تاريخ تقدمي الطلب  ،و�أال تكون مطلوبة من جهات ق�ضائية �أو ر�سمية .
وفـي حالة الإلغاء ت�ستمر م�س�ؤولية مالك املركبة � ،أو امل�س�ؤول عنها عن كافة التبعات
القانونية .
املــادة ( ) 2/13

 - 2مع مراعاة ال�شروط الواردة فـي البند ( )1من هذه املــادة يج ــوز �أن ت�صــرف لــور�ش
�إ�صــالح املركبــات لوحــة �أرقـام جتارية واحدة ملركبة نقل املركبات (الرافعة)  ،على �أن
يقت�صر ا�ستخدامها على نقل املركبات لأعمال الور�شة .
املــادة ( ) 15

ت�صرف لوحات �أرقام ت�صدير املركبات وفقا للآتي :
� - 1إذا كانت املركبة املراد ت�صديرها مرخ�صة وحتمل لوحتي رقم فـي�شرتط ما ي�أتي :
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أ� � -أن تكون املركبة م�سجلة با�سم �صاحب الطلب .
ب � -إح�ضار لوحتي رقم املركبة ورخ�صة ت�سيريها .
ج  -تقدمي ما يثبت �إعادة الت�أمني لغر�ض الت�صدير .
� - 2إذا كانت املركبة املراد ت�صديرها غري مرخ�صة فـي�شرتط ما ي�أتي :
�أ � -إح�ضار امل�ستند الذي يثبت ملكية املركبة طبقا للمادة ( )4من هذه الالئحة .
ب  -تقدمي ما يثبت �إعادة الت�أمني لغر�ض الت�صدير .
ويجوز �إنهاء �إجراءات الت�صدير بدون �صرف لوحات الت�صدير �شريطة االلتزام
ب�إخراج املركبة من ال�سلطنة حممولة  ،وتعطى املركبات املراد ت�صديرها مدة �أق�صاها
(� )7سبعة �أيام عمل للمغادرة  ،وللإدارة متديد تلك املــدة فـي حالة تعذر املغادرة .
املــادة ( ) 16

ت�سجل املركبات احلكومية وجتدد رخ�ص ت�سيريها بدون ر�سوم فـيما عدا ر�سمي �إ�صدار
امللكية  ،ولوحتي الرقم .
املــادة ( ) 17

 -1ال يجوز ترخي�ص املركبات ب�أرقام خا�صة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية .
	- 2ال يج ــوز ت�أجيــر ال�س ــيارات امل�سجــلة ب�أرقــام خا�صـ ــة  ،وال يج ــوز ا�ستخدامـها لأغــرا�ض
الدعاية والإعالن .
املــادة ( ) 19

يعفى املعاقون من ر�سم فح�ص وت�سجيل وجتديد ونقل رخ�صة ت�سيري مركبة خفـيفة
خا�صة  ،وذلك ملرة واحدة خالل العام بال�شروط الآتية :
�أ �	-أال يزيد دخله ال�شهري على ( )350ثالثمائة وخم�سني رياال عمانيا  ،ويثبت ذلك
مب�ستند ر�سمي �صادر من اجلهات املخت�صة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى تقرها الإدارة .
ب �	-أن تخ�ضــع �سيــارة املعــاق للفحــ�ص الفن ــي عنـ ــد الت�سجيل الأول �إذا كانــت جمهــزة
بتجهيزات خا�صة .
ويلتزم املعاق بو�ضع عالمة مميزة على ال�سيارة وفقا للأنظمة املتبعة فـي اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 21
لوحـــات الفحـــ�ص

يجوز منح لوحات فح�ص بال�شروط املبينة فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة ملن يزاول
�صناعة املركبات �أو ا�ستريادها �أو االجتار فـيها متى كان طالب اللوحات م�سجال بهذه
ال�صفة فـي ال�سجل التجاري  ،على �أن يقت�صر ا�ستعمال هذه اللوحات على الأغرا�ض
الآتية :
1 -1انتقال املركبة من مكان الو�صول �أو امل�صنع �إىل املحل التجاري .
2 -2الفح�ص �أو التجربة بعد ت�صنيعها �أو جتميعها فـي املواقع املخ�ص�صة لذلك .
3 -3لت�سجيل املركبات التي تتطلب �إجراءات ت�سجيلها الفح�ص �أو الت�أهيل .
وفــي جميــع الأح ــوال ال يج ــوز ا�ستخ ــدام تلك اللوح ــات علــى املركبة نف�سها ملدة تزيد
على ( )5خم�سة �أيام عمل  ،وفـي حالة خمالفة �شروط مــنح لوح ــات الفح ــ�ص �أو ا�ستعمال
املركبة فـي غري الأغرا�ض امل�شار �إليهــا  ،تعتبــر املركبة م�سرية بدون ترخي�ص .
املــادة ( ) 33
الإ�ضافـــات علــــى املركبــــة

�أ  -ال يجوز و�ضع �أي �إ�ضافات على املركبة مثل الزجاج امللون العاك�س �أو الزجاج امللون
املعتم بن�سبة تزيد على ( )% 30ثالثني باملائة � ،أو م�صابيح �إ�ضافـية � ،أو �أنوار عاك�سة ،
�أو �ستائر � ،أو و�ضع �أي �إ�ضافات على الزجاج الأمامي  ،وكل ما من �ش�أنه حجب الر�ؤية
داخـ ــل املركب ــة  ،وال يجــوز تركي ـ ــب �أي �أداة �أو و�سيل ـ ـ ــة لو�ضع الهاتف عليهـ ــا بغـ ـ ــر�ض
ا�ستخدامـ ــه فـي �أثن ــاء ال�سياقة .
وللإدارة �أن ت�سمـ ــح للحافـ ــالت ذات �سعـ ــة ( )30ثالث ــني راكبا ف�أكثـ ــر و�ضـ ــع �ستائ ــر
على الزجاج اجلانبي م�صنوعة من مواد متكن من ر�ؤية الركاب .
ب 	-ال يجوز و�ضع تعتيم �أو زجاج ملون �أو �ستائ ــر �أو ال�ص ــق علــى زج ــاج �سي ــارات التعلي ــم
والأجرة .
املــادة ()39
قواعـــد الفحــــ�ص الفنـــــي

1 -1يتم الفح�ص الفني للمركبات بكافة �أنواعها مبعرفة الإدارة .
2 -2تخ�ضع للفح�ص الفني عند الت�سجيل  ،وعند جتديد الرخ�صة املركبات الآتية :
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�أ  -املركب ــات التجاريــة على اختالف �أنواعهـ ــا  ،عـ ــدا املركبـ ــات اخلفـيفـ ــة مـ ــن فئ ـ ــة
ال�صالون  ،التي ال ت�ستخدم لأغرا�ض الدعاية والإعالن .
ب  -املركبات احلكومية من فئة الثقيلة واملعدات .
ج � -سيارات الأجرة بكافة فئاتها  ،و�سيارات التعليم .
د  -احلافالت مبختلف �أنواعها  ،وال�شاحنات ال�صغرية (البيك �آب) .
هـ  -ال�سيارات والدراجات التي م�ضى على �صنعها ( )10ع�شر �سنوات ف�أكرث .
3 -3تخ�ضع للفح�ص الفني عند الت�سجيل املركبات الآتية :
أ�  -املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة من اخلارج .
ب  -املركبات املبيعة باملزاد العلني .
4 -4تخ�ضع املركبات التي تعر�ضت حلوادث مرور ج�سيمة للفح�ص الفني قبل �إ�صالحها
وبعده .
ويج ــوز �إخ�ض ــاع املركبـ ــات التي تعر�ض ــت حل ــوادث م ــرور ب�سيطـ ــة للفحـ ــ�ص الفنـ ــي
�إذا طلبت اجلهات املعنية ذلك .
5 -5تخ�ضع املركبات للفح ــ�ص الفنــي فـي ح ــاالت تغييــر �أو ا�ستبــدال حمركهــا �أو هيكلهــا
�أو �أي جزء جوهري منها .
�6 -6أي مركبات تقرر الإدارة �إجراء الفح�ص الفني لها .
7 -7يلتزم وكالء ا�سترياد وبيع وت�صنيع املركبات باملتطلبات الواردة فـي هذه الالئحة
لت�سجيل املركبات وتخ�ضع عينة من املركبات اجلديدة ح�سب النوع والطراز للفح�ص
الفني لغر�ض ت�سجيل هذا النوع من املركبات .
املــادة ( ) 41

�إذا تبني من الفح�ص الفني عدم �صالحية املركبة � ،أو �إذا ثبت �أن التغيري �أو اال�ستبدال
الذي �أجري فـي حمركها �أو هيكلها �أو �أي جزء جوهري منها ال يتفق ومتطلبات املتانة
والأم ــن وج ــب �شطبهــا م ــن ال�سجــل و�سحـ ــب لوحتـي رق ــم املركب ــة وال يج ــوز �إ�صالحه ــا
�أو �إعادة ت�سجيلها مرة �أخرى فـي ال�سلطنة  ،وذلك دون حتمل الإدارة �أي تبعات جراء ذلك
ال�شطب .
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املــادة ( ) 42
رخـــ�ص ال�سياقــــة ومــــدة �صالحيتهــــا

1 -1حتدد مدة �صالحية رخ�ص ال�سياقة على النحو الآتي :
أ�  -رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة  )10( :ع�شر �سنوات قابلة للتجديد .
ب  -رخ�صة �سياقة املركبات الثقيلة �أو املعدات  )5( :خم�س �سنوات قابلة للتجديد .
ج  -رخ�صة �سياقة دراجة  )10( :ع�شر �سنوات قابلة للتجديد .
وفـي كل الأحوال تكون �صالحية رخ�صة ال�سياقة للأجانب ملدة (� )2سنتني .
2 -2ت�صنف رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة على النحو الآتي :
أ�  -رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة  :تخول حاملها �سياقة كافة املركبات اخلفـيفة .
ب  -رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة اخلا�صة  :تخـ ــول حامله ــا �سياق ــة املركب ــات
امل�سجلــة بلوح ــة رقــم خ ــا�ص �أو ت�أجي ــر  ،وك ــذلك املركبات اخلفـيفــة (�صالون)
امل�سجل ــة بلوح ــة رق ـ ــم جت ــاري �شريط ــة ع ــدم ا�ستخدامهـ ــا لأغـ ــرا�ض جتاريـ ـ ــة
�أو للدعاي ــة �أو للإعـ ــالن .
ج  -رخ�ص ــة �سياقــة �سي ــارات املعاقني  :ت�ص ــرف ه ــذه الرخ�صــة لفئــة ذوي الإعاقـ ــة
ل�سياقة �سيارات املعاقني امل�سجلة بلوحة رقم خا�ص .
3 -3يجوز �إ�صدار رخ�صة �سياقة خفـيفة خا�صة دائمة وفقا لل�ضوابط الآتية :
�أ �	-أن يكون طالب الرخ�صة عمانيا ال ميتهن �سياقة ال�سيارات .
ب �	-أن يكـ ــون ق ــد م�ض ــى علــى ح�صولـ ــه رخ�ص ــة ال�سياق ــة فت ــرة ال تق ــل ع ــن ()15
خم�س ع�شرة �سنة .
ج �	-أن يكون املتقدم خاليا من �أي قيد طبي (احلاالت اخلا�صة بالإعاقة) با�ستثناء
العد�سات والنظارات الطبية .
د �	-أن يكون �سجله املروري خاليا من املخالفات املرورية من الفئة الأوىل خالل
( )3ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تقدميه طلب الرخ�صة .
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وال يجوز اجلمع بني رخ�صة ال�سياقة اخلفـيفة اخلا�صــة الدائم ــة و�أي رخ�ص ــة �سياقــة
من الفئات الأخرى .
وعل ــى الإدارة العام ـ ــة للمـ ــرور �سحـ ــب رخ�ص ـ ــة ال�سياق ـ ــة اخلفـيفــة اخلا�ص ــة الدائم ــة
�إذا ثبت لها انتفاء �أي من ال�ضوابط امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 1/43

ت�صرف رخ�صة �سياقة املركبات الثقيلة بناء على وزن املركبة .
املــادة ( ) 47

يقدم طلب احل�صول على رخ�صة تعلم �سياقة املركبات �إىل الإدارة على النموذج املعد
لذلك .
املــادة ( /3/51ج ) 7 ،

/3ج  -ال�سياقة على الطريق للت�أكد من �إجادة و�صحة تطبيق قواعد املرور و�آدابه والتقيد
ب�إ�شاراته وعالماته  ،ويجوز للإدارة قبل ذلك �إخ�ضاع طالب الرخ�صة لالختبار
على �أجهزة حماكاة ال�سياقة .
 -7ت�صرف ملن يجتاز االختبار بنجاح رخ�صة �سياقة م�ؤقتة ملدة (� )1سنة بعد �سداد
الر�سم املقرر .
و�إذا مل يتجاوز عدد نقاط املخالفات املرورية امل�سجلة بحــق املرخــ�ص ل ــه (� )6ســت
نقاط خالل ذات املــدة ت�ستبدل برخ�صة ال�سياقة امل�ؤقتة رخ�صة �سياقة ح�سب فئتها .
و�إذا بلغ عدد نقاط املخالفات املرورية خالل ذات امل ــدة ( )12 - 7م ــن �سبــع �إل ــى
اثنتي ع�شرة نقطة فـيتم جتديد رخ�صة ال�سياقة امل�ؤقتة ملدة (� )1سنة بالر�سم ذاته
ملرة واحدة فقط .
وفـي حال جتاوزت تلك النقاط ( )12اثنتي ع�شرة نقطة خالل مدة رخ�صة ال�سياقة
امل�ؤقتة �أو جتاوزت تلك النقاط ( )10ع�شر نقاط خالل مدة جتديدها فـيتم �إلغاء
الرخ�صة امل�ؤقتة  ،ويعاد اختبار ال�سياقة بالإجراءات ذاتها وفقا لأحكام هذه املــادة .
ويعد كل من �ساق مركبة برخ�صة �سياقة م�ؤقتة منتهية � ،أو ملغاة  ،فـي حكم من
�ساق مركبة بدون رخ�صة .
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املــادة ( ) 52
قواعــد و�إجــراءات جتديـــد رخــ�ص ال�سياقـــة

يقدم طلب جتديد رخ�ص ال�سياقة على النموذج املعد لذلك قبل انتهائها  ،ويتم التجديد
بعد �سداد الر�سوم املقررة  ،وغرامات املخالفات املرورية امل�ستحقة على �صاحب الرخ�صة
�أو على املركبات امل�سجلة با�سمه  ،ويجوز للمفت�ش العام �أو من يفو�ضه ت�أجيل �سداد
غرامات كل املخالفات �أو بع�ضها فـي الأحوال التي يقدرها  ،كما يجوز وقف تقدمي �أي
من اخلدمات التي تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية ل�صاحب الرخ�صة �إذا مل يقم ب�سداد
الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة (  ) 52مكـــــررا

يلتــزم مــالك املركبة عند تقديــم طلــب ت�سجيلهــا � ،أو جتديــد رخ�صتهــا � ،أو نقل ملكيتها ،
�أو �إلغائهــا � ،أو ت�صديرهــا ب�ســداد الر�ســوم املقــررة وغرامات املخالف ــات املرورية امل�ستحقــة
عليه �أو على املركبات امل�سجلة با�سمه  ،ويجوز للمفت�ش العام �أو من يفو�ضه ت�أجيل �سداد
غرامـ ــات كل املخالفات �أو بع�ضه ــا فـي الأحوال التي يقدرها  ،كما يجــوز وقــف تقديــم
�أي من اخلدمات التي تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية ملالك املركبة �إذا مل يقم ب�سداد
الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه فـي هذا ال�ش�أن .
ويلتزم الأجنبي قبل مغادرة ال�سلطنة ب�سداد الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه مبوجب
قانون املرور وهذه الالئحة  ،كما يلتزم الأجنبي قبل املغادرة النهائية بت�صحيح الو�ضع
القانوين للمركبة امل�سجلة با�سمه  ،ول�شرطة عمان ال�سلطانية اتخاذ ما يلزم ل�ضمان
تنفـيذ ذلك .
وفـي جمي ــع الأحــوال �إذا �ضبط ــت املركب ـ ــة امل�سجل ـ ــة با�س ــم الأجنب ــي بعـ ــد انق�ضـ ــاء ()6
�ستة �أ�شهر من مغادرته الدولة جاز ل�شرطة عمان ال�سلطانية حجزها �إىل حــني ت�سويــة
و�ضعها القانوين وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،دون �أن يخل ذلك مب�س�ؤولية حائز املركبة
�أو امل�س�ؤول عنها وفقا حلكم املــادة ( )39من قانون املرور .
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املــادة ( �/2 ، 1/54أ )
الإعفـــاء مــــن االختبــــار

1 -1يج ــوز �إ�ص ــدار رخ�صــة �سياق ــة م�ؤقتــة وفقــا حلكــم املــادة ( )7/51من هــذه الالئح ــة ،
مل ــن يحم ـ ــل رخ�ص ــة �سياق ــة �أجنبي ــة �ص ــادرة عن �سلطة خمت�صـة  ،و�إعف ــا�ؤه مـ ــن �أداء
االختبار  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن تكون �إقامته فـي ال�سلطنة م�شروعة .
ب �	-أن تكــون رخ�صــة ال�سياقــة التي يحملها �سارية املفع ــول  ،وم�ضــى علــى �صدوره ــا
(� )1سنة على الأقل .
ج �	-أن تكون رخ�صة ال�سياقة معتمدة فـي ال�سلطنة .
ومع عدم الإخالل بال�شروط الواردة فـي الفقرتني (�أ  ،ب) من هذه املــادة يجوز ملدير
عام املرور �إ�صدار رخ�صة �سياقة من الفئة ذاتها ملن يحمل رخ�صة �سياقة �أجنبية .
 /2أ�  -دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وعلــى الإدارة �سحــب الرخ�صــة عند
ا�ستبدالها برخ�صة �سياقة عمانية  ،و�إر�سالها �إىل ال�سلطة املخت�صة فـي الدول التي
�أ�صدرتها  ،وي�ستثنى من ذلك الأجانب ممن لديهم �أكرث من �إقامة �سارية املفعول
ف ــي دول املجلــ�س � ،شريطــة ا�ستخدامهم لرخ�صــة ال�سياقــة ال�صـادرة من الدولــة
املوجودين فـيها .
املــادة ( /1/130هـ )

هـ � -سياقة مركبة دون احل�صول على رخ�صة �سياقة � ،أو كانت رخ�صة ال�سياقة م�سحوبة ،
�أو ملغاة � ،أو االمتناع عن تقدميها لرجال ال�شرطة عند طلبها .
املــادة ( ) 2/130

 - 2فـي ك ــل الأح ــوال ال يجــوز توقي ــف �سائ ــق املركبــة لأكثــر من ( )48ثمـان و�أربعني
�ساعـة � ،إال مبوجب �أمر ق�ضائي .
املــادة (  /1/131د /م  /ن )

د �	-إذا تكررت خمالفة جتاوز ن�سبة تعتيم الزجاج الن�سبة املقررة خالل ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ املخالفـ ـ ــة الأوىل � ،أو �إذا كانت عليها كتابات �أو ر�سوم �أو �إذا كانت حتمل
مكرب �صوت �أو الفتات �أو مناذج جم�سمة بق�صد الإعالن  ،دون احل�صول على ت�صريح
بذلك .
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م �	-إذا وج ــدت متوقفـ ــة بو�ض ــع ي�شك ــل خط ـ ــورة عـ ــلى م�ستخدمـ ــي الطري ـ ــق �أو مهمل ـ ــة
�أو معرو�ضة للبيع فـي غري الأماكن املخ�ص�صة للعر�ض �أو البيع .
ن  -احلاالت الواردة فـي املــادة (. )1/130
املــادة ( ) 133

م ــع ع ــدم الإخالل بحك ــم املــادة ( )35مــن قان ــون امل ــرور  ،يجــوز �سحب رخ�صــة ال�سياقــة
مل ــدة ( )3ثالث ــة �أ�شهـ ـ ــر فـي حـ ــاالت توقيـ ــف �سائق ــي املركبــات الـ ــواردة فـ ــي املــادة ()130
من هذه الالئحة � ،أو حاالت حجز املركبات الواردة فـي املــادة ( )131م ــن ه ــذه الالئحة ،
�أو �إذا جت ــاوز ع ــدد نق ــاط املخالف ــات ( )12اثنت ــي ع�ش ــرة نقطــة خالل (� )1سنة من تاريخ
�أول خمالفة تدخل فـي نظام النقاط .
املــادة ( ) 1/138

 - 1مــع عــدم الإخــالل بحكم املــادة ( )56من قانــون املــرور  ،يج ـ ــوز ع ــدم ال�سي ـ ــر فـي
�إجــراءات الدعـ ــوى وفق ــا لقانون امل ــرور والئحت ــه �إذا دفع املخال ــف الغرامــة املق ــررة
وفق ــا للفئ ــات والقواعد املبينة فـي هذه الالئحة .
املــادة الثالثــة

ي�ستب ــدل بعب ــارة "هيئ ــة �سيا�سي ــة" م ــن امللح ــق رق ــم ( )1املرف ــق بالالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة
لقانون املرور  ،عبارة "هيئة دبلوما�سية" .
املــادة الرابعــة

ي�ستبدل بن�ص البند ( )5من ثانيا (رخ�ص ال�سياقة) من امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة
التنفـيذية لقانون املرور  ،الن�ص الآتي :
ت

البيــــــان

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

5

�إ�صدار رخ�صة �سياقة خفـيفة خا�صة دائمة

( )100مائ ـ ــة
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املــادة اخلام�ســة

ي�ستبدل بن�صو�ص البنود ( )7 ، 4 ، 2 ، 1من �أوال  ) 19 ، 15 ، 14 ، 12 ( ،من ثانيا  ،و()17 ، 13
من ثالثــا  ،و(  )19 ، 18 ، 8من خام�سا  ،و(  )17 ، 15من ثامنا  ،و( )7من تا�سعا  ،و()5 ، 2
م ــن ثان ــي ع�شـ ــر  ،و( )10 ، 1من ثال ـ ــث ع�شـ ــر  ،و( )7 ، 3 ، 2من رابع ع�ش ـ ــر  ،و()15 ، 10
من خام�س ع�شر  ،و( )5 ، 4م ــن �س ــاد�س ع�ش ــر  ،من امللحق رقم ( )3املرفق بالالئح ــة
التنفـيذية لقانون املرور  ،الن�صو�ص الآتية :
�أوال  :خمالفـات ال�سرعــة :
ت

و�صــف املخالفــــــة

الفئـة النقـاط

1

جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة ب�أكرث من ( )75كم�/ساعة

الأوىل

3

2

جتــاوز احل ــد الأق�صـ ــى لل�سرعـ ــة
ب�أكث ــر م ــن ( )50إ�ل ــى ( )75كم�/ساعة

الثانية

2

4

جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة �إىل ( )35كم�/ساعة

7

ال�سري ببطء ب�شكل يعطل حركة املرور

الرابعة �صفر
الثانية

1

ثانيا  :خمالفــات الوقــوف :

ت
12
14
15
19

املخالفــــــة
الوقوف فـي موقف خم�ص�ص ل�سيارات الإ�سعاف
الوقوف فـي موقف خم�ص�ص ل�سيارات املعاق ـ ــني
الوقوف على كتف الطريق من اجلانب الأمين
فـي غري احلاالت الطارئة
الوقوف على الر�صيف املخ�ص�ص للم�شـ ـ ـ ــاة
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الفئة النقاط
الثانية 1
الأوىل 2
الثانية

1

الثالثة �صفر

ثالثا  :خمالفــات التجــاوز :
ت
13
17

املخالفــــــة
التجاوز من كتف الطريق � ،أو فـي جزيرة الطريق
قيام املركبات الثقيلة �أو ال�شاحنات بالتجاوز
فـي طريق مينع التجاوز فـيها

الفئة النقاط
الأوىل 2
الأوىل

3

خام�سا  :خمالفــات النقــل (الركــاب واحلمولــة) :
الفئة النقاط
املخالفــــــة
ت
 8نقل عدد ركاب بالزيادة عن احلد املقرر فـي رخ�صة املركبة الرابعة 1
�سحب �أو حمل مركبة على الطريق العام بطريقة ت�شكل
الثانية 1
18
خطرا على م�ستخدمي الطريق
�سحب �أو حمل مركبة مبركبة �أقل منها فـي احلجم
19
الثانية 1
�أو قوة املحرك
ثامنا  :خمالفــات ال�سياقـــة :
ت
15
17

املخالفــــــة
�سياقة مركبة برخ�صة من فئ ـ ـ ـ ــة �أخ ـ ـ ــرى
عدم االلتزام بامل�سار ال�صحيح عند الإ�شارات ال�ضوئية

الفئة النقاط
3
الأوىل
1
الثالثة

تا�سعا  :خمالفــات ال�سجــالت الر�سميــة واللوحــات :
ت
7

املخالفــــــة
�سياقة مركبة بلوحات ت�صدير �أو ا�سترياد
بعد انتهاء املــدة املقررة
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الفئة النقاط
الثانية

1

ثاين ع�شر  :خمالفــات الإ�ضافــات :
ت

املخالفــــــة

الفئة النقاط

2

تركيب �أجهزة عر�ض مرئي مبقدمة مق�صورة املركبـ ـ ـ ــة

الثانية

1

5

و�ضع مل�صقات �أو �أدوات زينة على املركبة دون ت�صريح

الثانية

1

ثالث ع�شر  :خمالفــات قواعــد التدريـــب :
ت

املخالفــــــة

الفئة النقاط

1

التدرب على �سياقة مركبة دون وجود مدرب

الثانية �صفر

10

التدريب على �سياقة مركبة دون احل�صول
على رخ�صة مدرب �سياقة

الثانية

1

رابع ع�شر  :خمالفــات ال�شركــات والــور�ش :
ت

املخالفــــــة

2

تركيب �أجهزة �إ�ضافـية من قبل الور�ش �أو الأفراد تعمل
على زيادة عزم حمرك املركبة �أو ال�صوت ال�صادر عنها

3

ت�صليح مركبة تعر�ضت حلادث ج�سيم
دون موافقة م�سبقة من ال�شرطة

7

عدم تركيب العالمات العاك�سة
على املركبات الثقيلة واملعدات
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الفئة النقاط
الأوىل

3

الثانية �صفر
الثالثة

1

خام�س ع�شر  :خمالفــات �إجــراءات ال�سالمــة :
ت
10
15

املخالفــــــة
ا�ستخدام الهاتف � ،أو �أي و�سيلة �إلكرتونية
�أخرى فـي �أثناء ال�سياقة
عدم ا�ستخدام  /الربط ال�صحيح حلزام الأمان
لل�سائق والركاب

الفئة النقاط
الثالثة

2

الرابعة

1

�ساد�س ع�شر  :خمالفــات �أخــرى :
ت
4
5

املخالفــــــة
االن�شغال بغري ال�سياقة كالقراءة �أو امل�شاهدة �أو العبث
ب�أجهزة املركبة
تغطية الوجه مبا يعوق التعرف على �سائق املركبـ ــة

الفئة النقاط
الرابعة

�صفر

الأوىل

3

املــادة ال�ساد�ســة

ت�ضــاف إ�لــى الالئحـ ــة التنفـيذي ــة لقان ــون امل ــرور م ــواد جدي ــدة �أرقام ــها ( )13مك ــررا ،
( )21مكـررا  )137( ،مكررا  )143( ، )142( ، )141( ،وبنود/فقرة جديدة �إىل املواد التالية ،
()1/60( ، )60( ، )2/59( ، )3/50( ، )48( ، )37( ، )30( )29( ، )14( ، )2/12( ، )3
( ، )1/131( ، )1/130( ، )95( ، )68( ، )1/61ن�صو�صها الآتية :
املــادة ( )13مكــررا

مع مراعاة ال�شروط الواردة فـي املــادة ( )3من قانون املرور ي�شرتط لت�سجيل وترخي�ص
الدراجات ثنائية وثالثية ورباعية العجالت �أال تقل �سع ــة حمركه ــا ع ــن (� )70سبع ــني
�سي �سي  ،و�أن تكون م�شمولة بالت�أمني .
وت�صرف للدراجات ثالثية ورباعية العجالت لوحات �أرقام حمدودة اال�ستخدام ويقت�صر
ا�ستخدامها فـي الأماكن املخ�ص�صة لذلك  ،ويجوز �سياقتها برخ�صة �سياقة مركبة �أو دراجة .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز ت�سجيل �أو ترخي�ص الدراجات ثنائية �أو ثالثية �أو رباعية
العجالت التي تقل �سعة حمركها عن (� )70سبعني �سي �سي .
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املــادة (  ) 21مكــررا

فـي حال ــة الت�أخري عن �إمتام �إجــراءات ترخيــ�ص املركب ــة امل�ستوردة ا�ستيــرادا �شخ�صيــا
�أو الت�أخري عن �إخراج املركبة امل�صدرة عن املــدة املقررة �أو الت�أخري عن �إمتام �إجراءات
ترخي�ص املركبات التي حتمل لوحات ( فح�ص ) حت�صل غرامة مقدارها ( )% 20من ر�سم
الت�سجيل ال�سنوي على الأ�شهر ال�ستة الأوىل  ،و( )%40على الأ�شهر ال�ستة الثانية  ،و()%50
�إذا زادت مدة الت�أخري على �سنة .
ويجوز بعد انتهاء املــدة املقررة دون �إمتام الإجراءات الالزمة حجز املركبة و�سحب رخ�صة
ت�سيريها �إذا �ضبطت املركبة ت�سري فـي الطريق  ،وذلك دون الإخالل بالعقوبة املقررة .
املــادة (  ) 137مكـررا

يتم �ضبط املخالفات املرورية وفقا لأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذة له
بكافة و�سائل ال�ضبط والتقنيات الإلكرتونية  ،وتعد �أجهزة �ضبط ال�سرعة ( الثابتة ،
واملتنقلــة  ،واملتحركــة  ،واليدويــة ) و�أجهــزة �ضبــط خمالفــات جت ــاوز الإ�ش ــارة احلمــراء
و�أجهزة قيا�س ن�سبة الكحول فـي الدم و�أجهزة قيا�س ن�سبة تعتيم زجاج املركبة و�أجهزة
الفح�ص الفني من الأجهزة املعتمدة ل�ضبط املخالفات املرورية  ،وتعد حجة ملا ورد فـيها
�إىل �أن يثبت العك�س .
وملدير عام املرور �إ�ضافة �أي و�سائل �أو تقنيات �أخرى ل�ضبط املخالفات املرورية مبوافقة
املفت�ش العام .
املــادة ( ) 141

يجب على من تثبت خمالفته لأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذة له اجتياز
دورة فــي ال�سياقــة الوقائيــة فــي معهــد ال�سالمــة املروريــة بالإدارة  ،وذلك فـي احلاالت
الآتيــة :
�1 -1صدور حكم ق�ضائي �أو قرار �إداري ب�سحب رخ�صة �سياقته .
2 -2من تثبت �إدانته بحكم ق�ضائي فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي قانون املرور .
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املــادة ( ) 142

يحظر عر�ض املركبات للبيع �إال فـي الأماكن التي حتددها اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 143

يكون �سائق املركبة م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن كافة التبعات القانونية الناجمة عن
�سياقة املركبة فـي غري الأماكن املهي�أة ل�سري املركبة بطريقة �آمنة .
املــادة ( ) 5/3

 - 5يجوز ترخي�ص املركبات واملعدات امل�ست�أجرة التي حتمل لوحتي رقم غري عمانية ملدة
م�ؤقتة ال تزيد على فرتة �سريان ترخي�صها ببلد الت�سجيل بال�شروط الآتية :
أ�  -مراعاة الفقرات ( أ�  ،ب  ،ج) من املــادة ( )1/14من هذه الالئحة .
ب � -أن تكون من املركبات �أو املعدات غري املتوفرة حمليا .
ج  -ت�سليم لوحتي رقم بلد الت�سجيل ورخ�صة ت�سيريها �إىل الإدارة لتعاد بعد انتهاء
فرتة الت�سجيل امل�ؤقت .
د � -إح�ضار ن�سخة من عقد ا�ستئجار املركبة .
املــادة ( ) 2/12

هـ �	-أن يتم �إدخال بيانات مركبة الزائرين والعابرين وال�سائحني الأجانب فـي نظام
الدخول �أو املغادرة فـي املنافذ احلدودية .
وفـي كل الأحوال يحظر �سياقة مركبات الزائرين والعابرين وال�سائحني الأجانب بعد
انتهاء مدة ت�أ�شرية الزيارة �أو ال�سياحة �أو العبور .
املــادة ( ) 14

 - 3عل ــى مالك املركب ــة امل�ست ــوردة �إنه ــاء �إج ــراءات ت�سجيلها خالل (� )7سبعــة �أيــام عم ــل
من تاريخ دخولها ال�سلطنة  ،وفـي حالة خمالفة ذلك تعترب املركبة م�سرية بدون
ترخي�ص  ،وت�سحب اللوحات �إداريا  ،وحتجز املركبة  ،وفـي هذه احلالة حتت�سب ر�سوم
الت�سجيل من اليوم التايل للمدة امل�شار �إليها فـي هذا البند .
-460-

املــادة ( ) 29
جتهيـــزات املركبـــة

 - 4كامت �صوت  ،وي�شرتط �أن يكون كامت �صوت ال�شاحنات والقاطرات واملعدات واحلافالت
التـ ــي يزي ــد وزنهــا الف ــارغ على ( )10ع�شرة �أطنان مبا�سورة دخ ــان موجه ــة للأعل ــى ،
و�أال ي�ص ــدر كات ــم ال�ص ــوت �أي �أ�صوات مزعجة �أو تثري االنتب ــاه  ،وعل ــى الإدارة و�ض ـ ــع
ال�ضوابط الالزمة ال�ستيفاء ذلك .
� - 5إطار احتياطي و�أدوات �صيانة .
 - 6طفاية حريق �صاحلة اال�ستعمال .
املــادة ( ) 1/30

ط  -تركي ــب �إ�ش ــارة تنبي ــه �ضوئيــة ذات ومي ــ�ض متقط ــع (ل ــواح) يعمــل عن ــد ال�ضغط
علــى الفرام ــل يثبــت خل ــف هيك ــل ال�شاحن ــات واملقطورات و�شبـ ــه املقط ــورات وف ـ ــق
املوا�صفات التي تقرها الإدارة .
املــادة ( ) 37

 - 6يجب تركيب حواجز معدنية متينة ومطلية مبادة عاك�سة ف�سفورية مب�ؤخرة وجانبي
ال�شاحنة واملقطورة التي يزيد وزنها الفارغ على (� )6ستة �أطنان .
املــادة ( ) 48

وت�صــدر الرخ�ص ــة املطلوبة للمقيم بالفئة املتوافقة مع املهن ــة امل�صرح ــة ل ــه من اجله ــة
املخت�صة .
وال ت�صرف رخ�صة �سياقة الدراجة لغري العمانيني �إال فـي الأحوال التي تقدرها الإدارة .
املــادة ( ) 3/50

وتثب ــت ق ــوة الإب ــ�صار مب�ستند ر�سمــي �صادر م ــن �أح ــد مراكز فح ــ�ص الإب�صـ ــار املعتمـ ــدة
من الإدارة وفق ال�ضوابط والإجراءات والر�سوم التي حتددها الإدارة .
املــادة ( ) 2/59

هـ  -ال يجوز ترخي�ص �سيارة تعليم خفـيف م�ضى على تاريخ �صنعها ( )5خم�س �سنوات ،
�أو �سيارة تعليم ثقيل م�ضى على تاريخ �صنعها ( )10ع�شر �سنوات .
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املــادة ( ) 60

 - 5ارتداء الزي العماين فـي �أثناء ا�ستخدام �سيارة التعليم .
املــادة ( ) 1 /60

ح  -اجتياز دورة ت�أهيل معلمي ال�سياقة .
املــادة ( ) 1/61

ج  -احل�صول على مناهج تعلم ال�سياقة من الإدارة .
املــادة ( ) 68

 -12يجوز ترخي�ص �سيارة �أجرة املطار والفنادق من فئة املركبات العائلية (الفان) التي
ال يتجاوز عدد ركابها ( )5خم�سة ركاب  ،و�أن تكون املركبة ذات �أبواب منزلقة .
املــادة ( ) 95

وحتدد ال�سرعة الق�صوى لل�شاحنات واحلافالت الثقيلة ب�أقل من ( )20ع�شرين كيلومرتا
فـي ال�ساعة عن ال�سرعة املقررة فـي الطريق .
املــادة ( ) 1/130

ط  -التج ــاوز م ــن كتف الطري ــق �أو ف ــي جزي ــرة الطري ــق �أو م�ســار التباطـ ـ�ؤ �أو الت�س ــارع
�أو �أر�صفة امل�شاة .
ي  -جتاوز �شاحنة �أو حافلة ملركبة فـي طريق مينع جتاوزها فـيه � ،أو ي�شكل جتاوزها
خطورة �أو عرقلة على حركة املرور � ،أو جتاوزها فـي الطرقات الفرعية واملحلية .
ك � -سياقة دراجة برخ�صة تعلم لأغرا�ض جتارية � ،أو مع راكب .
ل � -سياقة مركبة �أو دراجة بدون لوحات �إطالق ــا � ،أو بلوحــة رقــم واحــدة �أو تغطيتهــا
�أو و�ضع �أو حتريف ما يغري فـي بياناتها .
م  -ا�ستخ ـ ــدام الهات ــف النق ـ ــال � ،أو �أي و�سيلـ ـ ــة �إلكرتونيــة �أخــرى فـي �أثنـ ــاء ال�سياقـ ـ ــة
فـي حالة التكرار خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب املخالفـ ـ ــة الأوىل .
�س  -التفحيط �أو اال�ستعرا�ض .
ع � -إذا بلغ جمموع املخالفات غري املنهية ( )50خم�سني خمالفة �أو �أكرث .
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املــادة ( ) 1/131

�س �	-إذا �ضبطت املركبة ت�سري بلوحات الفح�ص � ،أو الت�صدير � ،أو اال�سترياد بعد انتهاء
املــدة املقررة .
ع � -إذا �ضبط ــت الدراج ــات ثنائيــة �أو ثالثية �أو رباعية العجالت ت�سري بغري ترخي�ص
�أو فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لها .
ف � -سياقة مركبة �أجنبية فـي غري �أغرا�ض ال�سياحة � ،أو الزيارة � ،أو العبور .
�ص  -ا�ستخدام الهاتف النقال �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى فـي �أثناء ال�سياقة فـي حالة
التكرار .
ق � -سياقــة مركبــة �أو دراجــة ب ــدون لوحات �إطالق ــا �أو بلوحــة رقــم واحــدة �أو تغطيتهــا
�أو و�ضع �أو حتريف بياناتها .
ر � -سياقة �أو ت�شغيل مركبة �أجنبية م�ؤقتة بعد انتهاء املــدة املقررة .
املــادة ال�سابعــة
ي�ضاف �إىل امللحق رقم (� " )1أنواع اللوحات املعدنية و�أبعادها " املرفق بالالئحة التنفـيذية
لقانون املرور  ،بندان جديدان على النحو الآتي :
 حمدودة اال�ستخدام ( �أ�سود � -أبي�ض ) . - 8بالن�سبة للوحات حمدودة اال�ستخدام :
أ�  110 x 520 -ملم .
ب  135 x 277 -ملم .
املــادة الثامنــة
ي�ضاف �إىل امللحق رقم ( " )2جدول الر�سوم " املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون املرور
فقرات جديدة ب�أرقام (� )13 ، 12 ، 11 ، 10إىل البند (ثانيا  :رخ�ص ال�سياقة)  ،فقرتان
جديدت ــان برقمــي (� )6 ، 5إل ــى الب ــند (رابعا  :ملكيــة املركبات)  ،فقرات جديدة ب�أرقــام
(� )9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3إىل البند (�ساد�سا  :ر�سوم �أخرى)  ،بند جديد برقم (�سابعا :
ر�سوم الفح�ص الفني) ن�صو�صها كالآتي :
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ثانيا  :رخــ�ص ال�سياقــة :
ت

البيــــــان

10

�إ�صدار رخ�صة �سياقة م�ؤقت ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقدار الر�سم
(الريال العماين)
( )10ع�شرة

11

ا�ستمارة بالغ فقدان رخ�صة ال�سياقة

( )5خم�سة

12

ت�صريح  /جتديد تعليم مدرب �سياقــة

( )15خم�سة ع�شر

13

بدل فاقد  /تالف لت�صريح تعليم مدرب �سياقة

( )5خم�سة

رابعا  :ملكيـــة املركبـــات :
ت
5
6

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

البيــــــان
�إ�صدار بدل فاقد  /تالف ملكية
جميع �أنواع املركبات والدراجات
�إ�ضافة � /إزالة رهن مركبة

( )5خم�سة
( )5خم�سة

�ساد�سا  :ر�ســـوم �أخـــرى :
ت
3
4
5

املــدة

البيــــــان
�شهادة ت�صدير مركبة غري مرخ�صة
(جديدة  ،ملغاة  ،حطام)
�شهادة ت�صدير مركبة مرخ�صة
ت�صريح تغيري (قاعدة  ،هيكل  ،لون ،
حمرك � ،إ�ضافات �أخرى)
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مقدار الر�سم
(الريال العماين)

(� )7أيام

( )10ع�شرة

(� )7أيام

( )10ع�شرة

( )14يوما

( )5خم�سة

تابــــع � :ساد�سا  :ر�سوم �أخرى :
ت
6

املــدة

البيــــــان

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

�شهادة براءة الذمة للمركبات  /بدل فاقد ( )30يوما

( )5خم�سة

7

�شهادة بدل فاقد لت�صدير املركبة

(� )7أيام

( )5خم�سة

8

�شهادة �إلغاء مركبة  /بدل فاقـ ــد

-

( )5خم�سة

9

�شهادة �إثبات نقل ملكية املركبة  /مالك �أول

-

( )5خم�سة

�سابعا  :ر�ســوم الفحــ�ص الفنــي :

ت

البيــــــان

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

1

فح�ص املركبات حتى ( )25راكبا

( )5خم�سة

2

فح�ص ال�شاحنات واملعدات واحلافالت
من ( )26راكبا ف�أكرث

( )10ع�شرة

�إعادة فح�ص ال�شاحنات واملعدات واحلافالت
 3من ( )26راكبا ف�أكرث بعد انتهاء فرتة الفح�ص
دون جتديدها

( )10ع�شرة

4

�إعادة فح�ص املركبات حتى ( )25راكبا

( )5خم�سة

5

فح�ص قاعدة املركبة �آليا

(� )40أربعون

6

�إعادة وزن املركب ـ ـ ـ ـ ــة

( )10ع�شرة
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املــادة التا�سعــة
ت�ضاف �إىل البنود (ثانيا  ،ثالثا  ،خام�سا � ،سابعا  ،ثامنا  ،تا�سعا  ،عا�شرا  ،ثاين ع�شر ،
ثالث ع�شر  ،رابع ع�شر  ،خام�س ع�شر) من (ثانيا) من امللحق رقم ( )3املرفق بالالئحة
التنفـيذية لقانون املرور  ،بنود جديدة ن�صو�صها كالآتي :
ثانيا  :خمالفــات الوقـــوف :
ت

املخالفــــــة

الفئــة

النقاط

26

�إيقاف املركبة بجانب الطريق بو�ضع ي�شكل
خطورة على م�ستخدميه

الثانية

1

27

ترك املركبة مهملة على �أحد جانبي الطريق

الثالثة

�صفر

�إيقاف املركبة للبيع فـي غري الأماكن املخ�ص�صة
28
للعر�ض �أو البيع

الثانية

�صفر

الوقوف على كتف الطريق من اجلانب الأي�سر

الأوىل

2

وقوف ال�شاحنة مب�سافة تقل عن خم�سة �أمتـ ـ ـ ــار
 30من كتف الطريق الأمين للطرق الرئي�سية
فـي غري احلاالت الطارئة

الأوىل

2

الرابعة

�صفر

29

31

الوقوف على جزء من م�سرب الطريق

ثالثا  :خمالفــات التجـــاوز :
ت
18
19

املخالفــــــة
التجاوز فـي م�سار التباط ؤ�
�أو الت�سارع �أو �أر�صفة امل�شاة
اخلروج �إىل كتف الطريق واال�ستمرار بال�سري
باملركبة بق�صد الإف�ساح لتجاوز مركبة �أخرى
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الفئــة

النقاط

الثالثة

1

الرابعة

1

تابع  :ثالثا  :خمالفات التجاوز :
ت
20

املخالفــــــة
التجاوز اخلطر لل�شاحنات واحلافالت

الفئــة
الثانية

21

جتاوز ال�شاحنات �أو احلافالت
فـي غري الطرق الرئي�سية

الثالثة

النقاط
2
1

خام�سا  :خمالفــات النقــل (الركــاب واحلمولــة) :
ت
29
30

املخالفــــــة
النقل التجاري (ركاب �أو حمولة) على مركبة
حتمل لوحات الفح�ص
نقل ركاب �أو حمولة على مركبة �أو دراجة
حتمل لوحات تعليم

 31نقل ركاب يزيد عن العدد املقرر فـي احلافالت

الفئــة

النقاط

الثالثة

1

الثالثة

1

الثالثة

1

�سابعا  :خمالفــات الإ�شـــارات والإنــارة :
ت
15
16
17

املخالفــــــة
ا�ستعمال �إنارة (الزنن) بطريقة ت�شكل
خطورة على م�ستخدمي الطريق
عدم تركيب جهاز التنبيه ال�ضوئي (اللواح)
بال�شاحنات واملقطورات و�شبه املقطورات
�أو عدم �صالحيته
�سياقة مركبة بدون الأنوار الرئي�سية
على الطرق امل�ضاءة
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الفئــة

النقاط

الرابعة

�صفر

الثالثة

�صفر

الرابعة

�صفر

ثامنا  :خمالفــات ال�سياقـــة :
ت
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

املخالفــــــة
ال�سري باملركبات الثقيلة
واملعدات فـي وقت منع �سريها
رفع �صوت املذياع �أو �أي �أجهزة �سمعية
�أخرى فـي الطريق
عدم ت�شغيل جهاز التنبيه ال�ضوئي
(اللواح ) لل�شاحنات واملعدات الثقيلـة �أو املركبة
املرافقة لها
�سياقة مركبة �سحبت �أو �ألغيت رخ�صة ت�سيريها
ترك �سائق املركبة مكان احلادث
قبل ا�ستكمال الإجراءات
عدم توقف �سائق املركبة لرجل ال�شرطة
عدم توقف �سائق املركبة لنقطة التفتي�ش
�سياقة مركبة �أجنبية بعد انتهاء فرتة الزيارة
�أو ال�سياحة �أو العبور للأجانب
تتبع �سيارات الطوارئ فـي حالة الإف�ساح لها
عند نقلها حاالت طارئة
�سياقة مركبة �أجنبية فـي غري �أغرا�ض
ال�سياحة �أو الزيارة �أو العبـور
�سياقة دراجة نارية ( �سائق  /راكب)
دون لب�س اخلوذة
�سياقة دراجة هوائية (�سائق  /راكب)
دون لب�س اخلوذة
�سياقة مركبة  /دراجة (حمدودة اال�ستخدام)
فـي غري الأماكن املخ�ص�صة
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الفئــة

النقاط

الثانية

1

الرابعة

1

الثالثة

1

الأوىل

2

الثانية

2

الثانية
الأوىل

1
3

الأوىل

�صفر

الثانية

2

الثانية

�صفر

الثانية

2

الرابعة

�صفر

الأوىل

2

تابع  :ثامنا  :خمالفات ال�سياقة :
املخالفــــــة
ت
� 38سياقة مركبة دون الإم�ساك مبقودها �أو عدم
اجللو�س على املقعد بال�شكل ال�صحيح
�سياقة دراجة لتو�صيل الطلبات
39
على الطرق الرئي�سية
التفحيط واال�ستعرا�ض
40
� 41سياقة مركبة على طريق مغلق �أو قيد الإن�شاء

الفئــة

النقاط

الثانية

2

الرابعة

1

الأوىل
الرابعة

3
1

تا�سعا  :خمالفــات ال�سجــالت الر�سميــة واللوحــات :

ت
10
11
12

املخالفــــــة
حتريف بيانات لوحة املركبة
�أو تغطية اللوحة �أو جزء منها
عدم تركيب لوحة رقم املركبة فـي مكانها
املخ�ص�ص ب�شكل وا�ضح
�سياقة  /ت�شغيل مركبة �أجنبية بت�سجيل م�ؤقت
بعد انتهاء املــدة املقررة

الفئــة

النقاط

الأوىل

3

الثانية

1

الأوىل

�صفر

ثاين ع�شر  :خمالفـــات الإ�ضافـــات :

ت
11
12
13

املخالفــــــة
تعتيم �أو تلوين زجاج �سيارة التعليم /
الأجرة � /أو الأجرة حتت الطلب
تركيب �أداة �أو و�سيلة �أو مثبت لو�ضع الهاتف
النقال �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى عليها
ال�ستخدام ال�سائق
تركيب �صندوق على الدراجة بدون ت�صريح
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الفئــة

النقاط

الثالثة

1

الثالثة

1

الثالثة

1

ثالث ع�شر  :خمالفــات قواعــد التدريــب :
ت

املخالفــــــة

الفئــة

النقاط

14

ان�شغال املدرب بغري التدريب

الثانية

1

15

ا�ستخدام املدرب الهاتف � ،أو �أي و�سيلة
�إلكرتونية �أخرى فـي �أثناء التدريب

الثالثة

1

16

التدريب بت�صريح تعليم �سياقة منته

الثانية

1

17

التدريب على مركبة بفئة غري م�صرح بها

الأوىل

2

18

�سياقة مركبة تعليم بغري الزي العماين
�أو كان الزي العماين غري مكتمل

الرابعة

1

19

�سياقة مركبة تعليم من �شخ�ص غري حا�صل
على رخ�صة مدرب �سياقة

الثانية

2

رابع ع�شر  :خمالفــات ال�شركـــات والـــور�ش :
ت

الفئــة

املخالفــــــة

خمالفة مكاتب ت�أجري  /معار�ض بيع املركبات
 10لل�شروط الواردة مبوافقة الت�شغيل ال�صادرة
عن الإدارة

النقاط

الأوىل

�صفر

11

ت�سيري معدات على الطرق الرئي�سية

الثانية

1

12

تركيب مل�صقات �أو �إ�ضافات
على املركبة بغري ت�صريح

الأوىل

�صفر
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خام�س ع�شر  :خمالفــات �إجــراءات ال�سالمــة :
الفئــة

النقاط

ت

املخالفــــــة

عدم ا�ستخدام كر�سي الأطفال عند نقل �أطفال
20
تقل �أعمارهم عن (� )4أربع �سنوات

الرابعة

1

21

حمل الركاب فـي �صندوق ال�شحن املعد للحمولة

الرابعة

1

22

�إ�ضافة �أو تغيري خزانات الوقود
بخالف موا�صفات امل�صنع

الأوىل

�صفر

23

فتح منافذ على الطريق دون موافقة الإدارة

الأوىل

�صفر

املــادة العا�شــرة
يلغ ــى البن ــد ( )1مــن املــادة ( ، )1/10والبنــد ( )2مــن املــادة ( ، )60كم ــا تلغــى عبــارة
"ويحظر على الإناث قيادة مركبة الأجرة" من املــادة ( )8/68وتلغى الفقرة ( )3من البند
(رابعا)  :ملكية املركبات من امللحق رقم ( )2جدول الر�سوم  ،ويلغى البند ( )11من
خام�س ع�شر  ،والبنـ ـ ــد ( )6مـ ــن �سـ ـ ــاد�س عــ�شـ ــر م ــن امللـحـ ــق رق ـ ــم ( )3املرفـ ـ ــق بالالئح ــة
التنفـيذي ـ ــة لقانون املــرور .
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قــــرار
رقـــم 2018/129
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون �إقامــة الأجانــب
ا�ستنادا �إلى قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 95/16
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانــب ال�صادرة بالقــرار رقــم ، 96/63
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهـا .
املــادة الثالثــــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  28 :مـن رم�ضـــــــان 1439هـ
املوافـــــــق  13 :مـن يونيــــــــــو 2018م
الفريق  /ح�ســن بـن حم�ســن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1249
ال�صادرة فـي 2018/6/24م

-472-

تعديـــالت علـى بعـــ�ض �أحكـــــام
الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
املــادة ( ) 1
ي�ستب ــدل بكلمة " املناطق" الواردة فـي تعريف "ال�سلطة املخت�صة" من املــادة ( )1من الالئحة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها كلمة " املحافظات " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بتعريف عبارة "ت�أ�شرية الدخول" الواردة فـي املــادة ( )1من الالئحة التنفـيذية
لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،التعريف الآتي :
 ت�أ�شرية الدخول � :إجازة ت�سمح بدخول الأجنبي �إلى ال�سلطنة .املــادة ()3
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من املــادة ( )2من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 -1املنافذ اجلوية :
مطار م�سقط الدويل  ،ومطار �صاللة  ،ومطار �صحار  ،ومطار الدقم .
املــادة ( ) 4
ي�ستبـ ــدل بن�ص ـ ــو�ص البنـ ــود �أرقـ ــام ( /3أ� /3 ،ب /3 ،ج  )19 ، 16 ، 15 ، 14 ، 7 ،م ـ ــن املــادة
( )10من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 10
(�/3أ) الت�أ�شيــرة ال�سياحيــة

متنحها ال�سلطة املخت�صــة للأجنب ــي بق�صـ ــد ال�سياح ـ ــة  ،وتخولـ ـ ــه الدخـ ـ ــول والإقامـ ـ ــة
فـي ال�سلطن ــة  ،وتنق�ســم �إلــى :
 - 1ت�أ�شرية �سياحية ملــدة ع�شرة �أيام :
 متنحهـ ــا ال�سلطــة املخت�صــة لرعاي ــا ال ــدول التي حتددهــا  ،بنــاء على طلبهــم ،ملــدة ( )10ع�شرة �أيام  ،قابلة للتمديد ملــدة مماثلة  ،كما متنح مبعرفة ممثليات
ال�سلطنـ ــة فـ ــي اخل ــارج بالتن�سي ــق مع ال�سلط ــة املخت�ص ــة  ،وي�شت ــرط الدخـ ــول
�إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،ملــدة ( )10ع�شرة �أيام ،قابلــة للتمديد ملــدة مماثلة  ،بناء على طلب �صاحب عم ــل حمل ــي م�ص ــرح ل ــه
مبمار�سة الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت م�س�ؤوليتــه  ،مقاب ــل �ضمان مايل ي�صدر
بتحدي ــده ق ــرار من املفت ــ�ش الع ــام  ،وي�شرتط الدخــول �إلى ال�سلطنــة خـ ــالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 - 2ت�أ�شرية �سياحية ملــدة �شهر واحد :
 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،بناء على طلبهم  ،ملــدة�شه ــر  ،قابل ــة للتمدي ــد ملــدة مماثل ــة  ،كم ــا متنــح مبعرف ــة ممثليـ ــات ال�سلطن ــة
فـي اخلارج بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة
خالل �شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 متنحها ال�سلطة املخت�صــة لرعاي ــا ال ــدول التي حتدده ــا  ،ملــدة �شه ــر  ،قابلـ ــةللتمديد ملــدة مماثلة  ،بنــاء على طل ــب �صاحب عمل حملي م�صرح له مبمار�سة
الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت م�س�ؤوليته  ،مقابل �ضمان مايل ي�صدر بتحديده قرار
من املفت�ش العام  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من
تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 - 3ت�أ�شرية �سياحية ملــدة عام واحد :
 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،بناء على طلبهم  ،ملــدةعام واحد  ،كما متنح مبعرفة ممثليات ال�سلطنة فـي اخلارج  ،وتخول حامليها
دخول ال�سلطنة لأكرث من مرة خالل فرتة �سريانها  ،على �أال تزيد مدة الإقامة
فـي كل مرة على �شهر  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ
�إ�صدار الت�أ�شرية .
 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،ملــدة عام واحد  ،بناءعلى طلب �صاحب عمل حملي م�صرح له مبمار�سة الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت
م�س�ؤوليته  ،مقابل �ضمان مايل ي�ص ــدر بتحدي ــده قــرار من املفت ــ�ش العــام ،
وتخول حامليها دخول ال�سلطنة لأكرث من مرة خالل فرتة �سريانها  ،على �أال
تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على �شهر  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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املــادة ( ) 10
(/3ب) ت�أ�شرية زيارة املقيمني فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

متنحهــا ال�سلطــة املخت�صــة للأجانـب املقيمــني فـي دول جملـ ــ�س التعاون ل ــدول اخللي ــج
العربية  ،الراغبني فـي زيارة ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة من ذوي املهن التي حتددها ،
وذلك دون كفـيل  ،وتخول حاملها دخول ال�سلطنة ملرة واحدة والإقامة فـيها ملــدة �أربعة
�أ�سابي ــع  ،قابلـ ــة للتمدي ــد ملــدة �أ�سب ــوع  ،وي�شتـ ــرط الدخ ــول �إلـ ــى ال�سلطنــة خ ــالل �شهـ ــر
من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
(/3ج) ت�أ�شيـــرة زيــارة ركـاب ومالحــي ال�سفــن ال�سياحيــة  ،وتنق�ســـم �إلـــى :

 - 1ت�أ�شرية ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة ( )48ثمان و�أربعني �ساعة ف�أقل :
متنحه ــا ال�سلطــة املخت�صــة بن ــاء عل ــى طل ــب وكي ــل ال�سفـين ــة ال�سياحي ــة  ،وحت ــت
م�س�ؤوليته  ،لركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية الراغبني فـي زيارة ال�سلطنة بق�صد
ال�سياحة  ،وتخــول حامله ــا الدخ ــول والإقامة فـيهــا ملــدة ال تزي ــد عل ــى ( )48ثمـان
و�أربعــني �ساعة  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاري ــخ �إ�صدار
الت�أ�شرية .
 - 2ت�أ�شرية زيـ ـ ــارة ركاب ومالحي ال�سفـن ال�سياحية ملدة تزي ــد على ( )48ثمان و�أربعني
�ساعة  ،وال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام :
متنحهــا ال�سلطــة املخت�صـة بنــاء علــى طل ــب وكيــل ال�سفـين ــة  ،وحتــت م�س�ؤولي ـت ــه ،
لركاب ومالحي ال�سف ــن ال�سياحية الراغبني فـي زيــارة ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة ،
وتخ ــول الت�أ�شي ـ ــرة حاملهــا الدخـول والإقام ــة فـيه ــا ملـدة تزيـ ــد علــى ( )48ثم ــان
و�أربعني �ساعة  ،وال تتجـ ــاوز ( )10ع�شرة �أيام  ،وي�شتـرط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل
�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 - 3ت�أ�شرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة �شهر واحد :
متنحها ال�سلطــة املخت�ص ــة بن ــاء علــى طل ــب وكيــل ال�سفـين ــة ال�سياحي ــة  ،وحت ــت
م�س�ؤوليته  ،لركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية الراغبني فـي زيارة ال�سلطنة بق�صد
ال�سياحة  ،وتخول الت�أ�شرية حاملها الدخول والإقامة فـيها ملــدة �شهر  ،وي�شرتط
الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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املــادة ( ) 10
 -7ت�أ�شيــرة التعاقــد للعمــل

متنحها ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب كفـيل حملي  ،وحتت م�س�ؤوليته للأجنبي الذي
تتطلب طبيعة عمله �إجراء اختبارات �أولية من قبل بع�ض اجلهات احلكومية  ،متهيدا
للتعاقد معه من قبل كفـيله � ،شريطة �إح�ضار الكفـيل ما يفـيد موافقة اجلهة احلكومية
املخت�صة على ذلك  ،وتخول الت�أ�شرية حاملها الدخول �إلى ال�سلطنة والإقامة فـيها ملــدة
�شهريـ ــن  ،قابلـ ــة للتمدي ــد ل�شه ــر �آخر  ،وي�شت ــرط الدخ ــول �إل ــى ال�سلط ــنة خ ـ ــالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
 -14الت�أ�شيـــرة الدرا�سيــة

متنحها ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب كفـيل حملي  ،وحتت م�س�ؤوليته للأجنبي القادم
للدرا�سـ ــة  ،ب�ش ــرط �أن يك ــون الكفـي ــل حا�ص ــال علــى ترخي�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة التعليمية
�أو التدريبية �صادر من اجلهة املخت�صة  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
 -15ت�أ�شيــرة مــالك

متنحهــا ال�سلطــة املخت�ص ــة بدون كفـيـ ــل للأجنب ــي ال ــذي ميتــلك وحــدة مبنيــة ب�أح ــد
املجمعات ال�سياحية املتكاملة بال�سلطنة  ،كما يجوز منحها ل�شخ�صني طبيعيني ميثالن
قانون ــا م ــالك الوح ــدة املبني ــة متــى ك ــان امل ــالك �شخ�صا اعتباريـ ــا  ،وي�شت ــرط الدخ ــول
�إلى ال�سلطنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
 -16ت�أ�شيــرة التحــاق مبـــالك

متنحهـ ــا ال�سلطـ ــة املخت�صة بدون كفـي ــل ل ــزوج الأجنب ــي مــالك الوحــدة املبنيــة احلا�صــل
على �إقامة مالك فـي ال�سلطنة ولأفــراد �أ�سرتــه من الدرج ــة الأولــى  ،وي�شت ــرط الدخــول
�إلى ال�سلطنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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املــادة ( ) 10
 -19ت�أ�شرية مرافقي مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربيــة

متن ــح للأجان ــب املقيمــني ب ــدول جمل ــ�س التعاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة م ــن الفئـ ــات
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة � ،شريطة �أن يكون دخولهم لل�سلطنة برفقة كفـيلهم
�أو �أحد �أفراد عائلته  ،كما يجوز منحها للزوجة الأجنبية ملواطن �إحدى دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية � ،شريطة �أن يكون دخولها لل�سلطنة برفقة الزوج �أو �أحد
�أفراد عائلته  ،وتخول الت�أ�شرية حاملها دخول ال�سلطنة ملرة واحدة  ،والإقامة فـيها ملــدة
�شهر  ،قابلة للتمديد ل�شهر �آخر  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ
�إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 5
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأخرية من املــادة ( )10من الالئحة التنفـيذية لقانـ ــون �إقام ــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
"لل�سلطة املخت�صة حتويل الت�أ�شريات املن�صو�ص عليها فـي البنود ( /3د /3 ،هـ ، 5 ، 4 ،
 ) 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 10 ، 9 ، 6مــن ه ــذه امل ــادة �إلى ت�أ�شرية عم ـ ــل �أو عمـ ــل م ؤ�ق ـ ــت �إذا
توافرت �شروطها  ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة  ،وبعد �سداد الر�سم
املقرر لذلك .
كما يجوز للمدير العام متديد الت�أ�شريات الواردة فـي هذه املــادة  ،وذلك فـي احلاالت
الطارئة �أو لظروف �إن�سانية يقدرها  ،ملــدة ال جتاوز مدة الت�أ�شرية الأ�صلية  ،على �أن
يقدم �صاحب ال�ش�أن امل�ستندات الدالة على ذلك" .
املــادة ( ) 6
ي�ستبــدل بنــ�ص الفقــرة الأولــى من املــادة ( )29مـ ــن الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون �إقام ــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" املــادة ()29
حت ــدد ر�سـ ــوم ت�أ�شريات الدخول  ،ور�س ــوم جتدي ــد الإقام ــة  ،ور�س ــوم الت�صاري ــح الربيـ ــة
على النحو الآتي ." :
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املــادة ( ) 7
ي�ستبدل بن�ص البند ( )6من املــادة ( )30من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ت

املخالفـــة

الغرامـــــة

6

عدم املغادرة فـي حالة انتهاء الت�أ�شرية

( )10رياالت عن كل يوم

املــادة ( ) 8
ت�ضاف �إلى عجز البند ( )1من املــادة ( )14من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،عبارة ( �أو موظف �أجنبي يعمل لدى �إحدى اجلهات احلكومية ) .
املــادة ( ) 9
ي�ضاف �إلى البند �أوال  :ت�أ�شريات الدخول  ،من املــادة ( )29من الالئحة التنفيذية لقانون
�إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،ت�سل�سالن جديدان  ،ن�صهما الآتي :
ت

نــــوع الت�أ�شيـــرة

الر�سـوم امل�ستحقـة
( بالريــــال العمانـــي)

28

طلب حتويل الت�أ�شرية

()50
غري م�سرتدة

29

ت�أ�شرية زيارة �سياحية ملــدة ( )10ع�شرة �أيام

()5
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قــــرار
رقــم 2018/249
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�شرطة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم , 90/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/62بتعديل م�سمى �أكادميية ال�شرطــة و�إ�صــدار نظــام
كلية ال�شرطة ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�شرطة ال�صادرة بالقـ ــرار رقــم ، 2001/57
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بن ــ�ص املــادة ( )44مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام كليــة ال�شرطــة امل�شــار �إليهــا ،
الن�ص الآتي :
" ي�شكل املجل�س العلمي برئا�سة م�ساعد القائد لل�ش�ؤون الأكادميية وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1العميـ ـ ــد
 - 2املدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر .
 - 3رئي�س ق�سم القانون .
 - 4رئي�س ق�سم عل ـ ــوم ال�شرط ـ ــة .
 - 5رئي�س ق�سم االمتحانات و�ضبط اجلــودة .
 - 6رئي�س ق�سم القبول والت�سجـيل
ع�ضـوا ومقررا " .
املــادة الثانيــــة
ت�ضاف فقرة جديــدة �إلــى نهايــة امل ــادة ( )46من الالئحة التنفيذيــة لنظــام كليـة ال�شرطة
امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتي :
" ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي رئا�سة االجتماع عند غياب الرئي�س �أو وجود
مانع يحول دون ح�ضوره " .
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املــادة الثالثــــة
يلغــى البنــد ( )2مـن املــادة ( )42من الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�شرطة امل�شار �إليها ،
كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمــل به من اليــوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من �صفــــــــــــر 1440هـ
املوافـــــق  28 :من �أكتوبــــــــر 2018م
الفريــق  /ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�شريقـــي
املفتـ ــ�ش العــام لل�شرطـ ــة واجلمــارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1267
ال�صادرة فـي 2018/11/4م
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الهيئـــة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
قـــــرار
رقم 2018/8
ب�إ�صـدار الئحـة املناق�صـات للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
ا�ستنادا �إلى املر�ســوم ال�سلطاين رقم  80/62ب�إن�شاء الهيئــة العام ــة للمخ ــازن واالحتياط ــي
الغذائي ،
و�إلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إلى قان ــون حمايــة امل ــال العام وجتنب ت�ضـ ــارب امل�صال ــح ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2011/112
و�إلى نظــام الهيئ ــة العامــة للمخ ــازن واالحتياط ــي الغذائ ــي ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي
رقم ، 2017/3
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املناق�صات للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي  ,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 .
�صدر فـي  21 :من ربيـــع الأول 1440هـ
املوافـــــق  29 :من نوفمبــــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1271
ال�صادرة فـي 2018/12/9م
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د  .فــــ�ؤاد بـن جعفـــر ال�ساجـوانـي
رئيــ�س جمـلـ�س �إدارة الهيئة العامة
للمخـ ـ ــازن واالحتياطـ ـ ــي الغذائـ ــي

الئحـة املناق�صـات للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .
 - 2املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئيـــ�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 5التق�سيــم املختــ�ص :
التق�سيم الإداري املخت�ص فـي الهيئة .
 - 6اللجنــــة :
جلنة املناق�صات العامة � ،أو جلنة املناق�صات الداخلية بح�سب الأحوال .
 - 7العطـــــاء :
العر�ض املقدم فـي املناق�صة �أو املمار�سة � ،أو عن طريق الإ�سناد املبا�شر .
 - 8املناق�صـة العامـة :
جمموعـ ــة الإجـ ــراءات املعل ــن عنهـ ــا وفق ــا للأحك ــام الـ ــواردة فـ ــي هـ ــذه الالئح ـ ــة ،
وتكــون حمليــة � ،أو دولي ــة .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هذه الالئحــة على التعاقدات الــتي جتريه ــا الهيئ ــة  ،ل�ش ــراء ال�سل ــع وامل ــواد
الغذائية الأ�سا�سية .
وفـيما مل يــرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحـة  ،ت�سري �أحك ــام قان ــون املناق�صات امل�شار �إليه ،
والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز التعاقد �إال فـي حدود االعتمـ ــادات املاليـ ــة املخ�ص�صــة ل ــذلك فـي موازن ــة الهيئ ــة
وفقا للإجراءات املعتمدة .
املــادة ( ) 4
جتب املوافقة على كافة التعاقدات  ،وفقا لل�صالحيات املالية املعتمدة بالهيئة .
املــادة ( ) 5
ال يجـوز ملوظف ــي الهيئة و�أزواجهم و�أقاربهــم حتــى الدرج ــة الثانية �أن يتقدمــوا ب�صــورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للتعاقدات التي جتريها الهيئة ل�شراء ال�سلع
واملواد الغذائية الأ�سا�سية  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح امل�شار �إليه .
وعلى موظفـي الهيئة و�أع�ضاء اللجنة الإف�صاح عن �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
تت�صل بالتعاقدات التي جتريها الهيئة .
املــادة ( ) 6
ال تلتــزم الهيئــة بقبول �أقــل العط ــاءات �سعــرا فـي املناق�ص ــات �أو املمار�س ــات التــي تطرحه ــا
حتى لو كانت مقبولة فنيا .
املــادة ( ) 7
يجب على جميع موظفـي الهيئة من املخت�صني فـي عملية التعاقد �أو من يت�صل علمهم
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 .
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املــادة ( ) 8
يجب االحتفاظ بجميع الوثائق واملرا�سالت اخلا�صة بعملية التعاقد فـي النظام الإلكرتوين
اخلا�ص بالهيئة  ،وت�صنيفها  ،وحفظها فـي ملفات خا�صة .
وتتمتع هذه الوثائق واملرا�سالت بال�سرية  ،وي�سري عليها حكم املــادة ( )7من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يكون التعاقد ل�شراء ال�سلع واملواد الغذائية الأ�سا�سية عن طريق مناق�صة عامة  ،ومع ذلك
يجوز التعاقد ب�أي من الطرق التالية وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة :
�أ  -املناق�صة املحدودة .
ب  -املمار�سة .
ج  -الإ�سناد املبا�شر .
املــادة ( ) 10
تن�شـ ـ أ� فــي الهيئة جلنــة ت�سمـ ــى "جلنة املناق�صات العامة"  ،وت�شــكل من موظف ــي الهيئـ ــة ،
�أو من ذوي اخلربة والكفاءة من غري موظفـي الهيئة  ،وي�صدر بت�شكيلهــا وحتديد نظــام
عملها قرار من الرئي�س .
وتخت ـ ــ�ص ه ـ ــذه اللجنـ ـ ــة ب�إجـ ـ ــراء التعاق ـ ـ ــدات الت ـ ــي تزيـ ــد قيمتهـ ــا علـ ــى ()3٫000٫000
ثالثة ماليني ريال عماين .
املــادة ( ) 11
تن�ش ـ ـ أ� فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنــة املناق�صــات الداخلي ــة"  ،وت�شكل من موظفـي الهيئة ،
�أو من ذوي اخلربة والكف ــاءة من غيـر موظفـي الهيئة  ،وي�صدر بت�شكيلهــا وحتديد نظــام
عملها قرار من الرئي�س .
وتخت ـ ـ ــ�ص هـ ـ ــذه اللجن ـ ــة ب�إجـ ــراء التعاق ـ ــدات التي ال تزيـ ــد قيمته ــا علـ ـ ــى ()3٫000٫000
ثالثة ماليني ريال عماين .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة بالآتي :
1 -1حتديــد طريقــة التعاقــد  ،فـي �ضوء البيانــات واملعلومــات التي يقدمهــا التق�سيــم
املخت�ص .
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2 -2اعتماد املوا�صفات الفنية وال�شروط والتعليمات التي يقدمها التق�سيم املخت�ص
والتحقق من كفايتها .
3 -3ت�سلم نتائج الدرا�سة والتحليل  ،ومراجعتها  ،وتقييمها  ،واتخاذ القرار املنا�سب
ب�ش�أنها .
4 -4حتديد ثـمن وثائق املناق�صات .
5 -5اقتــراح �أي تعديــالت علــى هــذه الالئحــة  ،ورفع التو�صيــة ب�ش�أنهــا �إلــى الرئيــ�س
التنفـيذي .
�6 -6أي اخت�صا�صـات �أو مهــام �أخــرى ت�سنــد �إلى اللجنة من قبل الرئيــ�س � ،أو الرئي�س
التنفـيذي .
املــادة ( ) 13
يتولــى التق�سي ــم املختـ ــ�ص إ�عــداد �سجــل تقيد فـيه �أ�سمــاء املوردي ــن املتعاملــني مــع الهيئــة
من داخل ال�سلطنة وخارجها .
الف�صــل الثانـــي
�إدارة املناق�صــــات
املــادة ( ) 14
يتـم ن�شـر ا إلعـالن عن املناق�صة فـي جريدة يوميــة وا�سعــة االنت�شــار � ،أو �أكث ــر باللغت ــني :
العربية  ،والإجنليزية  ،قبل مـدة كافـيـة من املوعــد املحدد للتعاقد بحيث ي�سمح ب�إع ــادة
املناق�صة �إذا لزم الأمر  ،ويجوز ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية عن طريق موقع الهيئة
الإلكرتوين  ،ويجب �أن يت�ضمن الإعالن ما ي�أتي :
1 -1بيان نوع التعاقد املطلوب .
�2 -2سعر وثائق املناق�صة وفقا للآلية التي تعتمدها الهيئة  ،ومواعيد  ،ومكان �شرائها .
3 -3حتديـد �آليــة  ،ومدة تقدمي العطــاءات  ،وموعد  ،ومكان فتح املظاريــف  ،و إ�ع ــالن
نتائجها .
4 -4تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
5 -5ال�شخ�ص �أو التق�سيم املخت�ص بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .
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6 -6مدة �سريان العطاءات .
�7 -7أي بيانات �أخرى يحددها التق�سيم املخت�ص .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�شتمل الإعالن على العبارة الآتية :
" يجوز للهيئة �إلغاء املناق�صة  ،وال يحق للمتقدمني بعطاءاتهم املطالبة ب�أي تعوي�ضات " .
املــادة ( ) 15
يجـوز تقديــم العطــاءات وفتحهــا و�إحالتهــا وامل�صادقــة عليه ــا و�إعــالن نتائجها بالو�سائل
الإلكرتونية .
املــادة ( ) 16
يكون التعامل مع �أ�صحاب العطاءات مبوجب مرا�سالت ر�سمية موثقة (خطابات م�سجلة
�أو بالربيد الإلكرتوين) عن طريق التق�سيم املخت�ص طالب ال�شراء  ،وفـي جميع الأحوال
تلتزم الهيئة بالإف�صاح عن املعلومات نف�سها جلميع �أ�صحاب العطاءات  ،وم�شاركة الإجابات
عن ت�سا�ؤالتهم معهم جميعا .
املــادة ( ) 17
تكون مدة تقدمي العطاءات فـي املناق�صات التي تطرحها الهيئة (� )14أربعة ع�شر يوم عمل
على الأقل من تاريخ الإعالن عن املناق�صة  ،ويجوز تق�صري هذه املدة � ،أو زيادتها مبوافقة
رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 18
تكون مدة �صالحية �سريان العطاءات فـي املناق�صة (� )60ستني يوم عمل  ،ويجوز تق�صري
هذه املدة � ،أو زيادتها مبوافقة رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 19
يجب �أن يكون مقدم العطاء م�سجال لدى الهيئة  ،و�أن يلتزم بكافة ال�شروط واملوا�صفات
املحددة فـي كرا�سة املناق�صة  ،ومنها ما ي�أتي :
1 -1كتابة ا�سم ورقم املناق�صة .
2 -2الأ�سعار بالأرقام واحلروف .
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�3 -3أن يكون العطاء مو�ضحا عليه ا�سم وعنوان �صاحبه  ،وخمتوما بخامته  ،وموقعا
منه  ،مع �إرفاق منوذج التوقيع ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة .
�4 -4إرفـاق �شهـادة ال�سجل التجــاري لل�شركــة  ،و�شهادة االنت�س ــاب لــدى غرفــة جتــارة
و�صناعة عمان  ،على �أن تكون �سارية املفعول لل�شركات املحلية .
5 -5رفـ ـ ــع العطـ ــاء فـي موقـ ــع التناق ــ�ص الإلكرتونــي خ ــالل املـ ــدة الزمنيـ ــة ال ـ ــواردة
فـي �إعالن املناق�صة � ،أو و�ضعه فـي �صندوق املناق�صات  ،وال يقبل �أي عطاء يقدم
بعد تلك الفرتة .
6 -6تقدمي الت�أمينات املالية املقررة .
7 -7تقدمي بيان يو�ضح قائمة كافة الأعمال التي قام بها �سابقا .
8 -8تقدمي ما يثبت مالءة ال�شركة املالية  ،وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها .
املــادة ( ) 20
يجـوز لــذوي ال�ش ـ�أن  ،ممـن ا�شتــروا وثائ ــق املناق�ص ــة  ،طلب اال�ستف�ســارات والإي�ضاح ــات
الالزمـ ــة عـ ــن املناق�ص ــة  ،ويتول ـ ــى ال�شخ ــ�ص �أو التق�سيم املخت�ص املح ــدد بالإعــالن  ،الرد
على هذه اال�ستف�سارات .
ويحدد الإعالن �آخر موعد ال�ستقبال اال�ستف�سارات والإي�ضاحات .
املــادة ( ) 21
يجـوز للهيئـة إ�جــراء تعديالت فـي وثائــق املناق�صة � ،شريطــة �إخطار كــل من ا�شتــرى تلك
الوثائـق بالتعديــالت التــي قامــت ب�إجرائها  ،وذلك قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات
بوقت كاف .
املــادة ( ) 22
يجب �أن ت�سلم العطاءات �إلى اجلهة التي يحددها الإعالن فـي موعد ال يتجاوز ال�ساعة
( )12الثانية ع�شرة ظهرا من اليوم املحدد فـي الإعالن .
وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد هذا امليعاد  ،وال يتم النظر فـي �ش�أنها حتى لو كانت حتمل
تاريخا �سابقا لتاريخ الت�سليم املحدد .
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املــادة ( ) 23
يجــوز لرئي ــ�س اللجنــة متديــد موع ــد تقدي ــم العط ــاءات املح ــدد ف ــي الإعـ ــالن  ،وذلك مبا
ال يجاوز ن�صــف املـ ــدة املحددة فـي الإع ــالن  ،بناء على طلــب يقــدم من ثلث ع ــدد امل�شاركــني
فـي املناق�صة على الأقل  ،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 .
الف�صــــل الثالـــث
فتــح املظاريـــف وحتليـــل العــرو�ض
املــادة ( ) 24
تن�ش أ� فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنة فتح املظاريف"  ،ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي ،
تتولى فتح مظاريف العطاءات فـي التاريخ واملكان املحددين فـي الإعالن  ،وال يجوز تغيري
�أي منهما �إال فـي حالة القوة القاهرة  ،وبعد �إخطار الرئي�س التنفـيذي بذلك  ،ويتم حتديد
تاريخ  ،ومكان �آخر لذلك  ،و�إخطار �أ�صحاب العطاءات قبل هذا املوعد بوقت كاف  ،وخالل
ه ـ ـ ــذه الفت ــرة يحظـ ــر ت�سل ــم �أي عط ــاءات جديدة � ،أو ا�ستبـ ــدال � ،أو �سحـ ــب �أي م�ستنـ ــدات
من العطاءات املقدمة .
املــادة ( ) 25
تقــوم اللجنــة املن�صــو�ص عليه ــا فـي املــادة ( )24مــن ه ــذه الالئحة  ،بعد دعـ ــوة �أ�صحـ ــاب
العطاءات �أو وكالئهم  ،بالآتي :
 1 -1ا�ستخراج املظاريف والت�أكد من عددها  ،و�سالمة �أختامها  ،و�إغالقها .
2 -2فتح املظاريف والت�أكد من ا�ستكمال الوثائق والبيانات املطلوبة  ،وترقيم العطاءات
ترقيمــا ت�سل�سليــا  ،وقـراءة ا�ســم مقــدم العطــاء والأ�سعــار املقدمــة منــه و�إجمالــي
قيمة العطاء ب�صوت م�سموع على احلا�ضرين  ،ويتم ت�سجيل املعلومات املتعلقة
بالعطاءات والتوقيع عليها من قبل رئي�س اللجنة .
3 -3تفريغ العطاءات فـي حم�ضر فتح املظاريف  ،ويجب �أن يذكر فـي املح�ضر عدد
العطاءات وا�سم مقدم العطاء و�إجمايل القيمة فـي حالة فتح العرو�ض املالية ،
ويوقع املح�ضر من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضائها .
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4 -4التو�صية با�ستبعاد العطاءات املخالفة ل�شروط كرا�سة املناق�صات .
5 -5ت�سلي ــم الت أ�م ــني امل�ؤقت �إلى التق�سيم املخت�ص للقيام بالإجراءات املاليــة املقررة ،
والتوقيــع على التقريــر الــذي يعــد فـي هذا ال�شـ ـ�أن فـي اليوم ذاته �أو اليــوم التال ــي
على الأكرث .
� 6 -6إحالة العــرو�ض �إلى جلنة حتليل العطاءات وع ــرو�ض الأ�سعار لتحليله ــا فـي مــدة
ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام من فتح املظاريف .
املــادة ( ) 26
تن�ش ـ�أ فـي الهيئــة جلنــة ت�سمــى "جلنة حتليل العطاءات وعرو�ض الأ�سعــار "  ،وت�شكــل بقــرار
من الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن يحدد القرار رئي�س اللجنة ونائبه .
وتخت�ص اللجنة بالآتي :
1 -1مراجع ــة العطــاءات املقدم ــة والت�أك ــد من مطابقته ــا للموا�صف ــات واال�شرتاط ــات
املحددة مبا ي�ضمن كافة متطلبات التحليل .
2 -2حتليـل وتقييـم العطــاءات بناء علــى �أ�ســ�س ومعايري ونقاط معينة حتــدد بح�ســب
طبيعة املناق�صة .
ويجـوز لهـذه اللجنة اال�ستعانـة باخلرباء واملخت�صني مـن موظف ـ ــي الهيئ ــة �أو من غريهــم
�إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .
املــادة ( ) 27
جتــرى املفا�ضلــة بني العطــاءات الختيــار العطــاء الأف�ضل وفق ــا للمعاييــر الفنيــة واملالي ــة
والأ�س�س املحددة فـي وثائق املناق�صة  ،ويجب ا�ستبعاد العطاءات غري املطابقة لل�شروط
واملوا�صفات بقرار م�سبب .
املــادة ( ) 28
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 .
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الف�صـــل الرابـــع
البــت فـــي العطـــاءات
املــادة ( ) 29
على اللجنة البت فـي العطاءات  ،و�إخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة �سريان
العط ــاءات  ،فـ ـ�إذا تعذر ذلك وجــب على اللجنة �أن تطل ــب من مقدم ــي العطاءات مد مدة
�سريان عطائهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 30
تعطــى الأف�ضليــة فـي العطــاءات لل�شركــات وامل�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة واملتو�سطــة امل�ستوفـيــة
لل�شروط واملوا�صفات  ،وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة قدرها
( )%10ع�شرة باملائة .
املــادة ( ) 31
يتولى مقرر اللجنة �إخطار �صاحب العطاء الذي متت تر�سية املناق�صة عليه و�إر�سال ن�سخة
من قرار الرت�سية �إلى كافة التق�سيمات املخت�صة بالهيئة .
املــادة ( ) 32
يجوز لأ�صحاب العطاءات الذين مل تتم تر�سية املناق�صة عليهم � ،أو مت ا�ستبعاد عرو�ضهم ،
التظلم �إلى اللجنة خالل (� )60ستني يوم عمل من تاريخ �إخطارهم بقرار اللجنة  ،ويجب
البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد انق�ضاء هذه املدة دون
البت فـي التظلم رف�ضا له .
املــادة ( ) 33
على اللجنة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا اقت�ضت ذلك امل�صلحة العامة .
�2 -2إذا لـم يكـن العطــاء م�ستوفـيــا ال�شــروط واملوا�صفات املن�ص ــو�ص عليهــا فـي وثائ ــق
املناق�صة .
�3 -3إذا مل يكن مقدم العطاء م�سجال لدى الهيئة .
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�4 -4إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
�5 -5إذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة مالءته املالية .
�6 -6إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة �أو غري موقعة �أو غري خمتومة من مقدمها .
�7 -7إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء � ،أو اتخذت �إجراءات ق�ضائية
�ضده لهذا ال�سبب .
�8 -8إذا �سبق ملقدم العطاء �أن تعاقد مع الهيئة  ،و�أخل ببنود التعاقد .
�9 -9إذا كان العطاء خمالفا لقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح .
املــادة ( ) 34
تلغى املناق�صات التي مت ن�شر الإعالن عنها بقرار م�سبب من اللجنة قبل البت فـيها �إذا
ا�ستغني عنها نهائيا � ،أو اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،كما يجوز للجنة �إلغاء املناق�صات
بناء على تو�صية التق�سيم املخت�ص  ،ولها �إعادة طرحها فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�2 -2إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
�3 -3إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
�4 -4إذا كانــت العطــاءات املقدمــة غـري مكتملــة �أو حتتمــل �أكرث مــن معنــى �أو خمالفــة
ل�شروط املناق�صة .
كما يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب
من اللجنة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،أو بناء على تو�صية التق�سيم املخت�ص .
وفـي حالة �إلغاء املناق�صة من قبل الهيئة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف  ،يرد �إلى مقدم
العطاء ثـمن امل�ستند بناء على طلبه .
املــادة ( ) 35
يجوز بقرار من اللجنة قبول العطاء الوحيد �إذا كان مطابقا لل�شروط ومنا�سبا من حيث
ال�سعر  ،وكانت حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد � ،أو تبني عدم جدوى
�إعادة طرحها .
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الف�صــل اخلامـــ�س
املناق�صــة املحـــدودة
املــادة ( ) 36
يجــوز التعاقــد عن طري ــق املناق�صـة املحدودة فـي احلاالت التي تتطلــب طبيعتهــا ق�صــر
اال�شرتاك فـي املناق�صة على موردين حمددين �سواء فـي ال�سلطنة �أو خارجها ممن تتوافر
فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املــادة ( ) 37
توجــه الدعــوة للمورديــن امل�سجلــة �أ�سما�ؤه ــم فـي �سجل املوردين بالهيئة والذين ثبتـت
كفاءتهم الفنيــة واملالـية  ،وتتوافر ب�ش�أنهم �ش ــروط ح�سن ال�سمع ــة  ،ب�شــرط �أال يقــل ع ــدد
املوردين عن ( )3ثالثة .
وجترى الدعوة �إلى تقدمي العطاءات فـي املناق�صات املحدودة عن طريق الدعوات املبا�شرة
مبوجــب خطــاب م�سجــل � ،أو با�ستخــدام الو�سائــل الإلكرتونيــة  ،وت�ســري علـى املناق�صــة
املحدودة �سائر الأحكام املنظمة للمناق�صة العامة .
املــادة ( ) 38
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�ســاد�س
املمار�ســـة
املــادة ( ) 39
يجوز للجنة التعاقد عن طريق املمار�سة من خالل التفاو�ض للح�صول على �أف�ضل العرو�ض
ب�أقل الأ�سعار  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
1 -1الأ�صنـ ــاف املحتك ــر �صنعهـ ــا �أو ا�سترياده ــا �أو الت ــي تقت�ضــي طبيعتهــا �أو الغ ــر�ض
من احل�صول عليها � ،أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها � ،أو التي ال توجد �إال لدى
�شركة بذاتها .
2 -2التوريدات التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم اتباع �إجراءات املناق�صة ب�ش�أنها .
على �أن يتم اختيار املتعاقد معه من بني �أف�ضل العرو�ض التي يتم احل�صول عليها � ،شريطة
�أن تكون الأ�سعار منا�سبة مع بيان الأ�سباب املوجبة الختياره .
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الف�صــل ال�سابـــع
الإ�سنـــاد املبا�شـــر
املــادة ( ) 40
للهيئ ــة التعاق ــد بالإ�سناد املبا�ش ــر فـي احلاالت الطارئة  ،على �أن يتم اختيار املتعاقـد معـه
من بـني �أف�ضـل العـرو�ض التـي يتـم احل�صــول عليهــا � ،شريطة �أن تكون الأ�سعــار منا�سبــة
مع بيان الأ�سباب املوجبة الختياره  ،ويتم التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فـيما ال جتاوز قيمته
( )250٫000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين  ،ووفقا لل�صالحيات الآتية :
1 -1املجل ــ�س لغاي ــة ( )250٫000مائتـ ــني وخم�س ــني �أل ــف ريـ ــال عمان ــي  ،وملـ ــرة واح ــدة
ف ــي ال�سن ــة .
2 -2الرئي�س لغاية ( )100٫000م ــائة �ألـف ريــال عماين  ،وملرة واحدة فـي ال�سنة .
3 -3الرئي�س التنفـيذي لغاية ( )25٫000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
4 -4مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية لغاية ( )5٫000خـم�سة �آالف ريال عـماين .
املــادة ( ) 41
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )40من هذه الالئحة يجب احل�صول على عرو�ض الأ�سعار
مبا ي�سمح بالتقييم العادل بينها  ،ومبا ال يقل عن ( )3ثالثة عرو�ض .
الف�صـــل الثامـــن
ال�ضمانـــــات
املــادة ( ) 42
يج ــب �أن يق ــدم مع ك ــل عط ــاء ت�أم ــني م�ؤق ــت  ،غيـ ــر م�شروط وملدة �سري ــان العطاء ذاتها ،
وال يقل عن ( )%1واحـد باملائ ــة من القيمة الإجماليــة للعط ــاء  ،وفـي حال ــة �سحــب مقــدم
العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء  ،ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه
حقا للهيئة  ،دون احلاجة �إلى �إنذاره � ،أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور �صدور قرار الرت�سية من اللجنة .
كما يرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �صاحب العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ .
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املــادة ( ) 43
يجب على �صاحب العط ــاء الفائز �أن يقدم خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل مـن اليوم التال ــي
لإبالغه بقبول عطائه � ،ضمانا حل�سن تنفـيذ العقد باملبلغ املحدد فـي م�ستندات املناق�صة ،
على �أال يقل عن ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الكلية ملا ر�سا عليه  ،وال يزيد على ()%10
ع�شرة باملائة من تلك القيمة  ،وبالن�سبة للعقود التي تربم مع متعاقد فـي اخلارج  ،يكون
تقدمي هذا ال�ضمان خالل ( )20ع�شرين يوم عمل .
ويجوز مبوافقة رئي�س اللجنة متديد املهلة املحددة فـي احلالتني املذكورتني فـي الفقرة
ال�سابقة ملدة �إ�ضافـية ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل .
ويظل �ضمان ح�سن التنفـيذ �ساري ــا حت ــى متام تنفـيـ ــذ العقـ ــد � ،أو انتهـ ــاء فت ــرة التوري ــد ،
�أو �ص ــدور تقري ــر املعاين ــة والت�سلم من التق�سيم املخت�ص �أيهما �أبعــد  ،ما مل يتــم االتفــاق
على غري ذلك .
املــادة ( ) 44
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ خالل املدة املقررة فـي املــادة ()43
من هذه الالئحة  ،جاز لرئي�س اللجنة مبوجب �إخطار مكتوب �إلغاء الرت�سية  ،وم�صادرة
الت�أمني امل�ؤقت  ،وذلك دون �إخالل بحق الهيئة فـي التعوي�ض � ،إن كان له مقت�ضى .
املــادة ( ) 45
يعفى �صاحب العطاء املقبول من تقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ �إذا قام بتوريد الأ�صناف
املتعاقد عليها  ،وقبلتها الهيئة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ .
الف�صــل التا�ســـع
تنفيــذ العقــود
املــادة ( ) 46
�إذا زادت قيمة التعاقد على ( )10٫000ع�شرة �آالف ريال عماين وجب حترير عقد بني الهيئة ،
واملتعاق ــد يت�ضمـ ــن حقـوق والتزام ــات الطرف ـ ــني  ،ويعد �أمر ال�شراء تعاق ـ ــدا ب ــني الهيئ ـ ــة
والطرف الآخر فـيما يقل عن ذلك  ،على �أن يت�ضمن بيانا بال�سلع واملواد الغذائية حمل
ال�شراء وثـمنها وتاريخ ت�سليمها .
املــادة ( ) 47
يت ــم �إبـ ــرام جميـ ــع تعاقـ ــدات الهيئـ ــة وفقـ ــا لنم ـ ــاذج العق ــود املعـ ــدة م ــن قب ــل الهيئ ــة  ،ويجوز
ا�ستثنـ ــاء  -فـي حـ ــاالت ال�ض ــرورة التي تقدرها اللجنة � -إبرام عقود خا�صة يتــم اعتمادها
من املجل�س .
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املــادة ( ) 48
يجب �أن يت�ضمن العقد كافة امل�سائل املتعلقة بالأعمال التي متت تر�سيتها  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص الآتي :
1 -1مدة ومراحل تنفـيذ العقد  ،ابتداء بتاريخ مبا�شرة العمل وانتهاء بتاريخ الت�سليم
النهائي للتوريد .
2 -2ال�ضمان املقدم من املتعاقد ومدة �سريانه .
3 -3الإجراءات التي تتخذ بحق املتعاقد فـي حالة خمالفة �أي من �شروط �أو �أحكام العقد .
�4 -4أحكام التعاقد من الباطن .
5 -5حقوق والتزامات الهيئة واملتعاقد .
6 -6الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة تخلف املتعاقد عن تنفـيذ التزاماته
فـي املوعد املحدد بالعقد  ،ومنها �أحد الإجراءين الآتيني :
�أ  -منح املتعاقــد مهلة �إ�ضافـية لتنفـيذ الأعمــال  ،بالإ�ضافــة �إلــى حت�صيــل غرامــة
ت�أخري بن�سبة ( )%1واحد باملائة من �إجمايل العقد عن كل �أ�سبوع يتم فـيه الت�أخر ،
وبح ــد �أق�صــى ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة من قيمة العقد  ،مــع ج ــواز �إعف ــاء املتعاق ــد
مــن الغرام ــة � ،أو جزء منها �إذا قدم امل�ستندات التي تثبت �أن الت أ�خ ــر ك ــان ناجتــا
عن ظروف قاهرة  ،خارجة عن نطاق �سيطرته � ،أو �أن الت�أخري ب�سبب الهيئة .
ب  -تنفـيذ الأعمال على ح�ساب املتعاقد  ،دون �إخالل بحق الهيئة فـي ا�ستيفاء
كافــة التعوي�ضــات عمـا يكــون قــد �أ�صابها من �ض ــرر جراء ذلك  ،بالإ�ضاف ــة
�إلى حت�صيـل م�صروفــات �إداريــة بن�سب ــة ( )%12اثني ع�شر باملائــة م ــن قيم ــة
الأعمال التي مل يتم تنفـيذها .
�7 -7آلية ت�سوية النزاعات مع املتعاقد .
�8 -8آلية تعديل العقد خالل فرتة التنفـيذ .
وحترر العقود من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،لهما ذات احلجية ،
ويكون لكل طرف ن�سخة منها للعمل مبقت�ضاها  ،وعند االختــالف يعتد بالنـ�ص العربي .
املــادة ( ) 49
على التق�سيم املختـ�ص مبتابعة توقيع  ،وتنفـيذ العقد  ،ا�ستكمال �إجراءات توقيعــه خــالل
( )20ع�شرين يوم عمل من تاريخ �إخطار �صاحب العطاء .
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الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املــال
قــــرار
رقـــم خ2018/1/
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الالئحـة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س املــال
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املــال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املــال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )224من الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املــال امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" يكــون ا�ستثمــار ال�صن ــدوق فـي املج ــال العق ــاري  ،وفق ــا لأحــكام الالئح ــة التنظيمي ــة
ل�صناديق اال�ستثمار العقاري التي ي�ضعها املجل�س " .
املــادة الثانيـــة
ت�ضاف فقرة ثالثة �إلى املــادة ( ، )221وفقرة رابعة �إلى املــادة ( )244من الالئحة التنفـيذية
لقانون �سوق ر�أ�س املــال امل�شار �إليها  ،يكون ن�صاهما كالآتي :
املــادة ( ) 221
" ويكون حتديد احلد الأدنى لر�أ�س مال ال�صندوق الذي ي�ستثمر فـي املجال العقاري ،
وفقا لأحكام الالئحة التنظيمية ل�صناديق اال�ستثمار العقاري التي ي�ضعها املجل�س " .
املــادة ( ) 244
" ويك ــون حتدي ــد ع ــدد �أع�ض ــاء �إدارة ال�صنـ ــدوق الـ ــذي ي�ستثم ــر فـي املجـ ــال العقـ ــاري ،
وفقا لأحكام الالئحة التنظيمية ل�صناديق اال�ستثمار العقاري التي ي�ضعها املجل�س " .
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املــادة الثالثـــة
تلغ ــى الفق ــرة الأخرية من املــادة ( )209من الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س املــال
امل�شــار �إليهــا .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من ربيـع الثانــي 1439هـ
املوافـــــق  4 :من ينايـــــــــــــــر 2018م
يحيـى بن �سعيــد بن عبد اللـه اجلابــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1225
ال�صادرة فـي 2018/1/7م
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قــرار
رقــم خ2018/2/
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة ل�صناديـق اال�ستثمـار العقـاري
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 ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ل�صناديق اال�ستثمار 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 .
�صدر فـي  16 :من ربيـع الثانــي 1439هـ
املوافـــــق  4 :من ينايـــــــــــــــــر 2018م
يحيـى بن �سعيــد بن عبد اللـه اجلابــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1225
ال�صادرة فـي 2018/1/7م
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الالئحـة التنظيميـة ل�صناديـق اال�ستثمـار العقـاري
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحكــام ه ــذه الالئح ــة  ,يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املبــني قريــن
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�ســـوق :
�سوق م�سقط للأوراق املالية .
القانــون :
قانون �سوق ر�أ�س املال .
ال�صنــدوق :
�صندوق اال�ستثمار العقاري .
الوحـدات اال�ستثماريـة :
الأجزاء التي ينق�سم �إليها ر�أ�س مال ال�صندوق .
ال�صنـدوق املغلــق :
�صندوق ذو ر�أ�س مال ثابــت  ،وال يجوز ا�سرتداد وحداتــه اال�ستثماريــة �إال فــي نهايـة مـدة
ال�صندوق  ,ويجوز زيادة ر�أ�س ماله وفقا ملا يقرره النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة .
ال�صنــدوق العـــام :
ال�صندوق الذي تطرح وحداته اال�ستثمارية لالكتتاب العام .
ال�صنـدوق اخلا�ص :
ال�صندوق الذي ال تطرح وحداته اال�ستثمارية لالكتتاب العام .
�إدارة ال�صنــــدوق :
جمل�س �إدارة ال�صندوق بالن�سبة لل�صناديق التي ت�أخذ �شكل �شركة م�ساهمة عامة  ,وجلنة
�إدارة ال�صندوق بالن�سبة لل�صناديق امللحقة ب�شركات  ,وذلك بح�سب الأحوال .
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النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة :
الوثيقة ال�صادرة ب�إن�شاء ال�صندوق مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
احلافظ الأمني � /أمني العهدة :
ال�شركة املرخ�صة من الهيئة مبمار�سة �أعمال ن�شاط احلفظ والأمانة  ,والتي يعهد �إليها
بحفظ �أموال ال�صندوق مبوجب عقــد ومقابــل عمول ــة بق�ص ــد حمايتهــا واملحافظــة على
م�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي ال�صندوق  ,والقيام بكل عمليات الدفع والت�سلم
نيابة عن ال�صندوق .
م�ســ�ؤول االلتــزام :
ال�شخ�ص الذي يقوم بالت�أكد من التزام ال�شركة العاملة فـي جمال الأوراق املالية بتطبيق
املتطلبات القانونية الواردة فـي القانون واللوائح والتعليمات املنفذة له  ,و�أي متطلبات
�أخرى .
اللجنــة ال�شرعيــة :
جلنة الرقابة ال�شرعية بال�صندوق .
الأطـراف ذات العالقـة :
ت�شمل الآتي :
أ�  -مقدمي اخلدمات .
ب � -أي م�ساهم رئي�سي ميتلك ( )%5خم�سة فـي املائة � ,أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�صندوق
امل�صدر .
ج  -ع�ضو �إدارة ال�صندوق �أو جمل�س ال�شركاء  ,والرئي�س التنفـيذي �أو من فـي حكمه ,
�أو م�ساه ــم رئي�س ــي مي ــتلك ( )%5خم�س ــة فــي املائــة � ,أو �أكرث من ر�أ�س مال مدير
اال�ستثمار .
د � -شخ�صــا ذا �صلة ب�أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو جمل�س ال�شركاء � ,أو الرئي�س التنفـيذي
�أو من فـي حكمه � ,أو م�ساهــم رئي�س ــي مي ــتلك ( )%5خم�س ــة ف ــي املائ ــة � ,أو �أكث ــر ,
�أو �شخ�ص له �صلة ب�إدارة ال�شرك ــة  ,احلاف ــظ الأم ــني � /أم ــني العهــدة �أو �أحد كبار
مالك الوحدات اال�ستثمارية لل�صندوق .
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الأ�شخـا�ص املنت�سبـون :
أ�  -الأ�شخ ــا�ص الطبيعي ــون وي�شم ــل ذل ــك  ,الأب والأم والأبنـ ــاء والبنـ ــات وال ــزوج
والزوجة  ,كما ي�شمــل �أي�ض ــا الأعم ــال التجاريــة الت ــي ميتلك ــون فـيه ــا جمتمعــني
�أو منفردين ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة على الأقل من حق الت�صويت .
ب  -الأ�شخا�ص االعتباريون وي�شمل ذلك  ,ال�شركة الأم �أو ال�شركات التابعة �أو ال�شركات
ال�شقيقة  ,وال�شركات التي ميتلك فـيها ال�شخ�ص االعتباري منفردا ( )%25خم�سة
وع�شريــن فـي املائــة علــى ا ألق ــل مــن ح ــق الت�صوي ــت  ,كما ي�شمل �أي�ضا الأعمال
التجارية التي يت�صرف �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وفقا لإرادة اجلهة امل�صدرة .
الع�ضــو امل�ستقــل :
الع�ضو الذي لي�ست له �أي عالقة مبدير اال�ستثمار �أو امل�ساهمني امل�سيطرين �أو الرئي�سيني
بها �أو انتهت عالقته ب�أي منهم قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل .
وال يعترب �أي من الأ�شخا�ص الآتية �أع�ضاء م�ستقلني :
أ�  -موظفو مدير اال�ستثمار .
ب  -موظفو احلافظ الأمني� /أمني العهدة .
ج  -موظفو �أي جهة تكون لها �سلطة تعيني �أو التو�صية بتعيني �أع�ضاء �إدارة ال�صندوق
واللجنة ال�شرعية .
د  -ال�شخ�ص الذي له عالقة مبوظف مدي ــر اال�ستث ــمار �أو احلاف ــظ الأمــني � /أمني العهدة .
هـ  -ال�شخ�ص الذي ميثل �أو يعترب ممثال لأي جهة لها م�صلحة م�سيطرة فـي مدير
اال�ستثمار .
و  -ال�شخ�ص الذي ح�صل خالل (� )6ستة �أ�شهر  -قبل تعيينه كع�ضو م�ستقل  -على �أي
مكاف�أة �أو منفعة (بخالف منافع التقاعد) من مدير اال�ستثمار � ,أو �أي كيان تكون
له �سلطة تعيني �أو التو�صية بتعيني �أع�ضاء �إدارة ال�صندوق واللجنة ال�شرعية .
الأ�شخا�ص ذوو امل�صلحة مبدير اال�ستثمار :
ي�شم ــل م�ساهم ــي مديــر اال�ستثم ــار  ,و�أع�ض ــاء جمل ــ�س الإدارة �أو جمل ــ�س ال�شرك ــاء فـيــه ,
والرئي�س التنفـيذي له � ,أو من فـي حكمه .
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�صافـي قيمة الأ�صول (: )NAV
قيمة �إجمايل �أ�صول ال�صندوق خم�صوما منها �إجمايل االلتزامات املرتتبة عليه بتاريخ
التقييم  ,ويجوز لأغرا�ض احت�ساب الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة ملقدمي اخلدمات  ,ت�ضمني
الر�سوم امل�ستحقة لتلك اجلهات عند احت�ساب �صافـي قيمة الأ�صول لذلك اليوم .
�صافـي قيمة الأ�صول للوحدة اال�ستثمارية (: )NAV/Unit
�صافـي قيمة �أ�صول ال�صندوق مق�سومة على عدد الوحدات اال�ستثمارية امل�صدرة فـي وقت
التقييم .
�إجمايل قيمة الأ�صول :
قيمة �إجمايل �أ�صول ال�صندوق بناء على �آخر تقييم .
الأ�صول ذات ال�صلة بالعقارات :
ت�شمل وحدات ال�صناديق الأخرى  ,والأوراق املالية املدرجــة وامل�ص ــدرة بوا�سط ــة �شركات
عقارية  ,و�أدوات الدين املدرجة �أو غري املدرجة امل�صدرة م ــن �شرك ــات عقاري ــة  ،والأوراق
املالية امل�ضمونة ب�أ�صول عقارية .
الأ�صول غري ذات ال�صلة بالعقارات :
ت�شمل الآتي :
�أ  -الأ�سهم املدرجة وامل�صدرة من �شركات غري عقارية .
ب  -الأوراق املالية امل�صدرة بالكامل من قبل حكومة �سلطنة عمان .
ج  -الأوراق التجارية �أو �أدوات الديــن الأخ ــرى امل�ص ــدرة م ــن �شرك ــات �أو م�ؤ�س�س ــات
بت�صنيف ائتماين ي�سمح باال�ستثمار بها (. )Investment Grade
العقــــار :
الأر�ض وكل املباين املقامة عليها .
�شركة الغر�ض اخلا�ص (: )SPV
ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له من الهيئة  ,ويكون فـي �شكل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�أو �أي كيان قانوين �آخر ي�ؤ�س�س لغر�ض االحتفاظ بالعقارات .
جمهور حملة الوحدات اال�ستثمارية:
ال�شخ�ص  ,واملنت�سبون �إليه الذين ميلكون �أقل من ( )%5خم�سة فـي املائة من ر�أ�س مال
ال�صندوق  ,وال يعترب من �ضمنهم الأطراف ذات العالقة بال�صندوق واملنت�سبون �إليهم .
-502-

املــادة ( ) 2
يتمتع ال�صندوق بال�شخ�صية االعتبارية  ,ويهــدف �إلــى جتم ــيع الأمــوال م ــن امل�ستثمري ــن
بغر�ض ا�ستثمارها نيابة عنهم فـي �أوجه اال�ستثمار التي ت�سمح بها ه ــذه الالئح ــة  ,ووفقا
لأ�صول الإدارة املهنية لال�ستثمارات اجلماعية .
املــادة ( ) 3
ي�سمح لل�صناديق التي تطرح وحداتها اال�ستثمارية لالكتتاب العام بت�أ�سي�س �شركات الغر�ض
اخلا�ص فـي �شكل �صناديق ا�ستثمار .
املــادة ( ) 4
يق�سم ر�أ�س مال ال�صندوق �إىل وحدات ا�ستثمارية مت�ساوية احلقوق  ,وتقت�صر م�س�ؤولية
امل�ستثمرين على قيمة م�ساهمتهم  ,ويتم ت�سديد قيمة الوحدات اال�ستثمارية عند االكتتاب
فـيها .
املــادة ( ) 5
ت�سجل ملكية �أ�صول ال�صندوق با�سمه  ,وال يتم ت�سجيلها فـي احل�سابات املالية ملقدمي
اخلدمات  ,كما يجب �أال تت�أثر � ,أو تكون عر�ضة لأي مطالبات تن�ش�أ عن ت�صفـية �أو �إفال�س
�أي منهم .
املــادة ( ) 6
يجب على ال�صندوق ومقدم اخلدمة عند �إجراء �أي ات�صال �أو �إف�صاح لت�سويق الوحدات
اال�ستثمارية مراعاة ك�شف كل احلقائق واملعلومات املتعلقة بذلك ب�شكل �شفاف ووا�ضح ,
وفـي جميع الأحوال  ،تخ�ضع الإعالنات الرتويجية �أو الت�سويقية ملوافقة الهيئة .
املــادة ( ) 7
يجب على ال�صندوق ومقدمي اخلدمة تقدمي كافة املعلومات وامل�ستندات والبيانات التي
تطلبها الهيئة خالل املدة التي حتددها  ,ويجوز للهيئة زيارة وفح�ص مكاتب و�سجالت
ال�صندوق �أو �أي من مقدمي اخلدمة  ,و�أخذ البيانات واملعلومات الالزمة لإجراء عمليات
التدقيق والتفتي�ش .
املــادة ( ) 8
يجوز للهيئة تعيني طرف ثالث  ،لتقييم �أ�صول ال�صندوق �أو للتدقيق على �أعماله وذلك
على نفقته .
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الف�صــل الثانــي
ت�أ�سيــ�س ال�صنــدوق
املــادة ( ) 9
يجب على كل �شخ�ص يرغب فـي ت�أ�سي�س �صن ــدوق  ,تعيـني �إح ــدى ال�شرك ــات املرخ�ص لها
من الهيئة مبمار�سة ن�شاط �إدارة الإ�صدارات لتتوىل التن�سيق مع الهيئة فـي كل ما يتعلق
ب�إجراءات ت�أ�سي�س ال�صندوق و�إ�صدار وحداته اال�ستثمارية و�إدراجها .
ويجوز لل�شركة املرخ�صة من الهيئة مبمار�سة ن�شاط مدير اال�ستثمار القيام بهذه املهمة
بعد �أن تثبت ال�شركة للهيئة �أن لديها الإمكانيات املادية والب�شرية الكافـية للقيام بذلك .
املــادة ( ) 10
يجب على مدير الإ�صدار التقدم بطلب �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها املبدئية على
ت�أ�سي�س ال�صندوق  ,ويرفق بالطلب م�سودة النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة  ,وم�سودة ن�شرة
الإ�ص ــدار وف ــق الن ــموذج ال ــذي تعــده الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ,كما يرفق بالطلب �أي بيانات
�أو م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 11
تتوىل الهيئة درا�سة الطلب و�إ�صدار قرارها ب�ش�أنه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ا�ستكمال الأوراق وامل�ستندات والبيانات املطلوبة  ,ويعترب فوات هذه املدة دون البت فـي
الطلب مبثابة رف�ض له .
املــادة ( ) 12
يجب على مدير الإ�صدار ا�ستكمال متطلبات الت�أ�سي�س خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إخطاره مبوافقة الهيئة املبدئية  ،و�إال اعتربت تلك املوافقة ك�أن مل تكن .
املــادة ( ) 13
يجب على مدير الإ�صدار ا�ستكمال �إج ــراءات الط ــرح والتخ�صي ــ�ص خــالل �شه ــر واح ــد
مــن تاريــخ �إخطــاره مبوافق ــة الهيئ ــة النهائي ــة عل ــى الطل ــب  ،و�إال اعتب ــرت تل ــك املوافقــة
ك�أن مل تكن .
املــادة ( ) 14
ت�ســري فـي �شـ ـ�أن �إ�ص ــدار الوح ــدات اال�ستثماري ــة مــن حــيث �إجراءات الإ�صدار واالكتتاب
والتخ�صي�ص الأحكام ذاتها املتعلقة ب�إ�صدار الأوراق املالية  ,واملن�صو�ص عليها فـي الالئحة
التنفـيذية للقانون مبا يتفق مع �أحكام هذا الف�صل .
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املــادة ( ) 15
يجوز ا�ستثناء بعــ�ض ال�صناديق الت ــي تط ــرح وحداته ــا اال�ستثماري ــة ف ــي اكتت ــاب خ ــا�ص
للم�ستثمري ــن ذوي امل ــالءة املال ــية العالي ــة م ــن بع ــ�ض �إج ــراءات الإ�صـ ــدار واالكتت ــاب
والتخ�صي�ص املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفـيذية للقانون  ,ويجوز للهيئــة فــر�ض �أي
ا�شرتاطــات �أو متطلبات �إ�ضافـية .
املــادة ( ) 16
يظل االكتتاب مفتوحا وفقا للآتي :
�أ  -فـ ــي حالـ ـ ــة االكتت ــاب الع ـ ــام  :م ــدة ( )15خم�س ــة ع�ش ــر يوم ــا  ,وللهيـ ـئ ــة ع ـن ــد
االقتــ�ضاء متديدها �إىل مدة مماثلة .
ب  -فـي حالــة االكتــتاب اخلــا�ص  :مدة ( )15خم�ســة ع�شر يومــا  ,ما لــم يق ــدر مدي ــر
الإ�صدار مدة �أقل .
املــادة ( ) 17
تتوىل الهيئة �إعداد �سجل لل�صناديق  ,وتقيد فـيه ال�صناديق التي ت�ستوفـي �شروط الت�أ�سي�س
بعد انتهاء فرتة االكتتاب .
املــادة ( ) 18
يج ــب �أن يت�ضم ــن الن ــظام الأ�سا�س ــي� /سن ــد الع ــهدة كح ــد �أدنــى م ــن املتطلبـ ــات املق ــررة
فـي النموذج الذي تعده الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 19
يجب على مدير الإ�صدار �أو مدير اال�ستثمار  -بح�سب الأحوال باالتفاق مع امل�ؤ�س�سني -
تعيني مقدمي اخلدمة قبل اعتماد ن�شرة الإ�صدار من الهيئة .
املــادة ( ) 20
يجب على مدير اال�ستثمار واحلافظ الأمني� /أمني العهــدة الت�أك ــد من وجــود النظ ــام
الأ�سا�سي� /سند العهدة  ،يكون �ساريا فـي كل الأوقــات  ,ويح ــتوي عل ــى الــحد الأدن ــى من
املتطلبات املقررة فـي النموذج الذي تعده الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 21
يكون مدير اال�ستثمار واحلافظ الأمني� /أمني العهدة م�س�ؤولني عن مراجعة النظام الأ�سا�سي/
�سند العهدة والتو�صية لإدارة ال�صندوق بالتعديالت الالزمة عليه  ،وفقا لهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 22
يجب �أال يقل ر�أ�س املال املدفوع لل�صندوق عن ( )10ع�شرة مالي ــني ريال � ,أو م ــا يعادل ــه
بالعمالت الأخرى .
املــادة ( ) 23
يجب على ال�صندوق املطروح لالكتتاب العام و�شركة الغر�ض اخلا�ص اململوكة له  ،توزيع
م ــا ال يقــل ع ــن ( )%90ت�س ــعني ف ــي املائــة من �صافـي الربح ال�سنوي على حملة وحداته
اال�ستثمارية .
املــادة ( ) 24
يجب على مدير اال�ستثمار �إذا كانت اال�سرتاتيجيات املقررة لتحقيق الأهداف اال�ستثمارية
لأي �صندوق تت�ضمن نوعا حمددا من العقارات �أو �سوقا � ,أو منطقة جغرافـية معينة ,
التحقق من �أن جزءا مالئما من �أ�صول ال�صندوق يتم ا�ستثماره وفقا لذلك .
املــادة ( ) 25
يجــب علــى ال�صنــدوق حــال طــرح وحداتــه اال�ستثمارية لالكتتــاب الع ــام االلتـ ــزام بطــرح
م ــا ال يقل عن (� )%40أربعني فـي املائة منها للجمهور .
املــادة ( ) 26
ال يج ــوز تخ�صي ــ�ص الوح ــدات اال�ستثماري ــة املطروح ــة لالكتــتاب العام حلملة الوحدات
اال�ستثمارية احلاليني �أو لأي من الأ�شخا�ص املنت�سبني �إليهم .
املــادة ( ) 27
يجب على مدير الإ�صدار �أو مدير اال�ستثمار  -بح�سب الأحوال � -أن يقدم للهيئة القائمة
النهائية للأ�شخا�ص الذين مت تخ�صي�ص الوحدات اال�ستثمارية له ــم  ,مت�ضم ــنة �أ�سماء
الأ�شخ ــا�ص ورق ــم احل�س ــاب ل ــدى �شرك ــة م�سق ــط للمقا�صة والإيداع وع ــدد الوح ــدات
اال�ستثمارية املخ�ص�صة لهم  ,و�سعرها  ,وذلك بعد انتهاء عملية التخ�صي�ص بالتن�ســيق مع
الهيئة  ,وقبل �إدراج الوحدات اال�ستثمارية فـي ال�سوق .
املــادة ( ) 28
يجوز للهيئة طلب �أي معلومات �أو بيانات حول عملية التخ�صي�ص  ,واملخ�ص�ص لهم  ,للت�أكد
من �سالمة عملية االكتتاب والتخ�صي�ص وا�ستقاللية املخ�ص�ص لهم .
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املــادة ( ) 29
يج ــب قــبل ط ــرح الوح ــدات اال�ستثماريــة لالكتت ــاب العــام  ,تعيني متعهد بالتغطية من
ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية املرخ�ص ــة م ــن الهيئ ــة للقي ــام به ــذه املهم ــة ,
�إال �إذا متـ ــت عملي ــة ط ــرح الوحـ ــدات اال�ستثماري ــة م ــن خ ــالل عملي ــة البن ــاء ال�سعـ ــري
(. )Book Building
املــادة ( ) 30
يجب �أن يكون مدير الإ�صدار �أو مدير اال�ستثمار  -بح�سب الأحوال  -املرخ�ص من الهيئة
جزءا من جمموعة املتعهدين بالتغطية فـي الوحدات اال�ستثمارية املطروحة لالكتتــاب ,
وعليــه تقدي ــم قائمة للهيئة بجميع املتعهدين بالتغطية  ,والن�سبة التي تعهد كل منهم
بتغطيتها قبل اعتماد ن�شرة الإ�صدار .
الف�صــل الثالــث
�إ�صــدار الأوراق املاليــة
املــادة ( ) 31
يج ــب احل ــ�صول علــى موافقــة الهيئة واجلمعية العامــة غي ــر العادي ــة حلم ــلة الوح ـ ــدات
اال�ستثمارية قبل �إ�صدار �أي �أوراق مالية .
املــادة ( ) 32
يجب فـي حالة منح اجلمعية العامة غري العادية حلملة الوحدات اال�ستثمارية  ,تفوي�ضا
ملدير اال�ستثمار ب�إ�صدار وحدات ا�ستثمارية فـي اكتتــاب خــا�ص � ,أن يت ــم الإ�ص ــدار وفق ــا
لل�شروط الآتية :
�أ � -أال يزيد عدد الوحدات اال�ستثمارية التي �سوف ت�صدر على ن�سبة ( )%20ع�شرين
فـي املائة من ر�أ�س املال امل�صدر .
ب � -أال تزيد ن�سبة الوحدات اال�ستثمارية املخ�ص�صة ل�شخ�ص واحد من �إجمايل عدد
الوحدات اال�ستثمارية املقرر �إ�صدارها علــى ن�سب ــة ( )%10ع�ش ــرة فـ ــي املائ ــة من
ر�أ�س مال ال�صندوق امل�صدر .
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ج  -ال يجوز تخ�صي�ص الوحدات اال�ستثمارية بخ�صــم يزي ــد علــى ن�سبة ( )%10ع�شرة
فـي املائة من �سعر ال�ســوق املرجــح للوحدات اال�ستثمارية لآخـ ــر ( )5خم�س ــة أ�يــام
تداول بالن�سبة لل�صناديق العامة .
وتك ــون ه ــذه الن�سب ــة ف ــي �شـ ـ�أن ال�صنادي ــق اخلا�ص ــة وف ــق القيمــة الأحدث ل�صافـي
قيمة الأ�صول  ,والتي ت�سبق تاريخ حتديد ال�سعر مبا�شرة .
د � -أن ي�ستكمل مدير اال�ستثمار �إجراءات �إ�صدار و�إدراج الوحدات اال�ستثمارية فـي
ال�سوق .
هـ � -أال يتم تخ�صي�ص وحدات ا�ستثمارية لأ�شخا�ص ذوي م�صلحة مبدير اال�ستثمار
(�سواء ب�أ�سمائهم ال�شخ�صية �أو من خالل وكالء) �أو الأ�شخا�ص املرتبطني بهم
�أو �شركات وكالة ( )Nominee-companiesما مل يتم الإف�صاح عن امل�ستفـيدين
النهائيني .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب �أن يكون التفوي�ض ال�صادر ملدير اال�ستثمار �صاحلا فقط ملدة
( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .
املــادة ( ) 33
يج ــوز للجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة حلمل ــة الوح ــدات اال�ستثماري ــة ط ــرح الوحدات
اال�ستثمارية فـي اكتتاب خا�ص  ،وفق اال�شرتاطات الآتية :
� - 1أن يو�ضح للجمعية ما ي�أتي :
أ�  -الأ�شخا�ص الذين �ست�صدر لهم الوحدات اال�ستثمارية (ي�شار �إليهم فـيما بعد
باملخ�ص�ص لهم) .
ب  -عدد الوحدات اال�ستثمارية التي �ستخ�ص�ص لكل مكتتب .
ج � -سعــر �إ�صـ ــدار الوح ــدات اال�ستثماريــة والأ�س ــ�س الت ــي مبوجبه ــا ت ــم احت�ساب ــه
�إال �إذا �أجازت اجلمعية عملية حتديد ال�سعر فـي وقت الحق .
د  -الغر�ض من الإ�صدار  ,وكيفـية ا�ستخدام عوائده .
 - 2فـي حالة �إ�صدار الوحدات اال�ستثمارية لأ�شخا�ص ذوي م�صلحة مبدير اال�ستثمار
�أو �أي �أ�شخ ــا�ص مرتبط ــني به ــم  ,فـيج ــب عل ــى ه�ؤالء االمتن ــاع عـ ــن الت�صوي ــت
على قرار اجلمعية .
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املــادة ( ) 34
يجب �أن يتم تخ�صي�ص و�إ�صدار الوحدات اال�ستثمارية بعد تاريخ حتديد ال�سعر .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على املخ�ص�ص لهم �سداد قيمة الوحدات اال�ستثمارية خالل
مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام تداول من تاريخ التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 35
يجب على مدير الإ�صدار �أو مدير اال�ستثمار  -بح�سب الأحوال  -بعد انتهاء عملية التخ�صي�ص ,
االلتزام بالأحكام ذاتها املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )27من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 36
يجب تعيني متعهد بالتغطية من ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية قبل طرح حق
الأف�ضلية .
ويتم �إ�صدار حق الأف�ضلية وفق الأحكام املتعلقة ب�إ�صدار الأوراق املالية واملن�صو�ص عليها
فـي الالئحة التنفـيذية للقانون  ,وذلك ح�سب منوذج ن�شرة الإ�صدار التي ت�صدرها الهيئة
فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 37
يجب �أن يكون مدير الإ�صدار �أو مدير اال�ستثمار  -بح�سب الأحوال  -املرخ ــ�ص من الهيئة
جزءا من جمموعة املتعهدين بالتغطية فـي الوحدات اال�ستثمارية املط ــروحــة لالكتتاب
فـي حق الأف�ضلية  ,وعليه تقدمي قائمة للهيئة بجميع املتعهدين بالتغطية  ,والن�س ــبة التي
تعهد كل واحد منهم بتغطيتها قبل اعتماد ن�شرة الإ�صدار .
املــادة ( ) 38
يجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة الرغبة فـي �إ�صدار وحدات ا�ستثمارية لتمويل �شراء
عقار  ,القيام بالآتي :
أ�  -احل�صـ ــول عل ــى موافق ــة الهيئ ــة واجلمعيــة العامــة غري العادية حلملة الوحدات
اال�ستثمارية .
ب  -االلتزام ب�أحكام التقييم املن�صو�ص عليها فـي الف�صل العا�شر من هذه الالئحة .
ج  -تقدمي تفا�صيل ومبــررات كاف ــية للهي ــئة وحلمل ــة الوح ــدات اال�ستثماري ــة ح ــول
منافع ال�شراء  ,وتقييم العقار .
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املــادة ( ) 39
يجب على مدير اال�ستثمار الت�أكد من االلتزام ب�أحكام التعامالت مع الأطراف ذات العالقة
الواردة فـي الف�صل الثاين ع�شر من هذه الالئحة � ،إذا كان �شراء العقار �سيتم من طرف
ذي عالقة .
املــادة ( ) 40
يجوز ملدير اال�ستثمار  ,من خالل ال�صندوق و�شركة الغر�ض اخلا�ص التي ميتلكها �إ�صدار
�سندات � /صكوك .
املــادة ( ) 41
يخ�ضع �إجمايل املبلغ الذي يتم جمعه من �إ�صدار ال�سندات  /ال�صكوك لقيود االقرتا�ض
املفرو�ضة على ال�صندوق الواردة فـي قواعد اال�ستثمار فـي الف�صل التا�سع من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 42
يجوز ا�ستخدام ما ال يزيد على ( )%90ت�سعني فـي املائة من فائ�ض �إعادة تقييم الأ�صول
اال�ستثمارية لإ�صدار وحدات ا�ستثمارية جمانية .
الف�صــل الرابــع
�إدراج وتـداول الوحـدات اال�ستثماريـة
املــادة ( ) 43
يجب �أن تكون جميع ال�صناديق مغلقة  ,ويجب �إدراج وحداتها اال�ستثمارية فـي ال�سوق .
املــادة ( ) 44
يتم �إدراج وتداول الوحدات اال�ستثمارية لل�صناديق بال�سوق وفقا لأحكام �إجراءات الإدراج
والتداول املن�صو�ص عليها فـي القانون والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 45
يجب على مدير اال�ستثمار لل�صندوق الذي طرح وحداته للجمهور  ,الت�أكد من امتالك
جمهور حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي كل الأوقات بعد الإدراج لن�سبة ال تقل عن ()%25
خم�سة وع�شرين فـي املائة من ر�أ�س مال ال�صندوق .
-510-

ويجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة حدوث �أي انخ ــفا�ض له ــذه الن�سب ــة العم ــل عل ــى
�إرجاعها خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ حدوث االنخــفا�ض  ,وذلك من
خالل �إ�صدار وحدات ا�ستثمارية �إ�ضافـية �أو بيع كبار حملة الوحدات اال�ستثمارية جلزء من
وحداتهم اال�ستثمارية للجمهور �أو �أي �إجراء �آخر يراه منا�سبا  ,ويجوز منح مهلة �إ�ضافـية
مبوافقة الهيئة .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلمعيــات العامــة
املــادة ( ) 46
اجلمعية العامة هي ال�سلطة العليا لل�صندوق وتت�ألف من جميع حملة الوحدات اال�ستثمارية .
املــادة ( ) 47
يجوز �أن يح�ضر اجلمعية العامة كل حامل وحدة ا�ستثماريــة �أو مــن ينــوب عنــه كتابــة ,
ويكون له �صوت واحد مقابل كل وحدة ا�ستثمارية ميتلكها .
املــادة ( ) 48
يجوز للجمعية العامة العادية �أن تنظر وتبت فـي جميع الأمور التي ال يعود �أمر البت بها
ح�صرا  ,عمال بالقانون �أو النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة � ,إىل �إدارة ال�صندوق �أو اجلمعية
العامة غري العادية .
املــادة ( ) 49
يجب �أن تعقد اجلمعية العامة ال�سنوية فـي كل �سنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من انتهاء
ال�سنة املالية لل�صندوق  ,وتنعقد جمعيات عامة عادية �أخــرى عندمــا يوجــب ذلك القانــون
�أو النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة �أو عندما تدعو احلاجة �إىل مثل هذا االجتماع .
املــادة ( ) 50
تنعقد اجلمعية العامة غري العادية للنظر والــبت ف ــي جمي ــع الأم ــور ال ــتي ال يع ــود �إىل
اجلمعية العامة العادية ح�صرا �أمر البت فـيها مبوجب القانون �أو هذه الالئحة �أو النظام
الأ�سا�سي� /سند العهدة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد للنظر فـي امل�سائل
الآتية :
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أ�  -تغيري الأهداف اال�ستثمارية الأ�سا�سية لل�صندوق .
ب  -تغيري و�ضع ال�صندوق باالندماج �أو االنف�صال �أو التحويل �أو غري ذلك .
ج  -تعديل النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة .
د  -حل وت�صفـية ال�صندوق .
املــادة ( ) 51
يجوز ملدير اال�ستثمار �أو احلافظ الأمني� /أمني العهدة طلب الدعوة الجتماع جمعية عامة
حلملة الوحدات اال�ستثمارية فـي �أي وقت .
املــادة ( ) 52
يجوز حلاملي الوحدات اال�ستثمارية  -جمتمعني �أو من ينوب عنهم � -أن يعقدوا جمعية
عامة دون مراعاة الأحكام املقررة لدعوتها  ,ويحق لهذه اجلمعية �أن ت�صدر �أي قرارات
تدخل فـي �صالحيتها .
املــادة ( ) 53
يجب على مدير اال�ستثمار دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد �إذا تخلفت �إدارة ال�صندوق عن دعوتها .
املــادة ( ) 54
يجب على �إدارة ال�صندوق الدعوة جلمعية عامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية مبوجب
طلب كتابي يقدمه حملة وحدات ا�ستثمارية ميتلكون ب�شك ــل منف ــرد �أو جمتمع ــني ن�سب ــة
ال تقل عن ( )%5خم�سة فـي املائة من �إجمايل ر�أ�س مال ال�صنــدوق امل�ص ــدر  ,ويق ــدم الط ــلب
فـي املقر الرئي�سي ملدير اال�ستثمار .
املــادة ( ) 55
يجب على �إدارة ال�صنــدوق عنــد دعوتــها جلمعيـ ــة عام ــة حلملــة الوحــدات اال�ستثماري ــة ,
االلتزام مبا ي�أتي :
�أ � -إر�سال دعوة حلملة الوحــدات اال�ستثماري ــة ق ــبل تاري ــخ االجت ــماع مبـدة ال تق ــل
ع ــن (� )14أربعة ع�شر يوما .
ب � -أن يحدد فـي �إعالن الدعوة مكان ووقت االجتمــاع وج ــدول الأعم ــال املع ــرو�ض
على اجلمعية .
ج  -ن�شر �إعالن الدعوة فـي املوقع الإلكرتوين لل�سوق خالل مدة ال تتجاوز ( )2يومني
من �إر�سال الدعوة .
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املــادة ( ) 56
يجب على �إدارة ال�صندوق �أو مدير اال�ستثمار  -بح�سب الأحـوال  -ف ــي حال ــة طلــب عقــد
جمعية عامة بوا�سطة حملة الوحدات اال�ستثمارية �أو احلاف ــظ الأم ــني � /أم ــني العه ــدة
االلتزام بالآتي :
 - 1الدع ــوة للجمعيــة خــالل مــدة ال تتجــاوز ( )21واحــدا وع�شريــن يوما من تاريخ
ت�سلمها للطلب .
� - 2إر�سال الدعوة حلملة الوحدات اال�ستثمارية  ،وفق ال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يتم الإر�سـال قــبل ( )10ع�شرة �أيام على الأقل من التاري ــخ املقتــرح لعق ــد
اجلمعية .
ب  -ن�شــر �إعالن الدعوة فـي املوقع الإلكرتوين لل�سوق  ,وفـي �صحيفتني يوميتني
حمليتني � ,إحداهما باللغة العربية  ,و�أخرى باللغة الإجنليزية مبدة ال تقل
عن ( )2يومني قبل تاريخ �إر�سال الدعوة .
� - 3أن يح ــدد فـ ــي الدع ــوة م ــكان ووق ــت االجتم ــاع وج ــدول الأعم ــال املع ــرو�ض علــى
اجلمعية .
 - 4تقدمي ن�سخة من �إعالن الدعوة للحافظ الأمني � /أمني العهدة .
املــادة ( ) 57
يجب �أن يرت�أ�س اجلمعية العامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية الآتي :
أ�  -رئي�س �إدارة ال�صندوق �أو نائبه � ،إذا متــت الدعــوة للجمعـ ـيـة من ق ــبل الإدارة
وف ــقا للمتطلبات الرقابية  ,و�إذا تعذر ح�ضور الرئي�س �أو نائب ــه  ،وجب على �إدارة
ال�صندوق ت�سمية �أحد �أع�ضائها لرت�ؤ�س االجتماع .
ب � -شخ�ص يعينه حمــلة الوحــدات اال�ستثماري ــة �أو احلاف ــظ الأمــني  /أ�مــني العهــدة ,
�إذا كان طلب عقد االجتماع �صادرا منهم .
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املــادة ( ) 58
يكون انعقاد اجلمعية العامة �صحيحا �إذا ح�ضر االجتماع ن�سبة ال تقل عن ( )%50خم�سني
فـي املائة من حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي حالة اجلمعية العامة العادية  ,و()%60
�ستني فـي املائة فـي حالة اجلمعية العامة غري العادية � ,سواء كان احل�ضور ب�صفة �شخ�صية
�أم بتفوي�ض عنهم .
املــادة ( ) 59
يجــب فـ ــي حالــة عــدم اكتمال ن�صاب اجلمعية العامة بعد مرور ن�صف �ساعة من بداية
االجتماع  ,اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ� � -إذا كان االجتماع بطلب من حملة الوحدات اال�ستثمارية �أو احلافظ الأمني� /أمني
العهدة  ,فال تنعقد اجلمعية العامة  ,وال يتم ت�أجيلها ملوعد �آخر .
ب � -إذا كــان االجتم ــاع بطلب مــن غري الفئات املحددة فـي البند ال�سابق  ,يتم ت�أجيل
اجلمعية العامة ملوعد �آخر خالل مدة ال تتجاوز (� )1شهرا واحدا من التاريخ
املح ــدد النعقاد اجلمعية الأول ــى  ,عل ــى �أن تتم الدعوة مبوجب �إعالن ين ــ�شر فـي
املوق ــع الإلكرتوين لل�سوق  ,وفـي �صحيفتني يوميتني حملي ــتني � ,إحداهما باللغة
العربية  ,والأخرى باللغة الإجنليزية  ,وذلك قبل املوعد املحدد ب�أ�سبوع واحد على
الأقل .
املــادة ( ) 60
يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية الثانية �صحيحا �أيا ما كانت ن�سبة احل�ضور  ,وي�شرتط
ل�صحة انعقاد اجلمعية العامة غري العادية الثانية  ،ح�ضور حملة الوحدات اال�ستثمارية
الذين ميتلكون ن�سبة ( )%50خم�سني فـي املائة على الأقل من الوحدات اال�ستثمارية .
املــادة ( ) 61
يجب الإف�صاح عن قرار اجلمعية العامة فورا من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سوق  ,وذلك
قبل بداية جل�سة تداول �أول يوم عمل يلي تاريخ انعقاد اجلمعية .
املــادة ( ) 62
ال يجوز ملدير اال�ستثمار والأطراف ذات العالقة به الت�صويت فـي �أي جمعية � ،إذا كانت له
م�صلحة فـي نتيجة املعاملة التي قدمت للموافقة عليها .
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املــادة ( ) 63
يكون الت�صويت فـي �أي قرار معرو�ض على اجلمعيــة العامــة بوا�سطــة االقتــراع ال�س ــري ,
على �أن يتم �إعالن نتيجة االقرتاع بوا�سطة �أي من :
أ�  -الرئي�س .
ب  -احلافظ الأمني � /أمني العهدة .
ج  -مدير اال�ستثمار .
د  -حملة الوحدات اال�ستثمارية احلا�ضرين � ,أو م ــن ين ــوب عنه ــم  ,مــمن ميلكون
فـيما بينهم ما ال يق ــل ع ــن ( )%10ع�ش ــرة فــي املائـة من �إجمايل عدد الوحدات
اال�ستثمارية امل�صدرة .
املــادة ( ) 64
يجب على مدير اال�ستثمار الت�أكد من ا�شتمال املحا�ضر على كل القرارات والإجراءات التي
تتم فـي اجلمعية العامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية  ,وعليه �إيداع حم�ضر االجتماع
بالهيئة موقعا من �أمني ال�سر  ,ومعتمدا من رئي�س االجتماع ومراقب احل�سابات وامل�ست�شار
القانوين  ,وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة .
الف�صــل ال�ســاد�س
مقــدم اخلدمـــة
املــادة ( ) 65
يق�صد مبقدم اخلدمة ال�شخ�ص االعتباري الذي يق ــدم خدم ــات لل�صن ــدوق �أو حل ــملة
الوحدات اال�ستثمارية فـي مقابل �أتعاب  ,وذلك مبوجب عقد يربم معه  ,وي�شم ــل م ــقدم
اخلدمة مدير اال�ستثمار  ,ومدير �صناديق اال�ستثمار  ,واحلافظ الأمني� /أمني العهدة .
املــادة ( ) 66
يجب �أن يكون مقدم اخلدمة من الأ�شخا�ص املرخ�صــني م ــن الهي ــئة  ,و�أن تتوفر لديه
الأجهــزة واملوارد الب�شرية واملالية بالقدر الذي يكفـي لتنفـ ــيذ التزامات ــه  ,ويج ــوز مل ــقدم
اخلدمة �إ�سناد املهام امل�سندة �إليه لطرف ثالث � ,شريطة احل�صول على موافقة الهيئة .
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املــادة ( ) 67
يجوز ملقدم اخلدمة �أن يقدم خدماته لأكرث من �صندوق مع التزامه حال تقدمي خدماته
لأكرث من �صندوق بو�ضع ال�ضوابط الالزمة لتجنب ت�ضارب امل�صالح  ,وبالعمل على تقدمي
خدماته بالعناية واجلهد الالزمني لتحقيق �أف�ضل م�صلحة لكل �صندوق وحملة الوحدات
اال�ستثمارية .
املــادة ( ) 68
يجب على مقدم اخلدمة ممار�سة مهامه وم�س�ؤولياته وفقا للنظام الأ�سا�سي� /سند العهدة ,
ون�شرة الإ�صدار  ,وهذه الالئحة والقانون وقوانني الأوراق املالية فـي الدول الأخرى التي
ي�ستثمر بها ال�صندوق  ,واملمار�سات العاملية املعمول بها فـي قطاع ال�صناديق .
املــادة ( ) 69
يجب على مقدم اخلدمة فـي �أثنــاء ممار�ست ــه �صالحيت ــه  ،العم ــل عل ــى تقدي ــم خدمات ــه
مبا يتفق مع �أحكام هذه الالئحة  ,ومن ذلك :
أ�  -االلتزام بالقدر املنا�سب من احليطة واحلذر .
ب  -يجب �إعطاء الأولوية مل�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي حالة وجود ت�ضارب
فـيما بني م�صاحله وم�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -مراعاة �أرفع معايري النزاهة والعدالة فـي �إدارة �ش�ؤون ال�صناديق التي يقدم خدمة
�إليها مبا يحقق امل�صلحة احل�صرية والأف�ضل حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
د  -عدم ا�ستخدام املعلومات التي يح�صل عليها ب�صورة غري �سليمة لتحقيق مكا�سب
لنف�سه � ,أو لأ�شخا�ص �آخرين �أو الت�سبب فـي �ضرر حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
هـ  -االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر الالزمة لبيان �أ�ص ــول ال�صن ــدوق والت�أك ــيد على
�أنها منف�صلة عن �أ�صوله  ,وعن �أ�صول �أي �صندوق �آخر يقدم خدمة �إليه .
و  -االلتزام ب�أي واجب �آخر يكلف به مبوجب القانون  ,وهذه الالئحة  ،والنظام
الأ�سا�سي� /سند العهدة .
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الفـــرع الأول
مديــر اال�ستثمــار
املــادة ( ) 70
يجــوز فقــط لل�شركات املرخ�صة من الهيئة مبمار�سة ن�شاط مدير اال�ستثمار  ,العمل على
�إدارة �أ�صول ال�صناديق .
املــادة ( ) 71
يج ــب عــلى مدي ــر اال�ستثم ــار تع ــيني �شخ ــ�ص مي ــلك اخلب ــرة واملعرفة ال�ضروريتني فـي
اال�ستثمار العقاري ليكون م�س�ؤوال عن �إدارة حمفظة ال�صندوق .
ويجب على مدير اال�ستثمار الت�أكد من امتالك مدير حمفظة ال�صندوق اخلربة واملعرفة
الالزمتني � ,إذا ا�شتملت اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�صندوق على ا�ستثمارات فـي �أ�صول
ذات �صلة �أو غري ذات �صلة بالعقارات  ,و�إال وجب على مدير اال�ستثمار العمل على �إ�سناد
املهمة لطرف ثالث .
املــادة ( ) 72
يجب �أن يكون الطرف الثالث  -الذي �سوف ي�سند �إليه مدير اال�ستثمار �أيا من املهام امل�سندة
�إليه � -شركة مرخ�صة من الهيئة مبمار�سة ن�شاط مدير اال�ستثمار .
و�إذا كان الطرف الثالث م�ؤ�س�سة موجودة خارج ال�سلطنة  ،فـيجب �أن تكون مرخ�صة للقيام
بن�شاط �إدارة �أ�صول �صناديق اال�ستثمار من ال�سلطة املخت�صة فـي البلد الأم  ,مع مراعاة
موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 73
يجب على مدير اال�ستثمار �إذا كان يدير �صندوقا متوافقا مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ,
الت�أكد من امتالك م�س�ؤول االلتزام لديه الدراية واملعرفة باملبــادئ الأ�سا�سي ــة لل�شريعــة ,
�أو املالية الإ�سالمية .
املــادة ( ) 74
يجب على مدير اال�ستثمار تعيني �شركة متخ�ص�صة  ،لديها اخلبــرة الكافـيــة ف ــي �إدارة
العقارات ( )Property Managementلإدارة عقارات ال�صندوق .
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املــادة ( ) 75
يجب �أن تتوفر لدى مدير اال�ستثمار �إذا كانت ا�ستثم ــارات ال�ص ــندوق تت�ض ــمن عق ــارات
موجودة خارج ال�سلطنة  ,اخلربة والكفاءة والإمكانات ال�ضرورية للتعامل مع املتطلبات
القانونية والرقابية للدولة املوجودة بها  ،و�أي متطلبات �أخرى متعلقة بتلك اال�ستثمارات .
املــادة ( ) 76
يجب على مدير اال�ستثمار �أن يثبت �أن لديه اخلربة والكفاءة والإمكانات الالزمة للقيام
مبهامه  ,ومن ذلك الآتي :
أ�  -حتليل امل�سائل واملخاطر التي تنطوي عليها اال�ستثمارات الأجنبية .
ب  -تطوير وتطبيق وحتديث جمموعة من ال�ضوابط الداخلية و�أنظمة �إدارة املخاطر
للتعامل مع املخاطر احلالية واملنظورة التي تنطوي عليها اال�ستثمارات الأجنبية .
ج � -إخطار حمل ــة الوح ــدات اال�ستثمارية بطريقة وا�ضحة وخمت�صرة وعاجلة بو�ضع
ا�ستثمارات ال�صندوق و�أي خماطر قد يتعر�ض لها ال�صندوق .
املــادة ( ) 77
يجب �أن يكون لدى مدير اال�ستثمار خطة بديلة متكنه من اال�ستجابة اال�ستباقية لأي �أمر
عاجل قد يطر أ� على ا�ستثمارات ال�صندوق خارج ال�سلطنة  ,والعمل على �إدارتها  ,والتخل�ص منها .
الفــرع الثانــي
مديــر �صناديــق اال�ستثمــار
املــادة ( ) 78
يجوز فقط لل�شركات املرخ�صة من الهيئة مبمار�سة ن�شاط �إدارة �صناديق اال�ستثمار  ,العمل
على تقدمي اخلدمات الآتية لل�صندوق :
أ�  -ح�ساب �صافـي قيمة الأ�صول .
ب  -ح�ساب الأرباح حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -حفـ ــظ وحتديـ ــث �سج ــالت ال�صن ــدوق وح�س ــاب م�صاري ــف و�إي ــرادات ال�صن ـ ــدوق
امل�ستحقة  ,والأرباح و�إعداد البيانات املالية .
د  -مراقبة عملية حل �أو ت�صفـية ال�صندوق .
هـ � -إدارة حوكمة ال�صندوق .
و  -القيام بعمليات املكتب اخللفـي لل�صندوق  ,واملت�ضمــنة ت�ســوية عملي ــات التــداول
اليومية � ,إ�ضافة �إىل عمليات الت�سوية البنكية .
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املــادة ( ) 79
يجب على مدير �صناديق اال�ستثمار اتخاذ خطوات منا�سبة  ,وممار�سة متطلبات احليطة
واحلذر الالزمة للت�أكد من �أن ممتلكات ال�صندوق مقيمة تقييما �صحيحا مبا يتوافق
و�أحكام (التقييم) الواردة فـي الف�صل العا�شر من هذه الالئحة  ,والنظام الأ�سا�سي�/سند
العهدة  ,ون�شرة الإ�صدار .
املــادة ( ) 80
لأغرا�ض تقييم ممتلكات ال�صندوق  ,يجب على مدير �صناديق اال�ستثمار عدم القيام ب�أي
�أم ــر ق ــد يحق ــق مناف ــع �أو مزاي ــا لــه عل ــى ح�ســاب حملة الوحدات اال�ستثمارية احلاليني
�أو املحتملني .
املــادة ( ) 81
يج ــب عل ــى مدي ــر �صنادي ــق اال�ستثمار القيام بكل اخلطوات املعقولة  ،واتخاذ متطلبات
احليطة واحلذر للت�أكد من �أن الوحدات اال�ستثمارية ق ــد ت ــم ت�سعريه ــا ب�صــورة �صحيحــة
مبا يت�سق مع �أحكام (الت�سعري والتداول) الواردة فـي الف�صل احلادي ع�شر من هذه الالئحة ,
والنظام الأ�سا�سي � /سند العهدة  ,ون�شرة الإ�صدار .
الفــرع الثالــث
احلافــظ الأمــني� /أمــني العهــدة
املــادة ( ) 82
يجب تعيني حافظ �أمني � /أمني عهدة لل�صندوق  ,يكون م�ستقال عن مدير اال�ستثمار ,
ومــن �ضم ــن ال�شرك ــات العاملة فـي جمال الأوراق املالية املرخ�صة من الهيئة مبمار�سة
ن�شاط احلفظ والأمانة .
املــادة ( ) 83
يلتزم احلافظ الأمني � /أمني العهدة بالتحكم واملحافظة على ممتلكات ال�صندوق ل�صالح
حملة الوحدات اال�ستثمارية وفقا للنظام الأ�سا�سي � /سند العهدة  ,وهذه الالئحة  ,وقوانني
الأوراق املالية املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 84
يلتزم احلافظ الأمني� /أمني العهدة بالت�أكد من �أن ممتلكات ال�صندوق ال تخل بالآتي :
�أ � -أن تكون حمددة بو�ضوح فـي دفاتره كممتلكات لل�صــندوق �إمــا ب�ص ــورة مبا�شــرة ,
و�إما ب�صورة غري مبا�شرة .
ب � -أن تك ــون حمتــفظا به ــا ب�ص ــورة منف�صلة عن �أي �أ�صول  /ممتلكات �أخرى ميلكها
�أو يحتفظ بها .
ج � -أن تكون م�سجلة با�سم �أو لأمر ال�صندوق .
املــادة ( ) 85
يجب على احلافظ الأمني� /أمني العهدة �أن يتابع بعناية عملية ت�شغيل مدير اال�ستثمار
لأ�صول ال�صندوق وحمايته لها .
ك ــما يج ــب علي ــه ل�ضمــان حماية م�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية  ,القيام مبراجعة
م�ستقلة ب�شكل م�ستمر وعدم االعتماد فقط على املعلومات التي يقدمها مدير اال�ستثمار .
املــادة ( ) 86
يجب �أن تتوف ــر ل ــدى احلاف ــظ الأمــني � /أمني العه ــدة فـي كل وقــت  ،املعلومات الكاملة
والكافـية عن �سيا�سات ال�صندوق اال�ستثمارية التي و�ضعها مدير اال�ستثمار والتغيريات
التي تتم عليها .
ويكون له حال تبينه �أن ال�سيا�سات املتبعة لي�ست فـي م�صلحة حملة الوحدات اال�ستثمارية ,
توجيــه مديــر اال�ستثمــار ب�ضرورة القيام بالإجراءات الت�صحيحية الالزمة التي يرى �أنها
مالئمة  ,و�إبالغ �إدارة ال�صندوق بذلك �أو الدعوة �إىل جمعية عامة غري عادية  ،للح�صول
على توجيهات حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 87
يجب على احلافظ الأمني � /أمني العهدة �إ�شعار الهيئة و�إدارة ال�صندوق فورا ب�أي تالعب ,
�أو خمالف ــة ق ــد تقــع م ــن مدي ــر اال�ستثم ــار �أو مدي ــر �صناديــق اال�ستثم ــار لأحـكام النظام
الأ�سا�سي � /سند العهدة �أو لقوانني الأوراق املالية �أو �أن هناك تعار�ضا بني الإف�صاح الوارد
فـي ن�شرة الإ�صدار و�أحكام النظام الأ�سا�سي � /س ــند العه ــدة تك ــون فــي ر�أيه دليال على عدم
مراعاة مل�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية .
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املــادة ( ) 88
يجب على احلافظ الأمني � /أمني العهدة فـي حالة �إدارة ال�صندوق وفقا ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية  ,تقدمي تقاريره عن تعامالت ال�صندوق �إىل اللجنة ال�شرعية .
املــادة ( ) 89
ال يجوز للحافظ الأمني � /أمني العهدة امتالك وحدات ا�ستثمارية �أو م�صالح �أخرى فـي
ال�صندوق الذي يقدم خدمات له .
الف�صــل ال�سابــع
تفويــ�ض املهــام
املــادة ( ) 90
يجوز ملقدم اخلدمة تفوي�ض �أي من املهام امل�سندة �إليه �إىل طرف ثالث � ,شريطة احل�صول
على موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 91
ال يعف ــي التفوي ــ�ض �أو �إ�س ــناد اخلدم ــة لط ــرف ثالث مقدم اخلدمة من م�س�ؤولياته عن
ال�سلوك ال�سليم لذلك الطرف فـي الق ــيام بالأن�شطة التي مت تفوي�ضه �أو �إ�سناده �إليه ,
ويظل م�س�ؤوال عن �أي ت�صرفات غري �صحيح ــة �أو تق�صي ــر ف ــي ممار�سة ال�صالحيات  ,قد
يقع من �أي طرف ثالث كما لو �أن الت�صرف �أو التق�صري قد وقع منه نف�سه .
املــادة ( ) 92
يجب على مقدم اخلدمة الت�أكد مما ي�أتي :
�أ  -وجود �إجراءات كافـية ملراقبة �سلوك الطرف الثالث املفو�ض من جانبه  ،ل�ضمان
ح�سن �أدائه للمهام املوكلة �إليه ب�صورة �سليمة وفعالة .
ب  -وجــود �ضوابط ل�ضمان التزام الطرف الثالث بالنظام الأ�سا�سي� /سنــد العهــدة ,
ون�شرة الإ�صدار  ,وهذه الالئحة وقوانني الأوراق املالية املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 93
على مقدم اخلدمة الت�أكد من توافر الآتي بالن�سبة للطرف الثالث قبل تفوي�ض �أي مهام
�أو اخت�صا�صات �إليه :
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أ�  -الرتخي�ص الالزم له ح�سب الأ�صول من ال�سلطات املخت�صة .
ب  -املوارد املالية الكافـية للقيام باملهام املوكلة �إليه .
ج � -سجل خا�ص لأداء املهام املوكلة �إليه .
د  -املوارد الب�شرية والأنظمة والإجراءات الداخلية الكافـية للقيام باملهام املوكلة �إليه .
املــادة ( ) 94
يجب �أن تت�ضمن اتفاقية تقدمي اخلدمة بني مقدم اخلدمة و�أي طرف ثالث  ,على الأقل
التفا�صيل الآتية :
أ�  -اخلدمة املقدمة .
ب � -أتعاب ومكاف�آت املفو�ض �إليه .
ج  -القيود �أو املحظورات الواردة على املهام التي مت التفوي�ض ب�ش�أنها .
د  -متطلبات التقارير مبا فـي ذلك و�ضوح التقارير بني مدير اال�ستثمار �أو احلافظ
الأمني� /أمني العهدة  ,و�سبل تقييم �أداء املفو�ض �إليه .
املــادة ( ) 95
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )94من هذه الالئحة  ,يجب على مقدم اخلدمة فـي حالة
تفوي�ضه جلهة خارج ال�سلطنة للقيام ب�أي من الأعمال املوكلة �إليه  ،الت�أكد من ت�ضمني
االتفاقية املربمة مع تلك اجلهة  ،البنود الآتية :
�أ � -ضرورة نقل املعرفة واخلربة املتوفرة لدى اجلهة اخلارجية �إىل اجلهة املرخ�صة
داخل ال�سلطنة .
ب � -سلطة مقدم اخلدمة فـي الفح�ص والتفتي�ش على تلك اجل ــهة ل�ضــمان التزامها
باملتطلبات املعمول بها فـي النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة  ,ون�شرة الإ�صدار  ,وهذه
الالئحة  ,و�أي قوانني �أخرى .
املــادة ( ) 96
يجب �أال يعمل موظفو �أي جهة مفو�ضة من جانب مدير اال�ستثمار فـي من�صب ع�ضو �إدارة
ال�صندوق لأي �صندوق مت تعيينها لإدارته .
املــادة ( ) 97
يلتزم مقدم اخلدمة دون غريه ب�سداد نفقات �أعمال املفو�ض �إليه .
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الف�صــل الثامــن
�إدارة ال�صـندوق واللجنـة ال�شرعيـة
املــادة ( ) 98
يجــب علــى مديـ ــر اال�ستثم ــار � -إ�ضافـ ــة لتعي ــني احلاف ــظ الأمــني� /أمــني العهــدة  -الت�أكد
من وجــود �إدارة لل�صن ــدوق تتــوىل مهمــة الإ�شراف والرقابة على �أعمال ال�صندوق ومقدمي
اخلدمات .
املــادة ( ) 99
تتكون �إدارة ال�صندوق من �أع�ضاء ال يقل عددهم عن ( )3ثالثة  ،وال يزيد على (� )7سبعة ,
على �أن يكون من بينهم ع�ضوان م�ستقالن على الأقل � ،شريطة �أن يكون ثلث �أع�ضاء الإدارة
على الأقل من امل�ستقلني .
املــادة ( ) 100
يتم انتخاب جميع �أع�ضاء �إدارة ال�صندوق باالقرتاع ال�سري  ,فـي جمعية عامة عادية حلملة
الوحدات اال�ستثمارية  ,وذلك ملــدة ( )5خم�س �سنوات على الأكرث  ,ويجوز �إعادة انتخاب
الع�ضو ملدة �أخرى .
املــادة ( ) 101
ال يجوز لع�ضو �إدارة ال�صندوق �أن يكون :
أ�  -ع�ضوا فـي �إدارة �صندوق عقاري �آخر يديره مدير �صندوق �آخر .
ب  -ع�ضو جمل�س �إدارة �أو �شريكا ل�صندوق �آخر � ,أو مدير ال�صندوق ل�صندوق �آخر .
ج  -ع�ضو اللجنة ال�شرعية لل�صندوق نف�سه .
د  -موظــفا ل ــدى �أي ط ــرف ثال ــث يعه ــد �إلي ــه مدي ــر اال�ستثم ــار مبهمــة القــيام ب ـ�أي
من الأعمال امل�سند �إليه .
املــادة ( ) 102
يجب على �إدارة ال�صندوق الت�أكد من �أن ال�صندوق تتم �إدارته وفقا للآتي :
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أ� � -أهدافه اال�ستثمارية .
ب  -النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة .
ج  -ن�شرة الإ�صدار .
د  -كافة الأحكام والقواعد املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائـح والقــرارات ذات
ال�صلة .
املــادة ( ) 103
ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات �إدارة ال�صندوق على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -اختيار اال�سرتاتيجية املالئمة لتحقيق الأداء املنا�سب لل�صندوق  ،وفقا ل�سيا�سته
اال�ستثمارية .
ب  -الت�أك ــد مــن �أن اال�سرتاتيجي ــة اال�ستثماري ــة املتبع ــة مالئمــة  ,ومطبق ــة بفعاليــة
من قبل مدير اال�ستثمار � ,أو اجلهة املفو�ضة بذلك (�إن وجدت) .
ج  -املتابعة الفعالة وقيا�س وتقييم �أداء مدير اال�ستثم ــار �أو اجله ــة املفو�ض ــة بذل ــك
(�إن وجدت) .
د  -تعيني وف�صل وحتديد �أتعاب مقدم اخلدمة  ,ما عدا مدير اال�ستثمار  ,فتتم عملية
تعيينه �أو تغيريه وحتديد �أتعابه من اجلمعية العامة غري العادية حلملة الوحدات
اال�ستثمارية  ,بناء على تو�صية من �إدارة ال�صندوق .
املــادة ( ) 104
يجب على مدير اال�ستثمار تكوين جلنة �شرعية �أو اال�ستعانة بلجنة �شرعية لطرف ثالث
فـي حالة ت�أ�سي�س و� /أو �إدارة �صندوق ا�ستثمار عقاري متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 105
يجب على اللجنة ال�شرعية االلتزام مبا ي�أتي :
أ� � -أن يكون �أع�ضا�ؤها م�ستقلني عن مدير اال�ستثمار .
ب � -أن تتكون من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل .
املــادة ( ) 106
ال يجوز لأع�ضاء اللجنة ال�شرعية �أن يكونوا �أع�ضاء فـي �إدارة ال�صندوق الذي يديره مدير
اال�ستثمار نف�سه .
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املــادة ( ) 107
ت�شمل مهام اللجنة ال�شرعية ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي امل�شورة فـي كل جماالت اال�ستثمار العقارية و�إدارة ال�صندوق وفقا ملبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية .
ب  -توفـري اخلربة واملوجهات ال�شرعية فـي كل امل�سائل  ،وب�صفة خا�صة حول النظام
الأ�سا�سي� /سند العهدة  ,ون�شرة الإ�صدار  ,وهيكلة ال�صندوق  ,واال�ستثمار  ,وامل�سائل
الت�شغيلية الأخرى .
ج  -الت�أكد من �أن ال�صندوق يتم ت�شغيلــه وفقــا ملبــادئ ال�شريعــة الإ�سالميــة  ,ولوائح
الهيئة والقرارات ال�صادرة من اجلهات املتخ�ص�صة فـي تقدمي خدمات الرقابة
ال�شرعية .
د  -مراجعة تقرير مدير اال�ستثمار �أو احلافظ الأمني � /أمني العهدة ب�ش�أن مدى
التزام ال�صندوق ومعامالته اال�ستثمارية مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .
هـ � -إعداد تقرير يتم ت�ضمينه �إىل التقرير ال�سنوي �أو املرحلي لل�صندوق يت�ضمن
ر�أيها ح ــول م ــا �إذا ك ــان ت�شغي ــل ال�ص ــندوق يتم وفقا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
للفرتة املالية املعنية من عدمه .
املــادة ( ) 108
يجب �أن يتحقق فـي ع�ضو �إدارة ال�صندوق واللجنة ال�شرعية ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك وال�سمعة .
ب � -أن تتوافر لديه امل�ؤهالت واخلربات الالزمة لأداء املهام املوكلة �إليه .
املــادة ( ) 109
يجب على �أع�ضاء �إدارة ال�صندوق واللجنة ال�شرعية االلتزام مبا ي�أتي :
أ�  -مراعاة معايري النزاهة والعدالة فـي �أداء مهامهم وم�س�ؤولياتهم .
ب  -الت�صرف والتحلي باملهارة واحليطة واحلذر ف ــي �أداء واجباتهــم وم�س�ؤولياتهــم ،
وفقا للقوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها .
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املــادة ( ) 110
حتظر ع�ضوية �إدارة ال�صندوق �أو اللجنة ال�شرعية على من تتوافر ب�ش�أنه �إحدى احلاالت
الآتية :
أ� � -إقامة دعوى �ضــده مبوجــب قوانــني الإفــال�س �أو �ص ــدور حك ــم ق�ضائــي ب�إفال�س ــه
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
ب � -صدور حكم ق�ضائي ب�إدانته فـي جرمية خملة بال�شرف والأمانة ما مل يكن قد رد
�إليه اعتباره .
املــادة ( ) 111
يجب على �أي ع�ضو فـي �إدارة ال�صندوق �أو اللجنة ال�شرعية التنحي فورا �إذا �أ�صبح غري
م�ؤهل ل�شغل من�صبه .
املــادة ( ) 112
�إذا �شغر مقعد �أحد �أع�ضاء �إدارة ال�صندوق �أو اللجنة ال�شرعية قبل نهاية مدة الوالية  ,يتم
اختيار ع�ضو �آخر بدال منه ال�ستكمال هذه املدة  ,وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 113
يجب على �أي �شخ�ص يتم تعيينه كع�ضو فـي �أكرث من جلنة رقابة �شرعية ل�صناديق يقوم
بت�شغيلها مدير اال�ستثمار نف�سه � ،أن يت�صرف ب�صورة م�ستقلة لكل �صندوق يتم تعيينه به .
الف�صــل التا�ســع
قواعــد اال�ستثمــار
املــادة ( ) 114
يجب �أن تكون ممتلكات ال�صندوق ذات �صلة ومت�سقة مع �أهدافه و�سيا�سته اال�ستثمارية ,
ويجب على مدير اال�ستثمار �ضمان وجود توزيع معقول ومنا�سب للمخاطر �ضمن حمفظة
ال�صندوق .
املــادة ( ) 115
ال يجوز لل�صندوق القيام بالأن�شطة الآتية :
أ�  -تقدمي القرو�ض �أو الت�سهيالت املالية .
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ب  -تطوير العقارات  ,ما مل يكن الغر�ض من التطوير القيام ب�إحدى عمليات جتديد
�أو ترميم �أو تزويد �أو تو�سيع العقارات القائمة �ضمن حمفظته اال�ستثمارية .
ج � -شراء �أر�ض ف�ضاء .
د  -اال�ستثمــار خــارج ال�سلطنــة بن�سبــة تزيــد علــى ( )% 25خم�ســة وع�شري ــن ف ـ ــي املائ ــة
من �إجمايل قيمة �أ�صوله �إال مبوافقة الهيئة .
املــادة ( ) 116
يجب على مدير اال�ستثمار القيام مبا ي�أتي :
أ� � -إ�شع ــار احلاف ــظ الأمي ــن � /أم ــني العه ــدة كتابة ب�أي عملية �شراء �أو بيع لأ�صول
ال�صندوق فـي مدة �أق�صاها ( )3ثالثة �أيام عمل لتاريخ تنفـيذ العملية .
ب  -الت أ�ك ــد مــن �أن ممتلك ـ ــات ال�ص ـنــدوق ل ـهــا �إثبات ــات وم�ستن ــدات كاف ــية تثب ــت حــق
ال�صندوق فـيها .
املــادة ( ) 117
يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فقط فـي الأوجه الآتية :
أ�  -العقارات .
ب � -شركات الغر�ض اخلا�ص .
ج  -الأ�صول ذات ال�صلة  ,وغري ذات ال�صلة بالعقارات .
د  -النقد والودائع و�أدوات �سوق النقد .
املــادة ( ) 118
يجب فـي كل الأوقات ا�ستثمار ما ال يقل عن ( )%50خم�سني فـي املائة من �إجمايل قيمة
�أ�صول ال�صندوق فـي عقارات مدرة للدخل و� /أو �شركات الغر�ض اخلا�ص .
املــادة ( ) 119
يجب �أال تتجاوز ا�ستثمارات ال�صندوق فـي الأ�صول غري ذات ال�صلة بالعقارات  ,و� /أو النقد
والودائع و�أدوات �سوق النقد ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من �إجمايل قيمة
�أ�صوله .
-527-

املــادة ( ) 120
يجب على مدير اال�ستثمار الت�أكد من �أن العقارات التي �سوف ي�شرتيها ال�صندوق تتوفر
فـيها ال�شروط الآتية :
أ� � -أن تكون م�ؤجرة بالكامل .
ب � -أن يكون لها �سجل تاريخي جيد و� /أو احتم ــاالت مبــ�شرة بح�صول ال�صندوق على
م�ستوى دخل جيد  ,ومب�شر من الإيرادات املت�أتية من العقار .
ج � -أن تكون ذات جدوى اقت�صادية وفقا لدرا�سات ال�سوق .
د � -أن تكون خالية من �أي التزام ــات �أو حقوق للغري فـي وقت ال�ش ــراء  ،فـيم ــا عدا
االلتزامات املرتبطة بت�سهيالت قر�ض .
املــادة ( ) 121
ا�ستثناء من حكم البند (�أ) من املادة ( )120من هذه الالئحة  ,يج ــوز لل�صــندوق �شــراء
عقارات غري م�ؤجرة بالكامل وفق اال�شرتاطات الآتية :
�أ  -وجود احتمال قوي باحل�صول على م�ست�أجر .
ب � -أال ي�ؤثر �أي �صرف ر�أ�س مايل لتعزيز حالة العقار ب�صورة جوهرية على عائد حملة
الوحدات اال�ستثمارية .
ج � -أن العقار الذي مت �شرا�ؤه �سيحقق عائدا معقوال حلملة الوحدات اال�ستثمارية
خالل فرتة معقولة من الزمن .
املــادة ( ) 122
يجب على مدير اال�ستثمار الت�أكد مما ي�أتي عند �شرائه لأي عقار :
�أ � -أن ت�شمل عملية ال�شراء كافة احلقوق وامل�صالح واملنافع ذات ال�صلة مبلكية العقار .
ب � -أن تكون لل�صندوق �أغلبية امللكية وال�سيطرة على العقار الذي مت �شرا�ؤه  ،ليتمكن
من ممار�سة كافة احلقوق وامل�صالح املرتبطة به بدون قيود �أو معوقات .
املــادة ( ) 123
يجوز لل�صندوق �شراء عقارات فـي احلاالت التي ال تكون له فـيها �أغلبية م�سيطرة  ،وفق
اال�شرتاطات الآتية :
أ� � -أال يتجاوز �إجمايل قيمة هذه العقــارات ن�سبــة ( )%25خم�ســة وع�شريــن فــي املائــة
من �إجمايل قيمة �أ�صول ال�صندوق بعد اال�ستحواذ .
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ب � -أن حتقق عملية اال�ستحواذ �أف�ضل م�صلحة حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -وجود �إف�صاح وا�ضح فـي ن�شرة �إ�صدار ال�صندوق عن املخاطر املرتبطة المتالكه
لعقارات بدون �أن يكون له �أغلبية م�سيطرة عليها .
املــادة ( ) 124
يجب على مدير اال�ستثمار  ,فـي حالة متلك ال�صندوق لعقار مبوجب عقد حق انتفاع قائم
�أن يت�أكد من ح�صول ال�صندوق على موافقة اجلهات املخت�صة على نقل عقد حق االنتفاع
با�سم ال�صندوق قبل �إدراج الوحدات اال�ستثمارية لل�صندوق فـي ال�سوق �أو قبل �شراء العقار
امل�ست�أجر (بالن�سبة لل�صناديق القائمة) .
املــادة ( ) 125
يجوز لل�صندوق بالن�سبة للعقارات قيد الإن�شاء  ,الدخول فـي تدابري �أو اتفاقية فـي �أي
مرحلة من مراحل الإن�شاء ل�شراء العقار �شريطة االلتزام مبا ي�أتي :
�أ � -أن يكون الدخل من العقارات املوجودة فـي حمفظة ال�صندوق كافـيا للت�أكد من عدم
حدوث انخفا�ض كبري فـي عوائد ال�صندوق خالل فرتة الإن�شاء .
ب � -أن تكون اتفاقية ال�شراء م�شروطة باكتمال عملية بناء العقار  ,مع �ضرورة التحوط
للمخاطر املرتبطة بعملية البناء .
ج � -أن تكون عملية بناء العقار ب�شروط تكون هي الأف�ضل لل�صندوق  ,وعلى �أ�سا�س
جتاري بحت بني �أطراف م�ستقلة .
د � -أن تكون التوقعات بالن�سبة للعقار حال اكتمالــه هــي الأفــ�ضل حلملــة الوحدات
اال�ستثمارية .
هـ � -أال يتجاوز �إجمالــي قيمــة العقــارات قيد الإن�شاء التي �سيتم �شرا�ؤهــا بوا�سطــة
ال�صن ــدوق ن�سبــة ( )%10ع�شــرة فـي املائة من �إجمايل قيمة �أ�صول ال�صندوق بعد
ال�شراء .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أخذ موافقة حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي جمعية
عامة غري عادية �إذا اقت�ضت م�صلحة ال�صندوق تنفـيذ عملية ال�شراء بن�سبة تزيد
على تلك الن�سبة قبل �إمتام عملية ال�شراء .
و  -عدم الت�صرف بالبيع للعقار حمل الإن�شاء �إال بعد مرور �سنتني على اكتماله .
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املــادة ( ) 126
يجب على مدير اال�ستثمار بالن�سبة للعقارات املوجودة خارج ال�سلطنة  ,الت�أكد من التقيد
بالقواعد وال�ضوابط والقوانــني ذات ال�صلــة  ,وعلي ــه احل�ص ــول عل ــى املوافق ــات الالزمــة
من اجلهات ذات االخت�صا�ص فـي تلك البلدان قبل �إنهاء عملية ال�شراء .
املــادة ( ) 127
يجب الت�أمني على كل العقارات التي يتم �شرا�ؤها بكامل قيمة ا�ستبدالها مبا فـي ذلك
خماطر خ�سارة الإيجار  ,لدى �شركة� /شركات ت�أمني يوافق عليها احلافظ الأمني� /أمني
العهدة .
املــادة ( ) 128
يجب �أخذ موافقة حملة الوحدات اال�ستثمارية مبوجب قرار جمعية عامة غري عادية � ,إذا
جتاوزت قيمة �أي عقار �سيتم بيعه ن�سبة ( )%35خم�سة وثالثني فـي املائة من �إجمايل قيمة
�أ�صول ال�صندوق .
املــادة ( ) 129
يجب على ال�صندوق عدم �شراء عقارات ب�سعر يزيد على ( )%110مائــة وع�شــرة ف ــي املائــة
من ال�سعر الوارد فـي تقرير التقييم  ,كما يجب عليه عدم بيع �أي عقار ب�سعر يقل عن ()%90
ت�سعني فـي املائة من القيمة الواردة فـي تقرير التقييم .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أخذ موافقة حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي جمعية عامة غري
عادية �إذا اقت�ضت م�صلحة ال�صندوق تنفـيذ عملية البيع وال�شراء خارج تلك الن�سب  ,وذلك
قبل �إمتام العملية .
املــادة ( ) 130
يجب على مدير اال�ستثمار  -عند رغبته فـي اال�ستحواذ على �شركة غر�ض خا�ص متتلك
عقارات  -الأخذ بعني االعتبار ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون اال�ستحواذ فـي م�صلحة حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ب  -وجود �سبب جتاري �صحيح لال�ستحواذ على ال�شركة بدال من العقارات .
ج  -ا�ستيفاء العقارات التي متلكها �شركة الغر�ض اخلا�ص للمتطلبات املن�صو�ص عليها
فـي املواد من (� )120إىل ( )127من هذه الالئحة .
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د  -يجب �أن ي�ستحوذ ال�صندوق على كامل �شركة الغر�ض اخلا�ص  ,و�إذا كان ذلك غري
ممكن  ،فعلى ال�صندوق اال�ستحواذ على حقوق ملكية ت�ضمن له �أغلبية امللكية
وال�سيطرة عليها ليتمكن من ممار�سة �سيطرة فعالة على ال�شركة وممار�سة كل
احلقوق وامل�صالح على العقارات بدون معوقات .
هـ  -عـ ــدم حتميــل ال�صن ــدوق �أي التزامـ ــات قــد تكــون علــى �شرك ــة ال ـغــر�ض اخل ــا�ص
فـي وقت ال�شراء  ,فـيما عدا االلتزامات املالية املرتبطة بت�سهيالت القرو�ض .
و � -أن تكون �شركة الغر�ض اخلا�ص ذات قيمة بالنظر �إىل قيمة العقارات التي متتلكها .
املــادة ( ) 131
يجب على مدير اال�ستثمار االلتزام ب�أحكام املادة ( )128من هذه الالئحة عند بيعه لأي
جزء من ا�ستثمار ال�صندوق فـي �شركة الغر�ض اخلا�ص .
املــادة ( ) 132
يجوز �أن تتكون ممتلكات ال�صندوق من �أ�صول ذات �صلة  ,وغري ذات �صلة بالعقارات �شريطة
االلتزام مبا ي�أتي :
�أ � -أن تكون الأوراق املالية مدرجة فـي �سوق ر�سمية (البور�صة املعدة لتداول الأوراق
املالية) .
ب � -أال تتجاوز قيمة ا�ستثماراته فـي الأوراق املالية امل�صــدرة مــن م�صــدر واحــد ن�سبــة
( )%5خم�سة فـي املائة من �إجمايل قيمة �أ�صوله .
ج � -أال تتجاوز قيمة ا�ستثماراته فـي الأوراق املالية امل�صدرة من جمموعة جتارية
واحدة ن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل قيمة �أ�صوله .
د � -أال تتجاوز ا�ستثماراته فـي �أي ورقة مالية �أو �أي فــئة مــن الأوراق املالي ــة ن�ســبة
( )%10ع�شرة فـي املائة من الأوراق املالية امل�صدرة من م�صدر واحد .
املــادة ( ) 133
على مدير اال�ستثمار الت أ�كــد مــن التزامــه بح ــدود وقي ــود اال�ستث ــمار الــواردة ف ــي النظــام
الأ�سا�سي� /سند العهدة ون�شرة الإ�صدار  ,وهذه الالئحة فـي كل الأوقات على �أ�سا�س القيمة
الأحدث ملمتلكات ال�صندوق .
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املــادة ( ) 134
ال تنطبق الن�سب املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )132من هذه الالئحة على الأوراق املالية
امل�صدرة من حكومة �سلطنة عمان .
املــادة ( ) 135
يجــوز لل�ص ــندوق ا�ست ــثمار ج ــزء من �أ�صوله فـي الودائع لدى م�ؤ�س�سة مالية �أو م�صرف
مرخ�ص لهم بذلك .
املــادة ( ) 136
يجب على مدير اال�ستثمار �إذا كان ال�صندوق يرغب فـي �شراء عقار كائن خارج ال�سلطنة ,
الت�أكد من �أن ال�شراء يحقق �أف�ضل م�صلحة لل�صندوق وحملة وحداته اال�ستثمارية  ,ويجب
على مدير اال�ستثمار فـي هذه احلالة الأخذ بعني االعتبار على الأقل العوامل الآتية :
أ�  -املوانع املفرو�ضة على امللكية الأجنبية فـي تلك البلدان  ،والقيود على العمالت
الأجنبية والتحويالت والأحكام املتعلقة باملناف�سة واالحتكار .
ب  -البيئة االقت�صادية وال�سيا�سية والقانونية والأنظمة الق�ضائية واملحا�سبية و�سوق
العقارات فـي تلك الدول .
ج  -القيود الت�شغيلية و�شفافـية �أنظمة املحا�سبة و�إعداد التقارير املالية .
د  -القيود �أو املوانع ال�ضريبية التي ميكن �أن ت�ؤثر على عمليات ال�صندوق فـي تلك
الدول .
هـ  -وجود كيان �أجنبي مرخ�ص ميكن تفوي�ضه للقيام ب�أعمال ومهام مدير اال�ستثمار ,
والت�أك ــد مــن مق ــدرة مدي ــر اال�ستثــمار مــن الإ�شــراف ب�شك ــل ك ــاف  ,ومتوا�ص ــل
عليه  ،وعدم وجود �أي موانع �أو قيود من التعاقد معه .
و � -آلية �أو ا�سرتاتيجية التخارج من ال�سوق الأجن ــبي  ،والتداب ــري الالزم ــة لبيــع
اال�ستثمارات املوجودة فـي تلك البلدان .
ز  -التدابري العملية والفعالة التي �ستعالج �أي م�س�ألة وتعمل على التخفـيف من �أي
خماطر قد تن� أش� من اال�ستثمارات فـي تلك البلدان .
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املــادة ( ) 137
يجوز لل�صندوق الذي يقوم باال�ستحواذ على عقارات كائنة خارج ال�سلطنة التحوط لتقلبات
�أ�سعار ال�صرف لعمالت تلك البلدان .
املــادة ( ) 138
يج ــوز لل�ص ــندوق امل�شارك ــة فـ ــي العقـ ــود امل�ستقبل ــية لأغرا�ض �إدارة املخاطر فقط  ,وهي
حم�صورة مبقدار انك�شاف غطاء ال�صندوق املايل للعملة الأجنبية .
املــادة ( ) 139
يجوز اال�ستثمار فـي الأ�صول ذات ال�صلة بالعقارات  ,وغري ذات ال�صلة بها فـي �أي �سوق
خارج ال�سلطنة � ,إذا توافر فـي تلك ال�سوق اال�شرتاطات الآتية :
أ�  -وجود رقابة �إ�شرافـية من قبل اجلهات املعنية على ال�سوق .
ب  -الإملام باقت�صاديات ال�سوق وجدوى اال�ستثمار فـيه .
ج  -تطبيق متطلبات احلوكمة .
د  -وجود تدابري كافـية ت�ضمن عدم وجود �أي قيود على حتويل الأرباح �أو ر�أ�س املال
من ال�سوق الأجنبية لل�صندوق .
هـ � -أن تكون اجلهة الرقابية لهذه ال�سوق ع�ضوا فـي املنظمة الدولية للهيئات الرقابية
على �أ�سواق الأوراق املالية (االي�سكو) .
املــادة ( ) 140
يجوز لل�صندوق االقرتا�ض ل�شراء عقارات و�شركات الغر�ض اخلا�ص  ,وللوفاء بامل�صاريف
الر�أ�س مالية  ,وذلك من خالل االقرتا�ض فقط من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة
بذلك �أو من خالل �إ�صداره ل�سندات � /صكوك .
املــادة ( ) 141
يجب �أال يتجاوز �إجمايل حجم ديون ال�صندوق (مبا فـي ذلك �إ�صدار ال�سندات  /ال�صكوك)
ن�سبة (� )%60ستني فـي املائة من �إجمايل قيمة �أ�صوله فـي وقت االقرتا�ض  ,ويجوز ا�ستثناء
�أن تتجاوز �إجمايل تلك الديون لهذه الن�سبة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية .
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املــادة ( ) 142
مع مراعاة حكم املادة ( )141من هذه الالئحة  ,يجوز ملدير اال�ستثمار  ,مبوافقة �إدارة
ال�صندوق واحلافظ الأمني � /أمني العهدة  ,ره ــن �أي م ــن ممت ــلكات ال�صنــدوق ك�ضمان
للح�صول على قر�ض .
املــادة ( ) 143
يجب على مدير اال�ستثمار توفـيق �أو�ضاع ال�صندوق خالل مدة ال تتجاوز ( )12اثني ع�شر
�شهرا من تاريخ واقعة ف�شل ال�صندوق فـي االلتزام ب�أحكام املادة ( )118من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 144
فـيمــا عــدا ما تخت ــ�ص به اجلمعي ــة العام ــة غ ــري العاديــة يجوز للهيئة ال�سماح لل�صندوق
بتجاوز الن�سب املئوية املفرو�ضة مبوجب هذه الالئحة الواردة فـي هذا الف�صل  ,بن�سبة
زيادة �أو نق�صان ال تتجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من قيمة �أ�صول ال�صندوق .
الف�صـــل العا�شـــر
التقييــــم
املــادة ( ) 145
يجب على مدير �صناديق اال�ستثمار الت�أكد من �إجراء تقييم عادل ودقيق جلميع �أ�صول
والتزامات ال�صندوق .
املــادة ( ) 146
يجب �أن يتم تقييم جميع العقارات التي �سيتم �شرا�ؤها �أو بيعها مبا فـي ذلك التي متلكها
�شركة الغر�ض اخلا�ص .
املــادة ( ) 147
يــجب الق ــيام بعملية �إعادة تقييم لكل العقارات فـي حمفظة ا�ستثمارات ال�صندوق مرة
واحدة على الأقل كل ( )3ثالث �سنوات .
ويجب �أن تتم كل عمليات التقييم و�إعادة التقييم االعتيادية بوا�سطة مقيم م�ستقل يعني
ح�سب الأ�صول بوا�سطة مدير �صناديق اال�ستثمار .
ويجــوز للحافــظ الأمــني � /أمني العهــدة  ,فـي �أي وقــت � ,إذا كانت لديه املربرات الكافـية ,
تعيني مقيم م�ستقل للعقارات التي ميلكها ال�صندوق على نفقة ال�صندوق .
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املــادة ( ) 148
ال يجوز تعيني نف�س املقيم ليقوم بعملية تقييم للعقار نف�سه لأكرث من مرتني متتاليتني .
ويجوز اال�ستعانة به مرة �أخرى بعد �أن يتم تقييم العقار ذاته من مقيم �آخر .
املــادة ( ) 149
يجب على املقيم الذي يتم تعيينه من جانب مدير �صناديق اال�ستثمار �إعداد تقرير تقييم
تف�صيلي للعقار يقدم ملدير �صناديق اال�ستثمار واحلافظ الأمني � /أمني العهدة .
املــادة ( ) 150
يجب �إعداد تقرير التقييم وفق معايري التقييم الدولية املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 151
يجب �أال يكون قد م�ضى على تقرير التقييم �أكرث من (� )6ستة �أ�شهر قبل تاريخ توقيع
اتفاقية بيع �أو �شراء العقار �أو تاريخ �إعداد امليزانية  ،وذلك حتى يت�سنى االعتداد به .
املــادة ( ) 152
فـي حالة حدوث ظروف ت�ؤثر ب�صورة جوهرية على العقارات  ,على احلافظ الأمني � /أمني
العهدة الت�أكد من �أن املقيم الذي يتم تعيينه �سوف ي�أخــذ بع ــني االعت ــبار ت ــلك الظ ــروف
فـي �أثناء �إعداده لتقرير التقييم .
املــادة ( ) 153
يجب �أن يتم تقييم جميع الأ�صول ذات ال�صلة  ,وغري ذات ال�صلة بالعقارات ب�شكل م�ستمر
ومرتابط  ,للو�صول �إىل تقييم مو�ضوعي وم�ستقل لتلك الأ�صول  ,وقابل للتحقق منه .
املــادة ( ) 154
يجب على مدير �صناديق اال�ستثمار �إ�شعار احلافظ الأمني � /أمني العهدة فورا ب�صافـي
قيمة الأ�صول للوحدة اال�ستثمارية عند اكتمال عملية تقييــم الأ�صــول املن ــ�صو�ص عليه ــا
فـي املادة ( )153من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 155
يج ــب علــى مدي ــر �صناديــق اال�ستثم ــار � ،إذا تبني له �أن �أي تقييم قد مت �إجرا�ؤه لأ�صول
ال�صندوق كان غري �صحيح  ،القيام فورا بالآتي :
أ� � -إ�شعار الهيئة و�إدارة ال�صندوق واحلافظ الأمني � /أمني العهدة بذلك .
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ب  -اتخ ــاذ �إج ــراءات عالج ــية فوري ــة لت�ص ــحيح �أي تبع ــات ناجتة عن التقييم غري
ال�صحيــح  .ويجـوز �أن ت�شتمل عملية الت�صحيح على ح�صول ال�صندوق على تعوي�ض
مايل � ,أو غري مايل .
املــادة ( ) 156
يجب على مدير �صناديق اال�ستثمار الإعالن عن �صافـي قيمة �أ�صول ال�صندوق للوحدة
اال�ستثمارية الواحدة من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سوق ب�شكل ربع �سنوي  ,وذلك خالل
مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من نهاية الربع املعني  ،ويجب تقريب �صافـي قيمة
الأ�صول للوحدة اال�ستثمارية �إىل ( )3ثالث خانات ع�شرية .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
الت�سعيــر والتــداول
املــادة ( ) 157
يجب �أال يقل �سعر الوحدات اال�ستثمارية املطروحة لالكتتاب عن ( )100مائة بي�سة للوحدة .
املــادة ( ) 158
يجب �أن تتم عملية التداول فـي الوحدات اال�ستثمارية وفق ال�ضوابط والتعليمات املعمول
بها فـي ال�سوق .
املــادة ( ) 159
يجب على مدير الإ�صدار �إذا تزامنت عملية طرح وحدات ا�ستثمارية لأطراف ذات عالقة
مع طرح عام للجمهور  ,الت�أكد من �أال يقل �سعر الوحدة للأطراف ذات العالقة عن �سعر
الوحدة املطروحة للجمهور .
املــادة ( ) 160
يتم تداول الوحدات اال�ستثمارية لل�صناديق اخلا�صة بعد �إدراجها فـي ال�سوق على �أ�سا�س
�صافـي قيمة الأ�صول .
املــادة ( ) 161
يجب على احلافظ الأمني� /أمني العهدة �أن يطلب من ال�سوق �إيقاف تداول الوحدات
اال�ستثمارية فـي حالة ن�شوء ظروف ا�ستثنائية كافـية ت�ستوجب القيام بذلك  ,مع �ضرورة
الأخذ فـي االعتبار م�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية وامل�ستثمرين املحتملني .
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املــادة ( ) 162
يجب �أن تع ــاد الوح ــدات اال�ستثماري ــة للتــداول ب�أ�س ــرع ما ميكن بعد انتهاء الظروف
اال�ستثنائية  ,التي يجب �أال تتجاوز فـي كل الأحوال ( )21واحدا وع�شرين يوما من بدء
الإيقاف  ,وميكن متديد فرتة الإيقاف لفرتات �أخرى مبوافقة الهيئة .
املــادة ( ) 163
يجب على احلافظ الأمني � /أمني العهدة فـي حالة �إيقاف الوحدات اال�ستثمارية عن التداول
وفقا للمادة ( )161من هذه الالئحة � ,إ�شعار الهيئة كتابيا فورا وقبل بداية تداول اليوم
التايل لإيقاف الوحدات اال�ستثمارية  ,مع ذكر �أ�سباب الإيقاف والتاريخ املتوقع لإعادتها
للتداول .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
التعامـالت مـع الأطـراف ذات العالقـة
املــادة ( ) 164
�إذا كان مدير اال�ستثمار يدير �أكرث من �صندوق  ,وكانت املعاملة تت�ضمن �صندوقني �أو �أكرث
من ال�صناديق التي يديرها  ,ف�إن التعامالت بني هذه ال�صناديق تعترب تعامالت �أطراف
ذات عالقة لكل �صندوق م�شارك فـي التعامالت .
املــادة ( ) 165
يجب �أن يتم تنفـيذ جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وفق الآتي :
أ�  -على �أ�سا�س جتاري بحت .
ب � -أن تكون فـي م�صلحة حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -ب�سع ــر يع ــادل القيم ــة التــي مت تقديرها فـي تقرير التقييم بالن�سبة للتعامالت
العقارية .
املــادة ( ) 166
أ�  -يجب احل�صول على املوافقة امل�سبقة حلملة الوحدات اال�ستثمارية بقرار فـي جمع ــية
عامة غري عادية �إذا كانت قيمة املعاملة العقارية مــع الأط ــراف ذات العالقـ ــة ت�س ــاوي
�أو تزيــد عل ــى ن�سب ــة ( )%5خم�سـ ــة ف ــي املائ ــة م ــن �إجمال ــي قيم ــة �أ�ص ــول ال�صنـ ــدوق
(بعد ال�شراء) .
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ب  -يجــب على �إدارة ال�صندوق الت�أكد من �أن املعاملة العقارية متت على �أ�س�س جتارية
بحتة وعلى قدم امل�ساواة  ,وال ت�ضر مب�صالح حملة الوحدات اال�ستثمارية � ,إذا كانت
قيمة املعاملة العقارية مع الأطراف ذات العالقة �أقل بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
من �إجمايل قيمة �أ�صول ال�صندوق (بعد ال�شراء) .
املــادة ( ) 167
لأغرا�ض تطبيق �أحكام املادة ( )166من هذه الالئحة  ,يجب االلتزام بالآتي :
أ�  -يجب تنفـيذ املعاملة ح�سب قيمة �إجمايل �أ�صول ال�صندوق املف�صح عنها فـي �أحدث
بيانات مالية ن�شرت لل�صندوق  ,و�أي تعامالت الحقة لعملية ن�شر البيانات املالية
يج ــب �أن ت�أخ ــذ بع ــني االعت ــبار �أي تغيريات تكون قد طر�أت على �إجمايل �أ�صول
ال�صندوق .
ب � -أال تتجاوز قيمة التعامالت مع الأطــراف ذات العالق ــة بال�صن ــدوق جمتمــعني
خالل ( )12االثني ع�شر �شهرا الأخيــرة ن�سبــة ( )%5خم�سة فـي املائة من �إجمايل
قيمة �صافـي �أ�صول ال�صندوق .
الف�صــل الثالــث ع�شــر
الأتعــاب وامل�صاريــف
املــادة ( ) 168
يتم حتديد الأتعاب واملكاف�آت ال�سنوية ملقدمي اخلدمات بناء على الع ــقد ال ــذي يربم مع
ال�صندوق  ,وفـي جميع الأحوال يجب �أن يتنا�سب مع الآتي :
�أ  -مهام وواجبات وم�س�ؤوليات كل منهم .
ب  -طبيعة ونوع ومقدار اخلدمات التي قدمها كل منهم .
ج  -حجم وت�شكيلة ممتلكات ال�صندوق .
د  -جناحهم فـي حتقيق �أهداف ال�صندوق اال�ستثمارية .
هـ  -دور ال�صندوق فـي تعظيم العوائد حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
و  -احلد الأق�صى املحدد فـي النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة .
ويجب الإف�صاح عن الأتعاب بو�ضوح فـي ن�شرة الإ�صدار  ,وفـي تقرير ال�صندوق .
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املــادة ( ) 169
يجوز لأع�ضاء �إدارة ال�صندوق واللجنة ال�شرعية احل�صول على �أتعاب ومكاف�آت �سنوية
يتحملها ال�صندوق  ,ح�سب ما تقرره اجلمعية العامة العادية  ,ومبا ال يتعار�ض مع النظام
الأ�سا�سي� /سند العهدة .
املــادة ( ) 170
تدفع من ال�صندوق فقط امل�صاريف التي تتعلق مبا�شرة ب�أعماله ال�ضرورية لت�شغيل و�إدارة
و�صيانة ممتلكاته  ,وعلى الأخ�ص الآتي :
أ� � -صيانة العقارات التي تعود �إىل ال�صندوق .
ب  -ال�ضرائب والر�سوم التي تفر�ض على ال�صندوق من اجلهات وال�سلطات املعنية .
ج  -الأتعاب وامل�صاريف الأخرى التي يتحملها مراقبو احل�سابات الذين يتم تعيينهم
للتدقيق على ح�سابات ال�صندوق �أو �شركات الغر�ض اخلا�ص .
د  -الأتعاب املتعلقة بتقييم �أي ا�ستثمارات لل�صندوق بوا�سطة مقيم م�ستقل ل�صالح
ال�صندوق .
هـ  -الأتعاب والتكاليف التي تدفع ملقدم اخلدمة و�شركة �إدارة العقارات وغريها .
و  -التكاليف التي يتم حتملها لتعديل النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة .
ز  -م�صاريف الإدراج فـي ال�سوق .
ح  -م�صاريف عقد اجلمعيات العامة .
املــادة ( ) 171
يجب على احلافظ الأمني � /أمــني العهــدة الت�أكــد مــن �أن امل�صاري ــف التــي يتــم حتميلهــا
لل�صندوق م�شروعة  ،ويجب عليه الت�أكد من �أن امل�صاريف التي يتم حتميلها لل�صندوق
غري مبالغ فـيها � ,أو تتجاوز املعدالت التجارية االعتيادية  ،ف�إذا تبني له خالف ذلك جاز
له تقدير مالءمة املوافقة على امل�صاريف التي �سوف يتحملها ال�صندوق من عدمه .
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الف�صــل الرابــع ع�شــر
التقاريــر والتدقيــق
املــادة ( ) 172
يجب على مدير اال�ستثمار �إعداد التقارير الآتية لل�صناديق التي يديرها :
أ�  -تقرير �سنوي لل�صناديق اخلا�صة .
ب  -تقرير �سنوي  ,ومرحلي لل�صناديق العامة .
املــادة ( ) 173
يحدد النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة بداية ونهاية ال�سنة املالية لل�صندوق .
ف�إذا ت�أ�س�س ال�صندوق خالل الن�صف الأول من ال�سنة املالية الأوىل  ,ف�إن �سنته املالية تنتهي
بنهاية هذه ال�سنة � ,أما �إذا ت�أ�س�س خالل الن�صف الثاين  ،ف�إن �سنته املالية تنتهي بنهاية
ال�سنة التالية .
املــادة ( ) 174
يجب �أن يحتوي التقرير ال�سنوي لل�صندوق على الأقل ما ي�أتي :
أ�  -معلومات عن ال�صندوق .
ب  -تقرير عن �أداء ال�صندوق .
ج  -تقريـ ــر مدي ــر اال�ستثمــار .
د  -تقرير احلافظ الأمني� /أمني العهدة .
هـ  -تقرير اللجنة ال�شرعيــة ( �إن وج ــد) .
و  -البيانات املالية املدققة للفرتة املحا�سبية .
ز  -تقرير مراقب احل�سابات اخلارجي .
ح  -تقريـ ــر �إدارة ال�صن ـ ــدوق .
املــادة ( ) 175
يجب �أن يحتوي التقرير املرحلي لل�صندوق على الأقل ما ي�أتي :
أ�  -معلومات ال�صندوق .
ب  -تقرير عن �أداء ال�صندوق .
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ج  -تقرير مدير اال�ستثمار .
د  -تقرير احلافظ الأمني� /أمني العهدة .
هـ  -تقرير اللجنة ال�شرعية (�إن وجد) .
و  -البيانات املالية للفرتة املحا�سبية املرحلية املعنية .
ز  -تقرير �إدارة ال�صندوق .
املــادة ( ) 176
يجـ ــب علـ ــى مديـ ــر اال�ستثمـ ــار خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز (� )2شهري ــن م ــن نهاي ــة الفت ــرة
املاليــة التي يغطيها التقرير  ،القيام بالآتي :
�أ � -إعداد ون�شر التقارير ال�سنوية واملرحلية لل�صندوق على املوقع الإلكرتوين لل�سوق .
ب � -إر�سال التقرير ال�سنوي واملرحلي حلملة الوحدات اال�ستثمارية جمانا بالربيد
امل�سجل خالل ( )2يومني من تاريخ ت�سلمه لطلب حامل الوحدة اال�ستثمارية .
املــادة ( ) 177
يجب على مدير اال�ستثمار واحلافظ الأمني� /أمني العهدة الت�أكد من �أن البيانات املالية
لل�صندوق قد جرى التدقيق ال�سنوي عليها بوا�سطة مراقب ح�سابات م�ستقل عن مدير
اال�ستثمار واحلافظ الأمني� /أمني العهدة من بني مكاتب التدقيق املعتمدة لدى الهيئة .
املــادة ( ) 178
تعني اجلمعية العامة العادية حلملة الوحدات اال�ستثمارية مراقب احل�سابات  ،وال يجوز
تعيني املكتب ذاته لأكرث من (� )4أربع �سنوات مالية متتالية �إال بعد م�ضي (� )2سنتني ماليتني .
كما يجوز لها عزل مراقب احل�سابات مبوجب قرار م�سبب قبل نهاية ال�سنوات الأربع ,
ويجب على مدير اال�ستثمار �إبالغ الهيئة بذلك فورا  ,ف�إذا تبني للهيئة �أن �أ�سباب عزله
غري �صحيحة  ,جاز لها طلب �إرجاعه .
املــادة ( ) 179
يجب على مدير اال�ستثمار واحلافظ الأمني� /أمني العهدة اتخاذ اخلطوات الالزمة للت�أكد
من قيام موظفـيه �أو مفو�ضيه �أو �أي مقدم �آخر للخدمات ومن ذلك ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي امل�ساعدة املطلوبة ملراقب احل�سابات لأداء مهامه .
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ب  -ال�سماح ملراقب احل�سابات بالو�صول لل�سجالت واملعلومات فـي كل الأوقات .
ج  -عدم التدخل فـي عمل مراقب احل�سابات .
د  -عدم تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو م�ضللة ملراقب احل�سابات .
هـ  -تبلي ــغ مراق ــب احل�ساب ــات بـ ـ�أي م� أس�ل ــة ت�ؤث ــر ب�صــورة جوهرية على املركز املايل
لل�صندوق .
املــادة ( ) 180
يجب على مدير اال�ستثمار واحلافظ الأمني� /أمني العهدة �أو �أي مقدم خدمة �آخر �أن
يطلبوا كتابة من �أي �شخ�ص قاموا بتفوي�ضه �أو بتكليفه ب�أي مهام �ضرورة التعاون مع
مراقب ح�سابات ال�صندوق .
الف�صـل اخلامـ�س ع�شـر
امل�ستنـدات والإ�شعـارات للهيئـة
املــادة ( ) 181
يجب على مدير اال�ستثمار �إ�شعار الهيئة فورا  ,وخالل مدة ال تتجاوز ( )2يومني من علمه
ب�أي مما ي�أتي :
أ�  -تعيني وا�ستقالة �أع�ضاء �إدارة ال�صندوق .
ب  -تعيني وا�ستقالة الرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام ومن فـي حكمهما .
ج  -تعيني وا�ستقالة �أي ع�ضو فـي اللجنة ال�شرعية .
د  -تعيني وتفوي�ض �شركة غري مرخ�صة من الهيئة .
هـ  -عدم �أهلية ع�ضو �إدارة ال�صندوق �أو اللجنة ال�شرعية .
و  -تعيني و�إعفاء مدير �شركة �إدارة العقارات و�أي مفو�ض .
ز  -تعيني وا�ستقالة م�س�ؤول االلتزام .
املــادة ( ) 182
يجب على مدير اال�ستثمار �إيداع امل�ستندات الآتية لدى الهيئة :
�أ  -حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة  ,وذلك خالل مدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر
يوما لتاريخ انعقاد اجلمعية .
ب � -آخر ن�سخة حمدثة ومعتمدة من النظام الأ�سا�سي � /سند العهدة .
-542-

الف�صــل ال�ســاد�س ع�شــر
حــل وت�صفـيــة ال�صنــدوق
املــادة ( ) 183
يجب على �إدارة ال�صندوق تقدمي تو�صية للجمعية العامة غري العادية بحل �أو ت�صفـية
ال�صندوق لأي �سبب تقدره  ,وعلى الأخ�ص الآتي :
أ�  -انتهاء مدة ال�صندوق �أو الغر�ض من �إن�شائه وفقا ملا ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي/
�سند العهدة  ,ون�شرة الإ�صدار .
ب  -توقف ال�صندوق عن ممار�سة �أعماله دون �سبب م�شروع .
ج  -انخفـا�ض �صافــي قيــمة الأ�صــول �إل ــى م�ست ــوى تك ــون فـي ــه امل�صروف ــات التــي تقــع
على امل�ستثمر مرتفعة دون مربر .
د  -بناء على تو�صية من مدير اال�ستثمار .
هـ � -صدور حكم من املحكمة املخت�صة فـي هذا ال�ش�أن .
و  -بناء على طلب الهيئة .
وت�صدر اجلمعية العامة قرارها بحل وت�صفـية ال�صندوق مت�ضمنا تعيني امل�صفي و�أتعابه
و�إجراءات الت�صفـية  ,وتنتهي �سلطات �إدارة ال�صندوق ومقدم اخلدمة فور تعيني امل�صفي .
املــادة ( ) 184
ت�ستخدم عائدات الت�صفـية فـي الوفاء بااللتزامات الواجبة الدفع على ال�صندوق بعد
�سداد امل�صاريف املتعلقة باحلل �أو الت�صفـية  ,ويق�سم الر�صيد املتبقي بني حملة الوحدات
اال�ستثمارية ح�سب الن�سبة والتنا�سب وفقا ملا ميلكونه من وحدات ا�ستثمارية .
الف�صــل ال�سابــع ع�شــر
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 185
يجب االحتفاظ ب�سجالت جميع حملة الوحدات اال�ستثمارية املدرجة فـي ال�سوق لدى
�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع .
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املــادة ( ) 186
يجوز توزيع �أرباح نقدية على حملة الوحدات اال�ستثمارية فقط من الأرباح القابلة للتوزيع ,
ويجــب �إ�ســناد مهمــة توزيــع الأربــاح على حمل ــة الوح ــدات اال�ستثماريــة �إلــى �شركة م�سقط
للمقا�صة والإيداع .
املــادة ( ) 187
يجب على مدير اال�ستثمار واحلافظ الأمني � /أمني العهدة  ,و�أي مفو�ضني تفادي �أي
ت�ضارب للم�صالح قد ين�ش�أ خالل �أي معاملة  ,مع الت�أكد فـي حالة حدوثه من عدم الإ�ضرار
بال�صندوق من املعاملة املذكورة .
املــادة ( ) 188
يجب �أن تتم التعامالت والتداوالت واال�ستثمارات والتعيينات التي تخ�ص الأطراف ذات
العالقة بال�صندوق ب�شروط تكون الأف�ضل لل�صندوق  ,وال تكون �أقل من حيث الفائدة
لل�صندوق من املعامالت التجارية البحتة التي تتم بني الأطراف امل�ستقلة .
املــادة ( ) 189
ال يجــوز ملقدمــي اخلدم ــة �أو املفو�ضــني م ــن جانبــهم الـح�صــول عل ــى �أي خ�ص ــم �أو امل�شارك ــة
فـي �أي عمولة مع �أي و�سيط مقابل توجيه التعامالت فـي ممتلكات ال�صــندوق �إليــه  ,و�أي
خ�صم �أو م�شاركة فـي العمولة يجب �أن توجه حل�ساب ال�صندوق املعني .
املــادة ( ) 190
يجوز ملدير اال�ستثمار �أو اجلهة التي يفو�ضها احل�صول على �سلع وخدمات (عموالت غري
مبا�شرة) يقدمها �أي و�سيط � ،إذا كان لذلك فائدة وا�ضحة حلملة الوحدات اال�ستثمارية
على �أن يتم الأخذ بعني االعتبار ما ي�أتي :
أ� � -أن التعامل مع الو�سيط مت ب�شروط هي الأف�ضل لل�صندوق .
ب � -أنه قد مت الإف�صاح ب�شكل كاف  ,وتف�صيلي عن تلك املمار�سة فـي ن�شرة الإ�صدار ,
وتقارير ال�صندوق .
وت�شمل العموالت غري املبا�شــرة التــي ال يجــوز القــبول به ــا  ,الرتفـي ــه وال�سف ــر وال�سك ــن
وع�ضوية الأندية ومثيالتها .
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املــادة ( ) 191
يجب على م�س�ؤول االلتزام لدى مدير اال�ستثمار التحقق و�إفادة �إدارة ال�صندوق ب�أن ال�سلع
واخلدمات التي ح�صل عليها مدير اال�ستثمار �أو �أي جهة مفو�ضة من جانبه قد متت وفق
�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 192
على مقدم اخلدمة �إتاحة امل�ستندات التالية فـي مكاتبهم الرئي�سية خالل �ساعات العمل
الر�سمية الطالع امل�ستثمرين وحملة الوحدات اال�ستثمارية عليها جمانا :
أ�  -النظام الأ�سا�سي� /سند العهدة  ,وامل�ستندات التكميلية ل�سند العهدة (�إن وجدت) .
ب  -ن�شرة الإ�صدار احلالية  ,ون�شرة الإ�صدار التكميلية ( �إن وجدت) .
ج � -أحدث تقارير البيانات املالية ال�سنوية �أو الف�صلية لل�صندوق (�إن وجدت) .
د  -العقود الرئي�سية وكافة التقارير والر�سائل وامل�ستندات والبيانات من �أي خبري ,
و�أي ج ــزء منــها قد اقتطف �أو متت الإ�شارة �إليه فـي ن�شرة الإ�صدار  ,ما مل تكن
بطبيعتها �سرية � ,أو �أن ن�شرها من �ش�أنه الإ�ضرار مب�صلحة و�أعمال ال�صندوق .
هـ  -احل�سابات املالية لل�صندوق وملدير اال�ستثمار لآخر ( )3ثالث �سنوات (�إن وجدت) .
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قــــرار
رقـــم خ2018/3/
ب�إن�شـاء �صنـدوق �ضمـان م�ساعـدة امل�صابـني ب�إ�صـابات بدنيـة
وورثـة املتوفـني وتعويـ�ض الأ�ضـرار املاديـة فـي حـوادث املركبـات و�إ�صـدار نظامـه
ا�ستنادا �إلى قانون ت�أمني املركبات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/34
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى القرار رقم خ 2016/19/ب�إ�صدار منوذج وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
ين�ش ـ أ� فـي الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال �صنــدوق ي�سمــى �صنــدوق �ضمــان م�ساعــدة امل�صابيــن
ب�إ�صابـ ــات بدنيـ ــة وورثـ ــة املتوفيـ ــن وتعوي ـ ــ�ض الأ�ض ـ ــرار املادي ــة فـ ــي ح ـ ــوادث املركبـ ــات ،
ويعمـل فـي � أش�نـه بالنظـام املرفـق .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من ربيـع الثانــي 1439هـ
املوافـــــق  9 :من ينــايــــــــــــــــر 2018م
يحيـى بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1226
ال�صادرة فـي 2018/1/14م
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نظـام �صنـدوق �ضمـان م�ساعـدة امل�صابـني ب�إ�صابـات بدنيـة
وورثـة املتوفـني وتعويـ�ض الأ�ضـرار املاديـة فـي حـوادث املركبـات
الف�صــل الأول
تعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام ه ــذا النظــام  ,يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فيــه املعنــى ذاتــه
املن�صو�ص عليه فـي قانون ت�أمني املركبات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 94/34كما
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنــى املبــني قريــن كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
الهيئـــة :
الهيئة العامة ل�سوق املـال .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــ�س التنفيــذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
الدائــرة :
دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة .
ال�صنــدوق :
�صندوق �ضمان م�ساعدة امل�صابني ب�إ�صابات بدنية وورثة املتوفني وتعوي�ض الأ�ضرار املادية
فـي حوادث املركبات .
اللجنــة :
جلنة �إدارة ال�صندوق .
جلنــة التظلمــات :
اللجنــة املن�صــو�ص عليها فـي املــادة ( )61مــن قانــون �س ــوق ر�أ�س املــال ال�صـادر باملر�ســوم
ال�سلطانــي رقــم . 98/80
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امل�صــــاب :
الطرف الثالث املت�ضرر من احلادث .
الإ�صابــات البدنيــة :
الأ�ضرار التي تلحق امل�صاب فـي بدنه .
الأ�ضــرار املاديــة :
الأ�ضرار التي تلحق مبركبة امل�صاب من جراء احلادث واململوكة للأ�شخا�ص الطبيعيني .
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صــات ال�صنــدوق
املــادة ( ) 2
يتوىل ال�صندوق تعوي�ض الأ�ضرار املادية الناجمة عن احلادث �شريطة الآتي :
 - 1الوفاة .
 - 2وجود �إ�صابات بدنية .
 - 3جتاوزت قيمة الأ�ضرار املــادية ( )500خم�سمائة ريال عماين .
املــادة ( ) 3
يخت�ص ال�صندوق مب�ساعدة ورثة املتوفني  ،وامل�صابني ب�إ�صابات بدنية  ،وتغطية م�صاريف
العالج والإ�سعافات الأولية الناجتة عن حوادث املركبات  ،وتعوي�ض الأ�ضرار املـادية  ،وذلك
فـي احلالتني الآتيتني :
 - 1عدم معرفة املركبة املت�سببة فـي احلادث .
 - 2عدم وجود تغطية ت�أمينية للمركبة املت�سببة باحلادث .
الف�صـــل الثالـــــث
�إدارة ال�صنــدوق
املــادة ( ) 4
تن� أش� جلنة لإدارة ال�صنـدوق ي�ص ــدر بت�شكيلها قــرار من الرئيــ�س التنفي ــذي  ،يحـ ــدد فيــه
الرئي�س ونائبه و�أع�ضا�ؤها و�أمني لل�سر  ،وتكون مدة الع�ضوية فيها ( )3ثالث �سنوات قابلة
للتجديد ملدد مماثلة .
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املــادة ( ) 5
جتتمــع اللجن ــة بدع ــوة م ــن رئي�سه ــا � -أو نائب ــه ف ــي ح ــال غي ــاب الرئي ــ�س  -مرة كــل ()3
ثالثة �أ�شهــر � ،أو كلمــا دعــت احلاجة �إىل ذلك  ،وال يكون االجتمــاع �صحيحــا �إال بح�ضــور
�أغلبيــة الأع�ضـاء  ،على �أن يكــون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وتــ�صدر اللجنــة قراراتها
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضريـن  ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه
رئي�س االجتماع  ،وعلى الع�ضو املعرت�ض تدوين �أ�سباب اعرتا�ضه فـي حم�ضر االجتماع ،
كما يجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 6
يتوىل �أمني �سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعات اللجنة فـي حم�ضر يبني فيه كافة املوا�ضيع
والتفا�صيل املهمة التي متت مناق�شتها  ،والقرارات التي مت اتخاذها  ،على �أن تدون فيه
�أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين  ،والذين �صوتوا ل�صالح � ،أو �ضد �أي من تلك القرارات  ،ويتعني
�أن تكون املحا�ضر م�ؤرخة  ،وحتمل �أرقاما مت�سل�سلة .
املــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة �إدارة ال�صندوق وتنظيم عمله  ،ولها فـي �سبيل ذلك القيام بالآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة لإدارة ال�صندوق  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 2درا�سة الطلبات الواردة �إىل ال�صندوق والبت فيها وت�سويتها  ،والتثبت من جميع
الأوراق والوثائق والتقارير وامل�ستندات املطلوبة لتقدمي امل�ساعدة .
� - 3إحالة امل�صاب مرة �أخرى �إىل امل�ست�شفيات ال�صحية �إذا ارت�أت �ضرورة لذلك .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي ممار�سة �أعمالها .
املــادة ( ) 8
يحل ال�صندوق �أو من يكلفه حمل من تقا�ضى التعوي�ض فـي حق الرجوع بكافة احلقوق
على �سائق املركبة املت�سببة بال�ضرر �أو مالكها � ،إذا متت معرفة ال�سيارة �أو حددت هوية املالك
�أو ال�سائق املجهول  ،وفـي حالة جتاوز املبلغ املحكوم به املبلغ املدفوع من قبل ال�صندوق ،
ف�إن الزيادة ت�ؤول �إىل �صاحب التعوي�ض .
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الف�صــل الرابــع
�إجــراءات طلبــات امل�ساعــدة والتعويــ�ض
املــادة ( ) 9
علــى ورث ــة املتوفــى �أو امل�ص ــاب � ،أو وكيلهما التقدم بطل ــب امل�ساع ــدة �أو التعوي ــ�ض كتاب ــة
إ�ل ــى اللجنــة  ،علــى �أن يت�ضمــن الطلــب جميع البيان ــات واملعلومــات املتعلق ــة باملطالبـ ــة ،
و�أن يك ــون مرفقــا بــه امل�ستنــدات الآتيــة :
 - 1ا�سم مقدم الطلب  ،وعنوانه  ،و�صفته .
 - 2تفا�صيل مو�ضوع املطالبة  ،وحيثيات احلادث .
 - 3ن�سخة من تقرير �شرطة عمان ال�سلطانية مبعاينة احلادث  ،مبينا فيه وقت وقوع
احلادث  ،ومكانه  ،وكيفية وقوعه  ،وحتديد املت�سبب فيه  ،و�أ�سماء �سائقي املركبات ،
وعنوان مالك املركبة املت�سببة (�إن وجـد) .
 - 4تقرير طبي �صادر عن وزارة ال�صحة  ،مبينا فيه و�صف حلالة الأ�ضرار التي حلقت
امل�صاب فـي بدنه .
 - 5فواتري م�صاريف العالج والإ�سعافات الأولية .
� - 6شهادة وفاة للمتوفى ب�سبب احلادث  ،ون�سخة من الوكالة ال�شرعية لوكيل الورثة
والإعالم ال�شرعي .
� - 7سند الوكالة فـي حالة تقدمي الطلب عن طريق وكيل .
� - 8أي معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها اللجنة .
وال تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�ضي (� )2سنتني من تاريخ وقوع احلادث .
املــادة ( ) 10
تبت اللجنة فـي طلب امل�ساعدة �أو التعوي�ض خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء
البيانات واملعلومات وامل�ستندات املتعلقة به .
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ويجوز ملقدم الطلب التظلم من القرار ال�صادر برفــ�ض طلبــه �أو م�ضــي املــدة امل�شــار �إليــها
دون رد �إىل جلنة التظلمات خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطـاره بالقــرار �أو م�ض ــي
املـدة دون رد  ،ويجــب عليــها البــت ف ــي التظل ــم بق ــرار م�سب ــب خ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا
من تاريخ عر�ضه عليها �أو من تاريخ ا�ستيفاء البيانات واملعلومات  ،ويعترب مرور هذه املدة
دون رد مبثابة رف�ض للتظلم  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 11
تكون حدود مبالغ امل�ساعدة �أو التعوي�ض التي يتحملها ال�صندوق على النحو الآتي :
 - 1الدية ال�شرعية املقررة قانونا عن كل حالة وفاة .
 - 2املبلغ الذي يق�ضي به احلكم الق�ضائي النهائي للم�صاب فـي بدنه .
 - 3قيمة الأ�ضرار املاديــة فــي حالــة اخل�ســارة الكلي ــة خم�صومــا منهــا اال�ستهــالك ،
وفق ــا للحـ ــدود الـ ــواردة ف ــي من ــوذج الوثيق ــة املوح ــدة للت�أم ــني عل ــى املركب ــات ،
وبحد �أق�صى ( )%50خم�سون فـي املائة من قيمة املركبة فـي حالة اخل�سارة الكلية
مبا ال يجاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
 - 4قيمة الأ�ضرار املادية فـي حالة اخل�سارة اجلزئية خم�صوما منها اال�ستهالك ،
وفقــا للح ــدود ال ــواردة فـ ــي من ــوذج الوثيق ــة املوح ــدة للت�أم ــني علــى املركبــات ،
وبحد �أق�صى ( )%50خم�سون فــي املائــة مــن قيمــة الأ�ض ــرار مب ــا ال يج ــاوز ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
 - 5قيمــة م�صاريــف ع ــالج الإ�صاب ــات البدني ــة الت ــي تلح ــق بامل�ص ــاب مــن احلــادث ،
وفقا للحدود الواردة فـي منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني على املركبات .
 - 6قيمة م�صاريف الإ�سعافات الأولية التي تقدم للم�صاب ب�سبب �إ�صابته من احلادث ،
وفقا للحدود الواردة فـي منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني على املركبات .
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الف�صــل اخلامـــ�س
ماليــة ال�صنــدوق
املــادة ( ) 12
يكون لل�صندوق ميزانية م�ستقلة  ،وتتكون موارده املالية من الآتي :
 )%0٫25( - 1ربــع فـي املائــة عــن كــل وثيقــة ت�أميــن لك ــل مركبــة يتــم الت�أميــن عليهـا
فـي ال�سلطنة  ،يتم حت�صيله من حامل الوثيقة عن طريق �شركات الت�أمني .
 - 2عوائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
 - 3التربعات والهبات التي يقرر املجل�س قبولها .
� - 4أي موارد �أخرى يقررها املجل�س .
املــادة ( ) 13
 - 1تقوم الدائرة با�ستثمــار أ�مــوال ال�صنــدوق فـي الأدوات اال�ستثماري ــة ذات العائــد الثابت
فقط  ،وت�شمل ما ي�أتي :
أ�  -الودائــع لــدى امل�صــارف املرخ�ص ــة  ،والأدوات املالي ــة الأخ ــرى الت ــي تعر�ضــها
هــذه امل�صـارف .
ب  -ال�سندات احلكومية .
ج � -أدوات الدين ذات العائد الثابت .
 - 2على الدائرة  -عند اتخاذ القرارات املتعلقة با�ستثمار �أموال ال�صندوق  -مراعاة وجود
ال�سيول ــة الكافيـ ــة ف ــي جمي ــع الأوق ــات  ،ل�س ــداد املطالب ــات الت ــي ت ــرد �إل ــى ال�صنــدوق ،
وفقـا ملـا تقـرره اللجنـة .
 - 3يتم اتخاذ قرار اال�ستثمار مبوافقة الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 14
تلتزم الدائرة مبا ي�أتي :
 - 1م�سك ح�سابات ال�صندوق من خالل �إن�شاء نظام حما�سبي م�ستقل لهذا الغر�ض ،
يقيد فيه جميع ح�سابات ال�صندوق  ،ومنها العنا�صر الآتية :
أ�  -تفا�صيل املبالغ املودعة لدى ال�صندوق .
ب  -تفا�صيل املبالغ املدفوعة من ال�صندوق .
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ج  -تفا�صيل ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
د  -امل�صروفات املتعلقة بال�صندوق .
هـ  -الإيرادات املتحققة لل�صندوق .
� - 2إعداد تقرير ربع �سنوي يت�ضمن تفا�صيل املطالبات املقدمة لل�صندوق  ،واملبالغ التــي
تــم �صرفهــا  ،وتقدميــه إ�لـى الرئيــ�س التنفيــذي  ،كما تقوم ب�إجراء مطابقة بني الأموال
املقيدة بال�سجالت  ،وتفا�صيل احل�ساب امل�صرفـي الذي ت�شرف عليه الهيئة  ،وترفع
تقريــرا بذلـك إ�ل ــى الرئي ــ�س التنفي ــذي يب ــني في ــه الفروق ــات املالي ــة (�إن وجــدت) ،
و�أي مالحظات �أخرى  ،مع ذكر الأ�سباب والإجراءات التي اتخذت ملعاجلتها .
� - 3إعداد تقرير �سنوي يرفع �إىل الرئي�س التنفيذي  ،يبني املركز املايل لل�صندوق و�أداءه ،
وتفا�صي ــل املبال ــغ املودعـ ــة واملطالب ــات املدفوعـ ــة والإيـ ــرادات وامل�صروفـ ــات املتعلقـ ــة
بال�صنـ ــدوق وتفا�صيــل ا�ستثمــارات �أموال ــه  ،ويتــم عــر�ض هــذا التقريــر على مراقب
ح�سابات الهيئة ملراجعة �أعمال ال�صندوق  ،وفقا ملعايري املراجعة املعمول بها  ،كما يتم
�إدراج ملخ�ص لهذا التقرير �ضمن التقرير ال�سنوي للهيئة .
املــادة ( ) 15
تلتزم �شركات الت�أمني خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من نهاية ربع كل �سنة ب�إيداع الأموال
امل�ستحقة لل�صندوق  ،وذلك مبوجب �شيك ي�صدر با�سم ال�صندوق � ،أو عن طريق حتويالت
بنكية � ،أو عن طريق الأنظمة الآلية املعتمدة لدى امل�صارف املرخ�صة بال�سلطنة  ،و�إ�شعار
الهيئة بذلك  ،على �أن ترفق ك�شوفات معتمدة من قبلها تبني فيها عدد وثائق الت�أمني ،
و�أ�سماء امل�ؤمن عليه ــم  ،و�أي بيانات �أخرى  ،كما تلتزم بتقدمي ن�سخة من تلك البيانات
على قر�ص ممغنط (� ، )CDأو عرب الو�سائل الإلكرتونية  ،وفقا لال�شرتاطات واملوا�صفات
الفنية التي حتددها اللجنة .
وتتوىل الدائرة متابعة �إيداع الأموال امل�ستحقة لل�صندوق .
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قــــرار
رقـــم خ2018/5/
بتعديـل بع�ض �أحكام الئحة �شـ�ؤون املوظفــني بالهيئـة العامـة ل�سـوق املـال
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2000/8
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  29مار�س 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
ت�ستبدل بعبارة "�شاغلي وظائف الإدارة العليا " الواردة فـي املـادة ( )8البند (�أ) من الالئحة
عبارة "فيما عدا الرئي�س التنفيذي".
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  13 :من �صفـــــــــــــــــر 1440هـ
املوافـــــق  22 :من �أكتوبـــــــــــــر 2018م
يحيـى بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1266
ال�صادرة فـي 2018/10/28م
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قـــرار
رقـــم 2018/8
ب�إ�صدار الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
و�إلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/77
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات  ،ب�أحكام الالئحة 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 لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من ربيـــع الأول 1440هـ
املوافـــــق  26 :من نوفمبـــــــــــر 2018م
يحيـى بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابــري
رئي ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1270
ال�صادرة فـي 2018/12/2م
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الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات
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 :
 الهيئــة :الهيئة العامة ل�سوق املال .
 الوزارة :وزارة التجارة وال�صناعة .
 الرئي�س التنفـيذي :الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 مراقب احل�سابات :مكتب تدقيق احل�سابات املرخ�ص له من قبل الوزارة واملعتمد من قبل الهيئــة  ،وفقــا
لأحكام هذه الالئحة ملراقبة ح�سابات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة .
 امل�ؤ�س�ســات :امل�ؤ�س�سـ ــات الت ــي يتجــاوز حجم مبيعاتها �أو �إيراداتها ( )2000000مليوين ريال عماين ،
�أو يتجاوز �صافـي حقوق ملكيتها مليون ريال عماين  ،واخلا�ضعة لرقابة الهيئة .
املــادة ( ) 2
يعد بالهيئة �سجل خا�ص العتماد مراقبي احل�سابات  ،ويجب على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�ضعة لرقابة الهيئة تعيني مراقب ح�سابات من بني املعتمدين فـي هذا ال�سجل .
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الف�صــل الثانــي
�ضوابـط االعتمـاد و�إجراءاتـه
املــادة ( ) 3
ي�شرتط العتماد مراقب احل�سابات  ،توافر الآتي :
� - 1أال تقل خربته العملية فـي جمال تدقيق احل�سابات عن ( )5خم�س �سنوات .
� - 2أن يتمت ــع بالكف ــاءة املهن ــية والفني ــة املنا�سب ــة  ،وال�سمعـة احل�سنـ ــة فـ ــي جمـ ــال
التدقيق  ،و�أال يكون قد حرم من ممار�ســة املهن ــة � ،أو �ص ــدرت �ضده �أي ج ــزاءات
ناجتة عن ارتكابه �أخطاء مهنية � ،أو خمالفات قانونية .
� - 3أال يقل عدد العاملني لديه عن ( )5خم�سة  ،منهم �شريك مهني واحد على الأقل ،
على �أن تتوافر فـي كل منهم ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون مقيدا فـي جدول املحا�سبني  ،واملراجعني لدى الوزارة .
ب � -أن يكون حا�صال على �شهادة املحا�سب القانوين .
ج � -أن يكون متفرغا للعمل فـي مكتب تدقيق احل�سابات .
د � -أن تتوافـر لــدى ( )3ثالثــة منه ــم (مبــن فـيهم ال�شريك) خربة ال تقل عن ()10
ع�شر �سنوات فـي جمال التدقيق بعد ح�صولهم على امل�ؤهل املهني .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب االعتماد �إلى الهيئة على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
� - 1شهادة ال�سجل التجاري ملراقب احل�سابات .
 - 2ترخي�ص �ساري املفعول مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة .
 - 3قائمة ب�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع  ،ومناذج التواقيع .
 - 4قائمة ب�أ�سماء ال�شركاء  ،والعاملني املهنيني لدى مراقب احل�سابات  ،وم�ؤهالتهم
العلمية  ،واملهنية  ،وخرباتهم العملية .
 - 5عدد العمالء الذين مت التدقيق فـي ح�ساباتهم وقت تقدمي الطلب .
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 - 6بيان باللوائح وال�سيا�سات الداخلية ملكتب تدقيق احل�سابــات  ،والأنظمــة الفنيــة
التي ي�ستخدمها .
 - 7ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر .
� - 8أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 5
تتولى الهيئة درا�سة طلب االعتماد  ،وت�صدر قرارها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
ا�ستيفاء كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب .
املــادة ( ) 6
ي�صدر االعتمــاد مل ــدة (� )2سنتـني بعــد �ســداد الر�سم املقرر  ،ويجوز جتديده بالإجراءات
وال�شروط ذاتها  ،علــى �أن يقــدم طلــب التجدي ــد خ ــالل ( )30الثالث ــني يوم ــا ال�سابق ــة
على انتهاء االعتماد .
املــادة ( ) 7
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
م
1
2
3

مـقدار الر�سـم بالريـال العمانـي
الر�ســـم
( )100مائة
درا�سة طلب اعتماد مراقب احل�سابات
(� )1000ألف
اعتماد مراقب احل�سابات
(� )1000ألف
جتديد اعتماد مراقب احل�سابات
الف�صــل الرابــع
التزامــات مراقــب احل�سابــات
املــادة ( ) 8

يلتزم مراقب احل�سابات بالآتي :
 - 1تقدمي اخلدمات التي تقت�ضيها طبيعة التدقيق  ،وعدم تقدمي �أي خدمات �إ�ضافـية ،
�أو خدمات من �ش�أنها الت�أثري على ا�ستقالليته � ،أو حياده .
-558-

 - 2مراجعة تفا�صيل خطة عمله  ،ونتائج عملية التدقيق مع جلنة التدقيق بال�شركة
�أو امل�ؤ�س�سة  ،والتـي تلتــزم بتمكينــه مــن االطــالع الكامل على جم ــيع امل�ستنـ ــدات
الالزمة لتنفـيذ مهام التدقيق .
 - 3مراعاة عدم جتاوز الن�سبة بني العاملني املهنـيني لديــه  -مبن فـيهــم ال�شرك ــاء -
وعمالئه  ،احلدود الآتية :
أ�  )10( -ع�شرة عمالء فقط من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لكل عامل مهني لديه خربة
ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات بعد احل�صول على امل�ؤهل .
ب � )7( -سبعة عمالء فقط من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لكل عامــل مهنـي لديـه خربة
ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بعد احل�صول على امل�ؤهل .
 - 4مناق�شة تو�صياته مع جلنة التدقيق بال�شركة �أو امل�ؤ�س�سـة قــبل رفــع احل�سابــات
ال�سنوية �إلى جمل�س �إدارة ال�شركة التخاذ القرار ب�ش�أنها .
� - 5إبالغ جمل�س �إدارة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة  ،وامل�ساهمني فـي اجلمعية العامـة العادية
ال�سنوية ب�أي �أمور ذات �أهميــة  ،كتــلك املتعلقــة مبــدى مالءمــة وفاعليــة �أنظمة
الرقابة الداخلية املعمول بهـا  ،ومدى مقدرة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة على اال�ستمرار
فـي مزاولة �أعمالها .
� - 6إبالغ جمل�س �إدارة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة عن �أي مخالفات للقوانني واللوائح املعمول
بهــا  ،والنظــام الأ�سا�ســي لل�شرك ــة �أو امل�ؤ�س�ســة  ،و�إبالغ الهيئة  ،واجلمعية العامة
العادية ال�سنوية  ،فـي حال وجود مخالفات ج�سيمة .
 - 7الت�أكد من تنفـيذ الطرف ذي العالقة لكافة التزاماته املتعلقة باملعامــلة املاليــة
التي كان طرفا فـيها  ،طبقا ملعايري املحا�سبة الدولية .
� - 8إخط ــار الهيئ ــة ع ــند فقــد �أحــد �شــروط االعتمــاد املن�صـو�ص عليها فـي املادة ()3
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
تكون مدة عمل مراقب احل�سابات �سنة مالية واحدة  ،ويجوز جتديدها مبا ال يجاوز ()4
�أربع �سنوات مالية متتالية  ،وال يجوز بعد انتهاء هذه املدة التعامل مع مراقب احل�سابات
ذاته �إال بعد م�ضي (� )2سنتني ماليتني .
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املــادة ( ) 10
يجب على مراقب احل�سابات عند �إلغاء اعتماده  ،اال�ستمرار فـي ممار�سة مهامه �إلى حني
انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية لل�شركة  ،ويجوز له التقدم �إلى الهيئة بطلب �إعادة
االعتماد وفقا لل�شروط  ،والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يجوز للهيئة مراجعة �أعمال مراقب احل�سابات املعتمد للت�أكد مــن �أن تدقيــق احل�سابــات
مت وفقا ملعايري املحا�سبــة الدولي ــة  ،وال�سيا�ســات والإجـراءات اخلا�صة ب�ضبــط اجلــودة ،
ومتطلبات الإف�صاح ال�صادرة من الهيئة .
الف�صـــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل باجلزاءات املقررة قانونا  ،يجوز للرئي�س التنفـيذي فـي حالــة مخالفــة
�أحكام هذه الالئحة  ،توقيع �أحد اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار .
� - 2إنذار عام ين�شر فـي ال�صحف املحلية .
 - 3وقف عمل مراقب احل�سابات لفرتة زمنية محددة عن تدقيق ح�سابات ال�شركات
اخلا�ضعة لرقابة الهيئة .
� - 4إلغاء اعتماد مراقب احل�سابات من �سجالت الهيئة  ،والتو�صية �إلى جمل�س �إدارة
ال�شركــة للدع ــوة �إلى جمعية عامة عادي ــة � ،أو جمعي ــة ال�شركاء لتعيني مراقب
ح�سابات �آخر .
وللرئي ــ�س التنفـي ــذي �إحال ــة مراق ــب احل�سابــات املخالف �إلى الــوزارة  ،للنظــر فـي �شطبه
من �سجل املحا�سبني واملراجعني .
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قــرار
رقـــم 2018/9
بتعديـــل القـــرار رقـــم 2018/8
ب�إ�صـدار الئحـة �ضوابـط اعتمــاد مراقبــي احل�سابــات
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
و�إلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/77
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات ال�صادرة بالقرار رقم ، 2018/8
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف فقرة ثانية �إلى املادة الأولى من القرار رقم  2018/8امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
" وعلى مراقبي احل�سابات املعتمدين من الهيئة العامة ل�سوق املال جتديد اعتمادهم خالل
فرتة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل ب�أحكام هذه الالئحة ".
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  10 :من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  18 :من دي�سمبــــــــر 2018م
يحيــى بن �سعيـد بن عبد اللـه اجلابري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1273
ال�صادرة فـي 2018/12/23م
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قــرار
رقـــم 2018/10
ب�ش�أن �ضوابط ت�شكيل جلنة التدقيق
وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات امل�ساهمة العامة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
و�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 خ، 2009/1/
و�إلى القرار الوزاري رقم  2002/137ب�ش�أن قواعد و�شروط انتخاب �أع�ضاء جمال�س �إدارة
�شركات امل�ساهمة العامة  ،والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ � 21أكتوبر 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�شكيل جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات
امل�ساهمة العامة  ،بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام ال�ضوابط املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  19 :من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  27 :من دي�سمبــــــــر 2018م
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 ()1275
ال�صادرة فـي 2019/1/6م
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�ضوابــط ت�شكيــل جلنــة التدقيــق
وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات امل�ساهمة العامة
الف�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هــذه ال�ضوابــط يكـ ــون للكلم ــات والعب ــارات الآتي ــة املعن ــى املبــني قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
ال�شركــة :
�شركة امل�ساهمة العامة .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة ال�شركة .
اللجنــة :
جلنة التدقيق فـي ال�شركة .
املراقب الداخلي :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املعني للقيام مبهام و�أعمال التدقيق الداخلي فـي ال�شركة .
املــادة ( ) 2
ت�سري معايري ال�سلوك املهني الآتية على املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين :
� - 1أن يـ ـ�ؤدي مهام ــه وواجبات ــه بك ــل �أمان ــة وم�س�ؤوليـ ــة  ،و�أن يب ــذل ق�صــارى جهــده
فـي �إجنازها على �أكمل وجه .
 - 2متابــعة القوان ــني املتعلق ــة ب�أعم ــال ال�شركــة ف ــي حــدود الواجبـ ــات املنوط ـ ــة بـ ــه
و�أي تعدي ــالت تط ــر أ� عليهــا  ،والإف�صـاح فـي تقاريره عن الإجراءات التي يتعني
اتخاذها من قبل ال�شركة فـي �ضوء ذلك .
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� - 3أال يكون طرفا فـي �أي �أن�شطة �أو �أعمال غري مقبولة بالن�سبة لل�شركة التي يعمل
فـيها .
� - 4أن يتجنب �أي عالقة قد ت�ؤثر على تقدمي ر�أي محايد لل�شركة .
 - 5عدم قبول �أي هدايا �أو عطايا من �أي �شخ�ص �أو جهة تتعلق ب�أعماله فـي ال�شركة .
� - 6أن يف�صح فـي تقاريره عن كافة احلقائق الهامة التي يتو�صل �إليها  ،ويعلم بها ،
والتي من �ش�أن �إغفال ذكرها الت�أثري فـي �صحة احلقائق الواردة فـي هذه التقارير
عن الن�شاطات محل املراجعة .
� - 7أال ي�ستغل املعلومات فـي حتقيق �أي منافع �شخ�صية .
 - 8التعاون مع مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي كل املعلومات ال�ضرورية له ح�سب
معايري التدقيق الدولية .
الف�صــل الثانـي
جلنــــة التدقيـــــق
املــادة ( ) 3
يجب على ال�شركة �أن يكون لديها جلنة  ،وعلى املجل�س �أن ي�صدر قــرارا بت�شكي ــل اللجنــة
من بني �أع�ضائه  ،وفق القواعد الآتيـة :
 - 1ت�شكــل اللجنـ ــة م ــن ( )3ثالث ــة �أع�ضــاء عل ــى الأق ــل  ،ع ــلى �أن يك ــون �أغلبيته ــم
من الأع�ضاء امل�ستقلني .
� - 2أن يرت�أ�س اللجنة �أحد �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني  ،ويحظر اجلمع بني رئا�سة
اللجنة  ،ورئا�سة جمل�س الإدارة .
� - 3أن تتوافر لدى �أحد �أع�ضاء اللجنة على الأقل اخلربة املالية واملحا�سبية .
� - 4أن يت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة نظام عملها ومكان ون�صاب �صحة اجتماعاتها
ومدة عملها وكيفـية القيام ب�أعمالها وواجباتها ومكاف�آت �أع�ضائها .
املــادة ( ) 4
تعقد اللجنة (� )4أربعة اجتماعات فـي ال�سنة على الأقل على �أن يكون من بني احلا�ضرين
�أغلبية الأع�ضاء امل�ستقلني .
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املــادة ( ) 5
تتولى اللجنة املهام وامل�س�ؤوليات الآتية :
 - 1بح ــث ودرا�س ــة اجلوان ــب املتعلق ــة بتعــيني مكاتــب مراقبي احل�سابات اخلارجيني
والتي تت�ضمن �أتعابهم  ،و�شروط اال�ستعانة بهم .
 - 2مراجعــة تفا�صــيل خطــة عــمل مكاتب مراقب احل�سابات ونتائج عملية التدقيق ،
والت�أكد من �إعطاء مراقب احل�سابات حق االطالع الكامل على جميع امل�ستندات
الالزمة لتنفـيذ مهامه .
 - 3فح�ص عمليات االحتيال �أو التزوير املايل التي تتم من خالل �إظهار �أرقام �صورية
فـي بيانات مالية تنطوي على الغ�ش  ،وو�ضع �إجراءات رقابية م�شددة ت�ضمن وجود
ال�سيا�سات واملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولي ــة  ،والت ــي تظه ــر
املركز املايل احلقيقي لل�شركة .
 - 4الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي  ،وذلك من خ ــالل خطــة عمــل التدقــيق
املعتمدة  ،ودرا�سة تقارير املراقب الداخلي التي تغطي اجلوانب احليوية والهامة ،
و�ضمــان �إطــالع املراقــب الداخلــي الكامــل علــى جميع امل�ستندات ذات العالقة ،
ومراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي ب�شكل دوري .
 - 5الت أ�كــد من مــدى مالءمة وكفاية �أنظمة الرقابة الداخليــة بال�شركــة مــن واقــع
التقارير الدورية للمراقب الداخلي ومراقب احل�سابات اخلارجــي �أو اال�ستعانة
بجهات ا�ست�شارية متخ�ص�صة فـي هذا املجال .
 - 6الإ�شراف على اجلوانب املتعلقة ب�إعداد البيانات املاليـة  ،وي�شم ــل ذلك مراجعــة
القوائم املالية الف�صلية وال�سنوية قبل �إ�صدارهــا  ،ومراجع ــة حتفظــات مراقب
احل�سابات اخلارجي على م�سودة القوائم املالية � -إن وجدت  ، -ومناق�شة ودرا�سة
املبادئ املحا�سبية ب�صورة عامة مع الرتكيز على �أي تغريات حدثت فـي ال�سيا�سات
واملبادئ املحا�سبية � ،أو �أي انحرافـات عـن معاييـر املحا�سبــة الدولي ــة  ،بالإ�ضافــة
�إلى الت�أكد من االلتزام مبتطلبات الإف�صاح ال�صادرة من الهيئة .
 - 7العمل كقناة ات�صال بني املجل�س  ،وكل من مراقب احل�سابات اخلارجي  ،واملراقب
الداخلي .
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 - 8مراجعة �سيا�ســات ال�شركــة املتعلق ــة بـ ـ�إدارة املخاط ــر  ،وفحـ ــ�ص �أ�سب ــاب التخل ــف
عن �سداد التزامات ال�شركة � ،إن وجدت .
 - 9مراجع ــة ال�صفق ـ ــات والتعامـ ــالت املقت ــرح �أن تق ــوم بهــا ال�شركــة مــع الأطــراف
ذات العالقة  ،وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إلى املجل�س .
املــادة ( ) 6
للجنة حق طلب ح�ضور املدير املايل ورئي�س ق�سم الرقابة الداخلية (التدقيق الداخلي)
اجتماعاتها �إذا ما �أرادت احل�صول على املزيــد مــن الإي�ضاح ــات  ،واال�ستعان ــة ب�أ�شخ ــا�ص
من ذوي اخلربة والكفاءة � ،إذا ما دعت احلاجة �إلى ذلك  ،واحل�صول على معلومات من �أي
موظف بال�شركة .
املــادة ( ) 7
يج ــب عل ــى اللجن ــة �أن ت�ستم ــع إ�ل ــى �آراء مراقــب احل�سابات اخلارجي واملراقب الداخلي ،
كل على حدة مرة واحدة على الأقل كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 8
يجب على اللجنة قبل رفع القوائم املالية �إلى املجل�س التخاذ القرار ب�ش�أنها � ،أن ت�ستمع
�إلى �آراء مراقب احل�سابات اخلارجي  ،و�أي �إجراءات تدقيق �أخرى مبنية على املخاطر ،
والتحقق من التزام مراقب احل�سابات مبعايري التدقيق الدولية فـي �أثناء قيامه مبهامه .
الف�صــل الثالــث
املراقـــب الداخلـــي
املــادة ( ) 9
يجب على كل �شركة تعيني مراقب داخلي �أو �أكرث للقيام ب�أعمال ومهام التدقيق الداخلي بها .
املــادة ( ) 10
يجب على املجل�س الت�أكد من ح�صول املراقب الداخلي على امل�ؤهالت واخلربات املطلوبة
التي تتنا�سب مع حجم ون�شاط ال�شركة والتي يجب �أال تقل عن الآتي :
� - 1شهادة محا�سب قانوين (�شارترد اكونتانت) � ،أو �شهادة مهنية فـي التدقيق الداخلي
من م�ؤ�س�سات معتمدة  ،ومعرتف بها فـي ال�سلطنة .
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� - 2شهادة البكالوريو�س فـي املحا�سبة �أو املالية من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة
بالن�سبة للعمانيني الراغبني فـي العمل كمراقــب داخل ــي � ،شريط ــة ح�صوله ــم
على تدريب ملدة ( )12اثني ع�شر �شهرا علــى الأقل فـي التدقيق الداخلي فـي �شركة
م�ساهمة عامة � ،أو مكتب خارجي مرخ�ص للعمل كمراقب داخلي .
وفـي حالة ما �إذا كان املراقب الداخلي رئي�سا لوحدة التدقيق الداخلي  ،فـيجب �أال تقل
خربته العملية فـي جمال التدقيق عن ( )5خم�س �سنوات  ،بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على امل�ؤهل
امل�شار �إليه فـي البند ( )1من هذه املادة � ،أما بالن�سبة للعماين فـيجب �أن تكون لديه خربة
عملية فـي جمال التدقيق ال تقل عن (� )7سبع �سنوات �إذا كان ال يحمل امل�ؤهل امل�شار �إليه
فـي البند ( )1من هذه املادة .
املــادة ( ) 11
يجب �أن يكون عقد عمل املراقب الداخلي مكتوبا  ،و�ساري املفعول ملدة ال تقل عن (� )4أربع
�سنوات  ،وفـي حالة عزل املراقب الداخلي �أو ا�ستقالته قبل انق�ضاء فرتة التعاقد  ،فعلى
املجل�س �أن يقدم كتابة للهيئة فورا �أ�سباب عزل املراقب الداخلي � ،أو اال�ستقالة قبل انق�ضاء
مدة العقد  ،على �أن يبني �أ�سباب اتخاذ ذلك القرار  ،ويحق للهيئة التحقق من امل�س�ألة ،
و�سماع ر�أي املراقب الداخلي .
ويجوز للرئي�س التنفـيذي توجيه ال�شركة ب�إعادة تعيني املراقب الداخلي بقـرار م�سب ــب
�إذا اعترب �أن قرار عزله كان غري مربر  ،وفـي حال عدم التزام ال�شركة بذلك يتم تطبيق
العقوبات املن�صو�ص عليها فـي قانون �سوق ر�أ�س املال  ،والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 12
فـ ــي ح ــال تعاقــد ال�شرك ــة مع مكتب ح�سابات خارجي للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ،
�أو مهام تقييم �أعمال التدقيق الداخلي  ،فـيجب �أن تتوفر فـي مكتب احل�سابات اخلارجي
ال�شروط واملعايري الآتية :
� - 1أن يكون م�سجال فـي ال�سلطنة .
� - 2أال يقل عدد ال�شركاء �أو املوظفـني باملكتب عن ( )5خم�سة �شركاء  ،وموظفـني
متفرغني .
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� - 3أن يكون ( )2اثنان على الأقـل مــن ال�شرك ــاء �أو املوظفـ ــني املتفرغ ــني حا�صلي ــن
على احلد الأدنى من امل�ؤهالت املحددة فـي املادة ( )10من هذه ال�ضوابط بالإ�ضافة
�إلى ( )5خم�س �سنوات خربة عملية فـي جمال التدقيق الداخلي على ال�شركات
امل�ساهمة العامة فـي ال�سلطنة  ،وعلى مكتب احل�سابات اخلارجي الت�أكد من قيام
املهنيني امل�ستوفـني للحد الأدنى من امل�ؤهالت املحددة فـي هذه املادة مبهام �أعمال
التقييم والتدقيق الفعلية .
املــادة ( ) 13
يجب على اللجنة فـي ال�شركة الت�أكد من ا�ستيفاء املراقب الداخلي �إذا كان مكتبا خارجيا
للم�ؤهالت واخلربات الواردة فـي املادة ( )12من هذه ال�ضوابط قبل التو�صية بالتعيني
للمجل�س .
املــادة ( ) 14
ال يج ــوز للمراق ـ ــب الداخلــي �إذا كـ ــان مــن مكاتــب تدقي ــق احل�ساب ــات اخلارجي ــة تقديــم
�أي خدمات �إ�ضافـية لل�شركة من غري خدمات التدقيق �إال بعد انق�ضاء �سنة من انتهاء
خدماته كمراقب داخلي  ،وال مينع ذلك من تعيينه كمراقب ح�سابات خارجي لل�شركة .
املــادة ( ) 15
يجب �أن يتم تعيني املراقب الداخلي �إذا كان مكتبا خارجيا بقرار من املجل�س ملــدة ال تقــل
عن (� )4أربع �سنوات بتو�صية من اللجنة .
املــادة ( ) 16
يجب �أن ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات املراقب الداخلي  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر  -الآتي :
 - 1القيام مبراجعة �أي بيانات مالية غري مدققة مبا فـي ذلك البيانات املالية الربع
�سنوية  ،وال�سنوية  ،والتعليق عليها قبل الإف�صاح عنها للجمهور .
 - 2القيام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق
الداخلي ( )International Professional Practices Framework IPPFال�صادرة
عن جمعية املدققني الداخليني ()The Institute of Internal Auditors IIA
بالقدر الذي ال يتعار�ض فـيه مع هذه ال�ضوابط .
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 - 3التعاون مع مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي كل املعلومات ال�ضرورية مبوجب
معايري التدقيق الدولية (. )International Standards on Auditing ISA
 - 4مراجع ــة م ــدى فعالي ــة معايي ــر ال�سل ــوك املهن ــي والأخالق ــي  ،ونظ ــام املبلغــني
عن املخالفات املطبقة بال�شركة .
 - 5تقييم مدى التزام ال�شركة مبتطلبات احلوكمة  ،و�إعــداد تقريــر بنتيج ــة �أعمــال
التقييم لعر�ضه على املجل�س .
 - 6مراجعة وفح�ص الإجراءات وال�ضوابط الداخلية بال�شركة التي و�ضعت للت�أكد
من التزام ال�شركة باملتطلبات القانونية واللوائح الداخلية لل�شركة مل�ساعدة �إدارة
ال�شركة فـي حتديــد مواطــن ال�ضعــف فــي �أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتو�صيــة
باتخاذ الإجراءات املالئمة ملعاجلتها  ،والتغلب عليها .
 - 7مراجعة املكاف�آت واملزايا واملنافع التي قدمت لأي من �أع�ضاء املجل�س بال�شركة
للت�أكد من تقيدها باملتطلبات القانونيــة  ،و�أنــه تــم اعتماده ــا بوا�سط ــة املجلــ�س ،
�أو جلنــة الرت�شيح ــات واملكاف ـ�آت باملجل�س �إذا كانت مفو�ضة بذلك  ،ويجب �أن تتم
هذه املراجعة بوا�سطــة رئيــ�س وحــدة التدقي ــق الداخل ــي �شخ�ص ــيا مــع احلفــاظ
على �سرية �أعمال املراجعة .
 - 8توفـري املعلومات للمجل�س والإدارة التنفـيذية حول مدى كفاية وفعالية �أنظمة
الرقابة الداخلية واللوائح الداخلية املتعلقة باجلوانب الإدارية واملحا�سبية واملالية
بال�شركة  ،وعن �أداء ال�شركة باملقارنة مع معايري الأداء املحددة �سابقا .
 - 9مراجعة الو�سائل والآليات املعمول بها حلماية �أ�صول ال�شركة .
 - 10مراجعة الأنظمة وال�ضوابط الداخلية الإدارية منها  ،واملحا�سبي ــة �س ــواء اليدويــة ،
�أو الآليــة امل�صممــة حلماية موارد ال�شركة  ،والعمل على �ضمان التزامها بالقوانني ،
واللوائح املعمول بها .
 - 11مراجع ــة كاف ــة جوان ــب العمــل للت�أك ــد م ــن اال�ستغ ــالل الأمثــل للمـوارد  ،ومــدى
التزامها بال�سيا�سات  ،والإجراءات  ،واللوائح الداخلية املنظمة لها .
� - 12إبداء الر�أي فـي ت�صميم الأنظمة اليدوية  ،والآلية للت�أكد من احتواء تلك الأنظمة
على �ضوابط داخلية كافـية .
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 - 13مراجعة نظام �أمن املعلومات  ،ونظام املراقبة مبا فـي ذلك نظام مراقبة التطبيقات ،
ونظام �إدارة قاعدة البيانات حلماية �أمن  ،و�سالمة  ،و�سرية بيانات ال�شركة .
 - 14ن�شر الوعي بخ�صو�ص اجلوانب املتعلقة ب�إدارة املخاطر .
� - 15أي م ــهام �أخ ــرى تقررهــا اللجنة �أو املجل�س  ،والتي يجب �أال تتــعار�ض مــع مهــام
املراقب الداخلي � ،أو ت�ؤثر على مو�ضوعيته وحياديته .
املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه  ،يجب �إنهاء �أعمال التدقيق
الداخل ــي لل�سن ــة املالي ــة قب ــل انته ــاء مراق ــب احل�ساب ــات اخلارجــي مـن �أعمـال التدقيـق
على ال�شركة .
املــادة ( ) 18
يجب على املراقب الداخلي �أن يرفع م�سودة تقريره للإدارة التنفـيذية (الرئي�س التنفـيذي ،
�أو املدير العام لل�شرك ــة) لإب ــداء املالحظ ــات عليهــا مــا عــدا احلــاالت املتعلقة بوجود ا�شتباه
فـي وقوع جرمية جزائية  ،والتي يجب �إبالغها مبا�شرة لأع�ضاء اللجنة  ،ورئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 19
يجب على املراقب الداخلـي االحتفــاظ بتقاريـ ــر التدقي ــق  ،و�أوراق العم ـ ــل ملــدة ال تقـ ــل
عــن ( )10ع�شــر �سن ــوات مــن تاريــخ تقدمي التقرير النهائي على �أن تكون موثقة ب�صورة
كافـية لتظهر �أن �أعمال التدقيق الداخلي قد متت مبا يتفق مع املتطلبات التنظيمية
للإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق الداخلي ( )IPPFال�صادرة من جمعية
املدققني الداخليني ( ، )IIAوفـي �سبيل حتقيق ذلك عليه القيام بالآتي :
 - 1حفظ �أي ن�سخ �إلكرتونية من بيانات  ،ومعلومات ال�شركة التي مت احل�صول عليها
خالل مرحلة التدقيق بطريقة �آمنة �أو م�شفرة ل�ضمان عدم �إ�ساءة ا�ستخدامها ،
�أو ن�سخها ب�أي �صورة .
 - 2حفظ �أي ن�سخ ورقية من بيانات ومعلومات ال�شركة التي مت احل�صول عليها خالل
مرحلة التدقيق الداخلي فـي ملفات بطريقة �آمنة  ،بحيث يطلع عليها الأ�شخا�ص
املفو�ضون فقط .
 - 3و�ض ــع �إر�ش ــادات تف�صيليــة مكتوبــة  ،وتوفـري �أماكن حفظ �آمنة ل�ضمان االلتزام
مبا �سبق .
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الف�صــل الرابــع
وحــدة التدقيــق الداخلــي
املــادة ( ) 20
يجب على ال�شركة التي يبلغ ر�أ�س مالها املدفوع ( )5خم�سة ماليني ريال عماين ف�أكرث ،
�أن تقوم بت�شكيل وحدة للتدقيق الداخلي مكونة من مراقبني داخليني  ،وذلك مبا يتالءم
مع حجم  ،ون�شاط ال�شركة .
املــادة ( ) 21
يجــب علــى املجلــ�س تعيــني رئيـ�س وحدة التدقيق الداخلي بتو�صية مــن اللجن ــة  ،ويك ــون
للمجل�س �سلطة �إنهاء خدماته  ،وقبول ا�ستقالته بتو�صية من اللجنة .
املــادة ( ) 22
يتولـى أ�مــني �ســر املجلــ�س  -مبوافقة و�إ�شراف املجل�س  -كافة الإجراءات املتعلقة بتعيني
رئي�س وحدة التدقيق الداخلي  ،وعلى املجل�س �ضمان عدم تدخل الإدارة التنفـيذية لل�شركة
فـي �إجراءات التعيني .
املــادة ( ) 23
يحظر على وحدة التدقيق الداخلي القيام مبهام التدقيق الداخلي لأي �شركة �أخرى .
وي�ستثنى من ذلك ال�شركات التابعة لل�شركــة التــي متــار�س مهام التدقيق عليها � ،شريط ــة
�أال تكون ال�شركة التابعة �شركة م�ساهمة عامة .
كمــا ال يجــوز تعييـ ــن �أي م ــن موظفـ ــي وح ــدة التدقي ــق الداخل ــي فـ ــي ع�ضوي ــة املجلـ ــ�س ،
�أو �أي �شركـة تابعـة �أو �شقيقـة لهـا .
املــادة ( ) 24
يجب على ال�شركة �إجراء تقييم خارجي �شامل لأعمال وحدة التدقيق الداخلي مرة واحدة
على الأقل كل (� )4أربع �سنوات من خـالل جهــة خارجــية متخ�ص�صــة  -بخ ــالف مراق ــب
احل�سابات اخلارجي لل�شركة  -ممن ي�ستوفـي ال�شروط واملعايري الواردة فـي هذه ال�ضوابط ،
على �أن يتم �إجراء �أول تقييم خالل مدة ال تتجاوز �سنة من تاريخ العمل بهذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 25
يجب �أن يكون تعيني املقيم اخلارجي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )24من هذه ال�ضوابط
بقرار من املجل�س .
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املــادة ( ) 26
يجب على اللجنة مراجعة تقرير التقييم وتقدميه للمجل�س م�شفوعا بتو�صياتها  ،ويجب
الإف�صاح عن ملخ�ص لنتائج عملية التقييم كجزء من تقرير احلوكمة .
املــادة ( ) 27
يجب �أن يو�ضح تقرير التقييم ما �إذا كانت وحدة التدقيق الداخلي قد قامت منذ التقييم
الأخري بالآتي :
 - 1االلتزام بهذه ال�ضوابط والأحكام القانونية  ،والتنظيمية الأخرى املنظمة لأعمال
مهنة التدقيق الداخلي من عدمه .
 - 2االلتزام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق
الداخلي ( )International Professional Practices Framework IPPFال�صادرة
عن جمعية املدققني الداخليني ()The Institute of Internal Auditors IIA
بالقدر الذي ال يتعار�ض فـيه مع هذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 28
لوحدة التدقيق الداخلي �أو املراقب الداخلي كافة ال�صالحيات للو�صول �إلى جميع بيانات
املوظفـني و�سجالت ال�شركة وممتلكاتها  ،ويج ــب �أن يقدم رئي�س وحدة التدقيق الداخلي
�أو املراقب الداخلي �إقرارا كتابيا للجنة  ،وللمجلــ�س مرة واحدة على الأقل كل ( )3ثالثة
�أ�شهر ي�ؤكد فـيه عدم وجود �أي قيود �أو تدخــل فـي عمل وحدة التدقيق الداخلي � ،أو عمل
املراق ــب الداخل ــي  ،و أ�نــه قــد تــم منــح الوحدة �أو املراقب الداخلي احلق فـي الو�صول غري
املقيد لكافة �أنظمة ال�شركة وبياناتها و�أي معلومات �أخرى قد تكون �ضرورية لأداء مهامه .
وفـي حال و�ضع قيود على نطاق عمل وحدة التدقيق الداخلي �أو املراقب الداخلي  ،يجب
ذكر ذلك الأمر فـي الإقرار امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 29
تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتقدمي تقاريرها لرئي�س اللجنة فـي كل النواحي الفنية
والإدارية .
املــادة ( ) 30
يتولى رئي�س اللجنة اعتماد املزايا املادية  ،والعينية املمنوحة ملوظفـي وحدة التدقيق الداخلي .
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املــادة ( ) 31
يجب على وحدة التدقيق الداخلي �إعداد دليل مكتوب  ،ومف�صل ل�سيا�سات و�إجراءات عمل
الوحدة  ،ويجب �أن تت�ضمن تلك ال�سيا�سات  ،والإجراءات كحد �أدنى  ،الآتي :
 - 1الهيكل التنظيمي للوحدة .
 - 2الو�صف الوظيفـي وامل�ؤهالت املطلوبة .
� - 3آلية رفع تقارير التدقيق من قبل موظفـي الوحدة .
 - 4منهجية التدقيق الداخلي التي تبني بو�ضوح املعايري املقبولة دوليا ومحليا التي
�سوف يتم العمل بها .
� - 5إجراءات التحقيق فـي االحتيال  ،ورفع التقارير املتعلقة بها .
� - 6إقرار اال�ستقاللية ال�صادر من قبل موظفـي الوحدة املوجه لرئي�س اللجنة .
 - 7برناجما تو�ضيحيا لعمل وحدة التدقيق الداخلي جلميع �أن�شطة ال�شركة يو�ضح
به احلد الأدنى من �إجراءات التدقيق التي يتعني عليها القيام بها لكل ن�شاط ،
و�أي �إجراءات تدقيق �أخرى مبنية على املخاطر �سوف يتم تبنيها .
 - 8املنهجية املتبعة فـي �أخذ العينات .
� - 9إجراءات متابعة  ،و�إغالق تو�صيات التدقيق .
 - 10الربامج الداخلية  ،واخلارجية ل�ضبط جودة �أن�شطة التدقيق الداخلي .
املــادة ( ) 32
يجـب على وحدة التدقيق الداخلي �إعــداد خطــة التدقيــق الداخلــي بنــاء علــى املخاط ــر
التي تتعر�ض لها ال�شركة قبل بداية ال�سنة  ،واعتمادها بوا�سطة اللجنة  ،على �أن تت�ضمن
اخلطة الآتي :
 - 1ملخ�صا لتقييم املخاطر التي مت بناء خطـة التدقي ــق املقرتح ــة عل ــى �أ�سا�سه ــا ،
�إذا كــان ال يوجد لدى ال�شركة نظام معمول به لإدارة املخاطر (Enterprise Risk
� ، )Managementأما �إذا كان يوجد لدى ال�شركة مثل ذلك النظــام  ،فـيج ــوز
ربــط خط ــة التدقيــق بالنظام وفقا لتقدير وحدة التدقيق الداخلي .
-573-

� - 2أن تغطي ب�شكل معقول كل جوانب العمل بال�شركة وفقا لتقييم املخاطر والتقييم
املهني لوحدة التدقيق الداخلي  ،وعليها الت�أكد من تغطية اجلوانب الآتية مرة
واحدة على الأقل �سنويا :
أ�  -امل�شرتيات  ،والعقود  ،والذمم الدائنة .
ب  -الإيرادات  ،والذمم املدينة .
ج  -التعامالت مع الأطراف ذات العالقة .
د  -مراجعة مدى التزام ال�شركة باملتطلبات القانونية  ،والرقابية .
هـ  -التدقيق الداخلي على ال�شركات التابعة .
و  -مراجع ــة ال�ضواب ــط الداخلي ــة الآلي ــة املعمــول بها ل�ضــمان �أمــن  ،و�سالمة
�أنظمة تقنية املعلومات  ،وقاعدة البيانات فـي ال�شركة .
املــادة ( ) 33
يجوز �إجراء تعديالت على خطة التدقيق الداخلي بعد اعتمادها � ،شريطة �أن يكون اعتماد
التعديل من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 34
يجب تقدمي التقرير النهائي للتدقيق الداخلي مع مالحظات الإدارة التنفـيذية وامللخ�ص
التنفـيــذي للتقري ــر مبا�شـرة بوا�سطة رئي�س وحدة التدقيق الداخلي إ�لـى رئي ــ�س اللج ــنة
مــع �إر�ســال ن�سخــة منــه جلميــع �أع�ضائها  ،ورئي�س الإدارة التنفـيذية قبل (� )7سبعة �أيام
عمل على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة الذي �سيقدم فـيه هذا التقرير  ،ويجوز للرئي�س
التنفـيذي املوافقة على متديد هذه املدة بناء على طلب م�سبب من رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 35
يج ــب عل ــى رئي ــ�س وح ــدة التدقي ــق الداخل ــي تقدي ــم تقري ــر التدقيق الداخلي للجنة ،
و�إذا تطلب الأمر �إلى املجل�س مرة على الأقل كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 36
يكون لرئي�س وحدة التدقيق الداخلي االت�صال املبا�شر برئي�س و�أع�ضاء اللجنة ورئي�س
املجل�س  ،لطلب ما يراه من بيانات الزمة لأعمال التدقيق .
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املــادة ( ) 37
يج ــب علـى رئي�س وحدة التدقيق الداخلي التبليغ عن امل�سائل ذات الأهمية واال�ستعجال
�إلى رئي�س اللجنة � ،أو رئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 38
فـي حالة وجود خالف فـي الر�أي بني وحدة التدقيق الداخلي  ،والإدارة التنفـيذية حول
�أي تو�صية  ،فعلى اللجنة اتخاذ القرار املنا�سب  ،و�إثبات ذلك فـي مح�ضر اجتماع اللجنة .
املــادة ( ) 39
يجب على رئي�س وحدة التدقيق الداخلي �أو املراقــب الداخلــي �إذا ك ــان مكتب ــا خارج ــيا ،
احلفاظ على �سرية املعلومات التي يتم احل�صول عليها خالل مرحلة التدقيق .
املــادة ( ) 40
يجب على رئي�س اللجنة فـي ال�شركة الت�أكد من �أن تقارير التدقيق  ،و�أوراق العمل قد
�سلمت �إلى رئي�س وحدة التدقيق الداخلي اجلديد عند �إنهاء � ،أو انتهاء خدمات رئي�س
وحدة التدقيق �إال فـي حالة التعاقد مع مكتب خارجي للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ،
ففـي هذه احلالة يتعني على املكتب اخلارجي االحتفاظ بكل �أوراق �أعمال التدقيق لل�سنوات
التي كانوا يقومون خاللها ب�أعمال التدقيق الداخلي ملدة ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ
انتهاء العقد .
الف�صــل اخلامــ�س
امل�ست�شـــار القانونـــي
املــادة ( ) 41
يجب على كل �شركة �أن يكون لديها م�ست�شار قانوين  ،وذلك من خالل تعيني موظف
متفرغ بال�شركة يتمتع مب�ؤهالت وخربات قانونية منا�سبة � ،أو التعاقد مع �أحد املكاتب
القانونية املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 42
يتــم تعيــني �أو التعاقد مع امل�ست�شار القانوين  ،و�إنهاء خدماته  ،وقبول ا�ستقالته  ،وعزله
من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 43
يتعني على امل�ست�شار القانوين القيام باملهام والواجبات الآتية :
 - 1الت�أكد من التزام ال�شركة بكافة القوانني واللوائح والتعليمــات املعمــول بهــا ،
والأنظمة واللوائح الداخلية لل�شركة فـي حدود ما يعر�ض عليه من مو�ضوعات .
� - 2إعداد ومراجعة �أي تعديالت مقرتحة على عقد الت�أ�سيــ�س  ،والنظ ــام الأ�سا�ســي
لل�شركة مبا يتفق  ،والقوانني  ،واللوائح  ،والتعليمات املعمول بها .
 - 3املراجعة والتحقــق م ــن ا�ستيف ــاء ن�ش ــرات الإ�ص ــدار كاف ــة املتطلب ــات القانوني ــة ،
و�أن تتواف ــق مـع �أحك ــام القوان ــني  ،واللوائح املعمـول بها فـي ال�سلطنة  ،والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة  ،ولوائحها الداخلية .
� - 4إعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات التي تدخل ال�شركة طرفا فـيها مع اجلهات
الأخرى للت�أكد من ا�ستيفائها كافة املتطلبات القانونية .
 - 5املراجع ــة والتوقي ــع علــى جــداول �أعمال اجتماعات املجل�س واجلمعيات العامة
والت�أكد من �أن �إجراءات الدعوة تتم وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة والتعليمات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 6التحقق من �إجراءات انعقاد اجتماعــات املجل ــ�س واجلمعيــات العامــة  ،وا�ستيفــاء
�أي متطلبات قانونية �أخرى واردة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 7املراجعة والتوقيع على محا�ضر اجتماعات املجل�س واجلمعيات العامة مبا ي�ؤكد
�أنها تتفق �شكال ومو�ضوعا مع القوانني  ،واللوائح املعمول بها  ،والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة  ،ولوائحها الداخلية .
 - 8املراجعة والتوقيع على ا�ستمارات الرت�شيح لع�ضوية املجل�س  ،والت�أكد من ا�ستيفائها
كافة املعلومات  ،والبيانات املطلوبة .
 - 9التحقق من �أن �إجراءات عملية انتخاب �أع�ضاء املجل�س تتم وفقا للقوانني واللوائح
املعمول بها .
 - 10مراجع ــة الو�سائ ــل املو�ضوعة حلماية �أ�صول ال�شركة  ،وحقوق ال�شركة فـي هذه
الأ�صول .
� - 11إبداء الر�أي القانوين فـي احلاالت واملو�ضوعات الأخرى التي حتال �إليه من قبل
�إدارة ال�شركة .
� - 12أي مهام �أو واجبات �أخرى يقررها املجل�س .
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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قـــرار �إداري
رقــم 2018/1
بتعديـل بـع�ض �أحكـام الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للكهرباء واملياه وتعيني
رئي�س لها ،
و�إلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
و إ�لـى الئـحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئــة العامــة للكهرب ــاء واملي ــاه ال�صــادرة بالقـ ــرار الإداري
رق ــم ، 2010/2
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
جتـرى التعدي ــالت املرفقــة علــى الئحــة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئــة العامــة للكهربـ ــاء وامليـ ــاه
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  7 :مــن ربيـــع الأول 1440هـ
املوافــــق  15 :مــن نوفمبـــــــــــر 2018م
د.عبـد املـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1269
ال�صادرة فـي 2018/11/25م
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تعديــالت بعـ�ض �أحكـــام
الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العامــة للكهربـاء وامليـاه
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( ، 155 ، 110 ، 103 ، 102 ، 97 ، 96 ، 15واملــادة  -186الفقرة
الأولى) من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص
الآتية :
املــادة ( ) 15
تن�ش�أ بالهيئة جلنة ل�ش�ؤون املوظفـني ت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة من عدد فردي من
املوظفـني ال يقل عن ( )3ثالثة من بينهم رئي�سها  ،ويحــدد القــرار ال�صــادر بت�شكيـل
اللجنة رئي�سها على �أال تقل وظيفته عن مدير عام �أو ما يعادلها  ،كما يحدد �أمــني �سرهــا
من بني موظفـي اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفـني والذي ال يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 96
ي�شرتط ال�ستحقاق املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة بدل
ال�سفر املن�صو�ص عليه فـي املــادة (  )95من هذه الالئحة � ،أن تكون امل�سافة بني مقر عمله
ومكان �أداء املهمة الر�سمية �أو التدريب ال تقل عن ( )250كيلومرتا .
املــادة ( ) 97
مينح املوظف بدل ال�سفر بن�سبة ( )%75من البدل املقرر عند الإيفاد فـي مهمة ر�سمية
�أو للتدريب خارج ال�سلطنة �إذا تكفلت جهة غري عمانية بال�سكن  ،وبن�سبة (� )%50إذا كان
الإيفاد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 102
تكون درجة ال�سفر امل�ستحقة للموظفـني وفقا للآتي :
أ�  -درجة رجال الأعمال  :لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،ورئي�س الهيئة  ،ول�شاغلي
وظائف م�ست�شار ومدير عام �أو من ي�شغــل وظيفــة �إ�شرافـي ــة ف ــي حك ــم وظيف ــة
مدير عام .
ب  -الدرجة ال�سياحية  :ل�شاغلي الوظائف الأخرى.
وي�ستحــق املوظــف مقابــل تذاكــر ال�سفــر نق ــدا �إذا ا�ستخ ــدم و�سيل ــة خا�ص ــة فـ ــي ال�سف ــر
داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 103
تتحــدد درجة �سفر الأع�ضاء فـي الوفود الر�سميــة بالدرجــة امل�ستحقــة للموظــف طبق ــا
للمادة ( )102من الالئحة .
املــادة ( ) 110
ي�شرتط لنقل املوظف �إلى وظيفة �أخرى داخل الهيئة الآتي :
�	- 1أن توجد وظيفة �شاغرة .
�	- 2أن يكون النقل بذات الدرجة التي ي�شغلها املوظف .
�	- 3أن تتف ــق طبيعــة عمــل الوظيفــة املنقــول منها املوظف مع طبيعة عمل الوظيفة
املنقول �إليها  ،و�إن اختلفت فـي م�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات .
املــادة ( ) 155
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
 )48( -1يوما ل�شاغلي الدرجات من(الأولى) حتى (التا�سعة) .
 )38( -2يوما ل�شاغلي الدرجات من(العا�شرة) حتى (الثانية ع�شرة) .
 )30(-3يوما ل�شاغلي باقي الدرجات .
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املــادة (  - ) 186الفقرة الأولى
يجوز منح املوظف بناء على طلبه وبحد �أق�صى ثالث مرات فـي ال�سنة �إجازة خا�صة
براتب كامل ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما ملرافقة زوجه �أو �أحد �أقاربه من الدرجتني
الأولى والثانية �أو �أحد موظفـي الهيئة املر�ضى للعالج خارج ال�سلطنة � ،شريطة �أن يقدم
رفق طلبه ما يفـيد الآتي :
 - 1مر�ض ال�شخ�ص املراد مرافقته .
 -2درجة قرابته بال�شخ�ص املري�ض املراد مرافقته  ،ما مل يكن �أحد موظفـي الهيئة .
�	- 3أن يقت�ضي مر�ض �أو �إ�صابة ال�شخ�ص املراد مرافقته ترقيده فـي امل�ست�شفى ،
وكانت املرافقة داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف بند جديد برقم (� )5إلى نهاية الفقرة الأولى من املــادة ( )88من الئحة �ش�ؤون
املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
�	- 5أال يكون من الواجبات الوظيفـية للموظف القيام بت�صريف ال�ش�ؤون الوظيفـية
للوظيفة املراد تكليفه بها .
املــادة ( ) 3
تلغى الفقرة الثالثة من املــادة (  )95من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء
واملياه امل�شار �إليها .
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي
قــــــرار
رقــم 2018/3
ب�شـ�أن حتديـد ر�سـوم املرحلــة الثانيـة مـن االعتمــاد امل�ؤ�سـ�سـي
( التقويـم مقابـل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة ) مل�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي احلكوميـة واخلا�صـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل القرار رقم  2012/47ب�إ�صدار الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلــى القـ ــرار رق ــم  2017/12بتحديـ ــد ر�سـ ــوم املرحلـ ــة الثاني ـ ــة م ـ ــن االعتم ـ ــاد امل�ؤ�س�س ـ ـ ــي
( التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ) والتظلم من تقارير ونتائج التقومي ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ــوم املرحلة الثاني ــة مــن االعتماد امل�ؤ�س�سـي ( التقويـم مقابــل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة )
مل�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومية واخلا�صة بنــاء علــى ت�صنيف امل�ؤ�س�س ــة وعدد الطلب ــة
املكافئ بها  ،وذلك على النحو الآتي :
نــــوع امل�ؤ�س�ســـــة
جامع ـ ــة
كليـ ــة جامعيـ ــة
كليـ ــة

قيمــــة الر�ســــــم
(  ) 25٫000خم�سة وع�شرون �ألف ريال عماين +
( " "2رياالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ )
(  ) 20.000ع�شرون �ألف ريال عماين +
( " "2رياالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ )
(  ) 15٫000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين +
( " "2رياالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ )

ويت ــم حتديـ ــد عـ ــدد الطلب ــة املكافـ ــئ وفقـ ــا للآتـ ــي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي م�ؤ�س�سة التعليـم العايل بنظام التفرغ الكلي
 +ن�صف عدد الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سة ذاتها بنظام التفرغ اجلزئي .
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املــادة الثانيــــة
ا�ستثنــاء من حكــم امل ــادة الأوىل من هذا القــرار حتــدد ر�س ــوم املرحلة الثانيــة مــن االعتم ــاد
امل�ؤ�س�سي ( التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ) مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية (الكليات
واملعاهد) التي تتبع جهة حكومية واحدة  ،ويتم تقوميها ك�شبكة واحدة  ،عن طريق فريق
تقومي واحد  ،وفق الآتي :
قيمة الر�سم (بالريال العماين) = ( )15000خم�سة ع�شر �ألفــا ( للم�ؤ�س�سـة الأوىل ) )8000( +
ثمانيـ ـ ــة �آالف ( لكـ ــل م�ؤ�س�س ــة �إ�ضافـي ــة ) × ( عـ ــدد الكليـ ــات
�أو املعاهد فـي ال�شبكة  × 2 + ) 1 -عدد الطلبة املكافئ .
ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي م�ؤ�س�سة التعليم العايل احلكومية بنظام
التفــرغ الكلــي  +ن�صف عدد الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�س ــة ذاتهــا
بنظام التفرغ اجلزئــي �أو عدد ( )20000ع�شرين �ألف طالب مكافئ ،
�أيهما �أقل .
املــادة الثالثــــة
حتـدد ر�سوم عملية �إعـادة ( التقومي مقاب ــل املعايي ــر امل�ؤ�س�سية ) مل�ؤ�س�ســات التعليـ ــم العالـ ــي
احلكومي ــة واخلا�صــة علـ ــى النحـ ــو الآت ـ ــي :
قيمــــة الر�ســــــم
نــــوع امل�ؤ�س�ســـــة
(  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ( +عدد املقايي�س التي يتم
جامع ـ ــة
�إعادة تقومي امل�ؤ�س�سة مقابلها × " "200مائتي ريال عماين )
(  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ( +عدد املقايي�س التي يتم
كليـ ــة جامعيـ ــة
�إعادة تقومي امل�ؤ�س�سة مقابلها × " "150مائة وخم�سني رياال عمانيا )
(  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ( +عدد املقايي�س التي يتم
كليـ ــة
�إعادة تقومي امل�ؤ�س�سة مقابلها × " "100مائة ريال عماين )
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املــادة الرابعــــة
تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ب�إر�سال تقارير ونتائج عمليات التقومي و�إعادة
التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ( املرحلة الثانية من االعتماد امل�ؤ�س�سي ) � ،إلى م�ؤ�س�سات
التعليم العايل احلكومية واخلا�صة  ،كما تقوم بن�شر نتائج التقومي و�إعادة التقومي مقابل
املعايري امل�ؤ�س�سية وقرارات االعتماد على املوقع الإلكرتوين للهيئة بعد ( )10ع�شرة �أيام
عمــل مــن تاري ــخ �إر�سال التقرير والنتيجة للم�ؤ�س�سة  ،ما لــم تقم امل�ؤ�س�ســة ب�إخط ــار الهيئ ــة
برغبتها فـي التظلم خالل ذلك الأجل .
املــادة الـخام�سـة
يجــوز مل�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومي ــة واخلا�صــة التظلــم من نتائ ــج عمليــات التقويــم
و�إعـادة التقويــم مقابــل املعاييــر امل�ؤ�س�سية وقــرارات اعتم ــاد الهيئة العمانيــة لالعتمــاد
الأكادميي خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إر�سال التقرير والنتيجة والقرار �إلى امل�ؤ�س�سة ،
بعد �سداد ر�سم مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين غري م�سرتد .
وتتولى جلنة التظلمات امل�شكلة بالهيئة لهذا الغر�ض بحث التظلم  ،والبت فـيه خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،وتتحمل م�ؤ�س�سة التعليم العايل جميع امل�صروفات
الإ�ضافـية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم �إذا ما مت رف�ضه  ،و�إذا مت قبول التظلم يتم
تعديل نتيجة التقومي �أو �إع ــادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ( املرحلـ ــة الثاني ــة م ــن
االعتماد امل�ؤ�س�سي )  ،وتن�شر النتيجة فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة .
املــادة الـ�ساد�سـة
يلغى القرار رقم  2017/12امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الـ�سابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من جمـادى الأولـى 1439هـ
املوافــــق  22 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1228
ال�صادرة فـي 2018/1/28م

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
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قــــــرار
رقــم 2018/4
ب�شــ�أن حتديــد مواعيــد العمليــات اخلارجيــة
ل�ضمــان اجلــودة مل�ؤ�س�سات التعليــم العالــي احلكوميـــة واخلا�صــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلى القرار رقم  2012/47ب�إ�صدار الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
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
تلتزم م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة مبواعيد العمليات اخلارجية ل�ضمان
اجلودة التي حتددها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي لكل م�ؤ�س�سة تعليم عال بعد
�إخطارها بذلك  ،ويجوز لهذه امل�ؤ�س�سات طلب ت�أجيل املوعد املحدد لها بعذر مقبول  ،على
�أن يتم تقدمي طلب الت�أجيل قبل حلول املوعد املحدد مبدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر .
وتلتـ ــزم م�ؤ�س�س ــة التعلي ــم العالــي احلكوميــة واخلا�ص ــة ب�س ــداد ر�سـ ــوم مقدارهـ ــا ()3000
ثالثة �آالف ريـال عمانـي فـي حالة تقدمي طلب الت�أجيل خالل مدة تقل عن (� )6ستــة �أ�شهـر ،
على �أن تخطر الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سة حمل طلب الت�أجيل باملوعد
اجلديد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ املوافقة على طلب الت�أجيل .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من جمـادى الأولـى 1439هـ
املوافــــق  22 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1228
ال�صادرة فـي 2018/1/28م

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
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قــــــرار
رقــم 2018/6
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 ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املـادة ( )21من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
النــ�ص الآتي :
يعلن عن الوظائف ال�شاغرة املعتمدة فـي موازنة الهيئة واملطلوب �شغلها  ،وذلـك فــي �صحيفة
يومية على الأقل ويجب �أن يت�ضمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة و�شروط �شغلها .
ويجــوز التعيــني ف ــي الوظائـ ــف ال�شاغــرة دون �إعــالن مت ــى كــان �شغلهــا يتطلــب خبــرة
علمية �أو عملـية نادرة � ،أو كان مطلوبا �شغلها بطريـق التعاقد � ،أو الوظائف ذات الطبيعة
اخلا�صة التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س اخلدمة املدنية .
ويجوز التعيني بدون �إعالن من قوائم االنتظار للمتقدمني للوظائف املعلن عنها .
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  24 :من جمـادى الأولـى 1439هـ
املوافــــق  11 :من فبـرايــــــــــــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1231
ال�صادرة فـي 2018/2/18م

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
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الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
قــرار
رقم 2018/40
ب�إ�صــدار الالئحــة املاليــة
للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/36ب�إن�شاء الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة و�إ�صدار نظامها ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من رجــــــــــــــــب 1439هـ
املـوافـــــق  21 :من مـــــــــــــــار�س 2018م
د  .علـي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي
رئي ـ ــ�س جمل ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ــة العام ــة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1237
ال�صادرة فـي 2018/4/1م
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الالئحـة املاليـة
للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
البـــاب 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 :
 الهيئـــة :الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
 املجـلــ�س :جملـ ـ ــ�س �إدارة الهيــئة .
 الرئيـــــ�س :رئي ـ ـ ــ�س املجل�س .
 الرئيــ�س التنفـيذي :الرئي ـ ـ ــ�س التـ ــنفـيذي للهيـ ـ ــئة .
 املديـر العـام :املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بالهيئة .
 املديـر املالـي :مدير دائرة ال�شـ ـ�ؤون املالـ ـي ـ ــة بالهي ـ ــئة .
 املوظفـون املاليـون :املحا�سبون واملدققون الداخليون واملراجعون و�أمناء اخلزائــن وحاملــو ال�سلــف وكتــبة
ال�ش�ؤون املالية و�أمناء املخازن و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
 جلنـة التدقيـق :جلنة منبثقة من املجل�س تقوم مبراقبة البيانات املالية والإ�شراف على �أنظمة التدقيق
الداخلي للهيئة .
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 املفو�ض بالإنفـــاق :الرئي ـ ــ�س التنفـيذي �أو من يف ـ ــو�ضه .
 اجلهاز :جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
 امليزانية :الربنامج املايل املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
 احل�ساب اخلتامي :الإيــرادات وامل�صروف ــات الفعلي ــة ع ــن ال�س ـ ـنــة املالي ـ ــة املنتهي ـ ــة موزعــة ح�ســب ت�صنــيف
امليزانيـة  ،بالإ�ضاف ـ ــة �إلى املركز املايل للهيئة فـي نهاية ال�سنة املالية .
 �أمر ال�شراء :النموذج الذي ت�ستخدمه دائرة ال�ش�ؤون الإدارية بال�شراء لتكليف �أي مورد �سواء كان جهة
حكومي ــة �أو م�ؤ�س�س ــة �أو �شرك ــة �أو فردا بتوريد �سلع �أو �أداء خدمات للهيئ ــة  ،وق ــد يك ــون
يدوي ــا �أو عن طري ــق ال�شبك ــة املعلوماتي ــة العاملي ــة  ،وتعتب ــر ال�ش ــروط امللحقــة ب ــه جــزءا
ال يتجز أ� من �شروط التعاقد .
 املركز املايل :قائمة تو�ضح حقوق والتزامات الهيئة فـي تاريخ معني من ال�سنة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للهيئة وكل ما مـن �ش�أنــه املحافظــة
على حقوقها وممتلكاتها  ،وتــ�سري فـيمــا مل ي ــرد ب�ش�أن ــه ن ــ�ص خ ــا�ص فـي هــذه الالئحــة
�أحكـ ــام النظم والقوانني واللوائح املعمول بها .
املــادة ( ) 3
تبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل �سنــة  ،وتنتهـي ف ــي اليــوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .
املــادة ( ) 4
يتولى تدقيق ح�سابات الهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ،
وي�صدر بتعيينه  ،وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
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البــاب الثانــي
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة
الف�صــل الأول
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة للمجـل�س
املــادة ( ) 5
يتولى املجل�س االخت�صا�صات وال�صالحيات املالية الآتية :
�أ  -اعتماد م�شروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي قبل رفعه �إلى وزارة املالية .
ب  -اعتماد قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاه ــا الهيــئة مقابل اخل ــدمات التي تقدمها ،
وي�صدر بها قرار من الرئي�س بعــد موافقة وزارة املالية .
ج � -إقرار خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة .
د  -اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن �أعمال الهيئة وفق القواعد املعمول بها
فـي ال�سلطنة وموافاة كل من وزارة املالية واجلهاز بن�سخة منه .
هـ � -إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ورفعه �إلى جمل�س الوزراء .
الف�صــل الثانــي
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة للرئيـ�س التنفـيـذي
املــادة ( ) 6
الرئي�س التنفـيذي هو امل�س�ؤول عــن �أمــوال الهيئــة  ،وع ــن الإ�ش ــراف عل ــى الأعمــال املاليــة
فـي الهيئة  ،وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 7
يتولى الرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني والنظم
الإدارية واملالية املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ويبا�شر على الأخ�ص الآتي :
�أ  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية .
ب  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود ال�صالحيات املقررة لـه قانونا .
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ج  -اعتماد �سندات ال�صرف بعد الت�أكد من توافـر ال�ش ــروط القانونية واملالية واملحا�سبية
الالزمـة فـي حدود ال�صالحيات املقررة لـه قانونا  ،وله تفوي�ض بع�ض �صالحياته .
د  -الإ�شراف على �إعداد اخلطط والربامج وامل�شروعات اخلا�صة بالهيئة  ،وتقارير
التدقيق املايل والإداري عن �أعمال الهيئة  ،قبل عر�ضها على املجل�س .
هـ  -اقرتاح قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ،
ورفعها �إلى املجل�س لالعتماد .
و � -إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة  ،ورفعها �إلى املجل�س .
الف�صــل الثالــث
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة للمديـر الـعام
املــادة ( ) 8
املدير العام هو امل�س�ؤول �أمام الرئي�س التنفـيذي عن تنفـيذ �أحكام هذه الالئحة  ،وعن متابعة
الأعمال املالية فـي الهيئــة  ،وعــن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص
الآتـي :
�أ -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا لها  ،واتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ب  -التحق ــق مــن اتخــاذ االحتياط ــات الكافـي ــة  ،والإج ــراءات الالزمـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة .
ج  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
د -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
هـ  -التحقق من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية .
و  -درا�س ــة التقارير والبيانات املقدمــة �إل ــيه م ــن املخت�ص ــني بالهيئ ــة قب ــل عر�ضه ــا
على الرئي�س التنفـيذي .
ز  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له .
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ح  -اعتماد �سندات ال�صرف بعد الت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية
فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة لـه .
ط  -متابعة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك .
ي  -الإ�شراف على �إعداد تقارير التدقيق املايل والإداري عن �أعمال الهيئة  ،وعر�ضها
على الرئي�س التنفـيذي .
ك  -متابعــة �إعداد امليزانية واحل�ساب اخلتامي واملركز املايل  ،وعر�ضها على الرئي�س
التنفـيذي .
ل  -اقــرتاح التعديــالت علــى اللوائــح والنظم املالية واملحا�سبية بالتن�سيق مع املدير
املايل ومدير دائرة التدقيق الداخلي .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل الرئي�س التنفـيذي .
الف�صــل الرابــع
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة للمديـر املالـي
املــادة ( ) 9
املديــر املالــي هــو امل�س ـ�ؤول عــن كافــة الأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات الهيئة
ومعامالته ــا املالي ــة وقيدهــا فـي ال�سجالت اخلا�صة بها  ،وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة
فـي املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص الآتي :
�أ  -الإ�شراف على تنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ب  -حت�صيل الإيرادات فـي مواعيدها  ،وقيدها فـي ال�ســجالت املعدة لذلك  ،واتخــاذ
كافة ال�سبل والإجراءات الالزمة لتح�صيلها فـي مواعيدها قبل انتهاء ال�سنة املالية .
ج  -قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
د  -التحقق من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ،
و�أنه قد مت توجيهها �إلى الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
هـ -مراجعة �سندات ال�صرف للت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية
امل�ؤيدة لل�صرف .
و  -اعتماد �سندات ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له بعد اعتمادها
من قبل دائرة التدقيق الداخلي .
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ز  -ا�ستكمال �إجراءات حتويل املبالغ امل�ستحقة مبوجب �سندات ال�صرف �إلى م�ستحقيها .
ح  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود بعد التحقق من توافر ال�شروط القانونية
واملالية واملحا�سبية الالزمة فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة لـه .
ط  -ت�سويـ ــة ال�سل ــف امل�ستدمي ــة وامل�ؤقتــة فــي التواريــخ املح ــددة لــذلك  ،وفقــا لأحكام
هذه الالئحة .
ي � -إعداد م�شروع امليزانية  ،واحل�ساب ال�شهري واخلتامي وموقف املركز املايل .
ك  -اتخــاذ �إجراءات الت�أمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة �ضد جميع
الكوارث والأخطار .
ل � -أي مهام �أخرى يكلف بها .
الف�صــل اخلامــ�س
دائــرة التدقيــق الداخلــي
املــادة ( ) 10
تخت�ص دائرة التدقيق الداخلي ب�صفة �أ�سا�سية بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح
والقرارات املالية املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها  ،كما تخت�ص
باقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
املــادة ( ) 11
تبا�شر دائرة التدقيق الداخلي اخت�صا�صاتها املقررة لها مبقت�ضى القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن وفقا لربنامج تدقــيق �سنــوي يعتم ــد م ــن الرئي ــ�س بع ــد عر�ض ــه
على جلنة التدقيق قبل بداية كل �سنة مالية .
وتخ�ضع كافة القيود املحا�سبية �سواء فـيما يتعلق مب�صروفات الهيئة �أو �إيراداتها �أو الأموال
الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق الداخلي .
وال يجوز لدائرة التدقيق الداخلي �إحالة �أي �سند �صرف لالعتماد �إذا تبني �أنه ينطوي
على خمالفة لأحكام القوانني واللوائح والنظم املالية املعمول بها �أو للعقود واالرتباطات
ال�سارية .
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املــادة ( ) 12
تتولى دائرة التدقيق الداخلي �إعداد تقارير دورية تعر�ض على جلنة التدقيق  ،تت�ضمن
نتائج التدقيق والفح�ص واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها  ،ويتم �إخطار
املدير العام واملديرين املعنيني فـي الهيئة بن�سخة منها لإجراء التعديالت �أو الت�صحيحات
الالزمة  ،والعمل على تالفـيها م�ستقبال .
املــادة ( ) 13
يج ــب عل ــى موظفـ ــي دائــرة ال�ش�ؤون املالية تقدمي القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية
�إلى دائرة التدقيق الداخل ــي لتدقيقه ــا  ،كما يجب تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات
تف�صيلية عند طلبها .
البــاب الثالــث
النظـام املالـي واملحا�سبـي بالهيئـة
الف�صـــل الأول
امليزانيــــــة
الفــــــــرع الأول
م�شـــروع امليزانيـــة
�أوال � :أ�س�س �إعداد م�شروع امليزانية
املــادة ( ) 14
تقوم الهيئة ب�إعداد م�شروع ميزانيتها فـي �إطار النظم التي ت�صدر من وزارة املالية  ،وحتت
�إ�شراف الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 15
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة برئا�سة املدير العام تخت�ص بالإ�شراف على �إعداد
م�شـروع امليزانـية  ،وبع ــد مناق�شــة م�ش ــروع امليزاني ــة م ــع التق�سيم ــات الإداري ــة املخت�ص ــة
فـي الهيئ ــة  ،يع ــر�ض الرئيــ�س التنفـيذي م�شروع امليزانية على املجل�س العتماده  ،وتلتزم
الهيئة بتقدمي م�شروع امليزانية �إلى وزارة املالية على النماذج املعدة لذلك قبل بداية ال�سنة
املالية بـ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
-593-

املــادة ( ) 16
يراعى عند �إعداد م�شروع امليزانية �أن ت�شمل تقديرات املوارد وامل�صروفات كافة التق�سيمات
الإدارية للهيئة .
املــادة ( ) 17
يتبع فـي �إعداد م�شروع امليزانية �أ�سا�س اال�ستحقاق بحيث حتمل كل �سنة مالية مبا يخ�صها
من م�صـروف �أو �إيراد ب�صـرف النظر عن ال�سنة املالية التي يتم فـيها الإنفاق �أو التح�صيل .
املــادة ( ) 18
ال يج ــوز للهيئ ــة تخ�صيــ�ص مــورد معني ملواجهة �إنفاق حمدد �إال فـي الأحوال التي ي�صدر
بها مر�سوم �سلطاين � ،أو التي تكون تنفـيذا التفاقيات التزمت الهيئة بها .
املــادة ( ) 19
يراعــى ف ــي إ�ع ــداد تقديــرات امليزانية النتائج الفعلية لتنفـيذ امليزانيات ال�سابقة ونتائج
املتابعة املالية فـي ال�سنة ال�سابقة واملقايي�س والأمناط الكمية واملالية والدرا�سات والأبحاث
العلمية واالقت�صادية التي ت�ؤدي �إلى حتقيق الأهداف وامل�شروعات التي تتقرر فـي اخلطة
ال�سنوية والقوانني واللوائح والقرارات النافذة .
املــادة ( ) 20
ت�صنف امليزانية داخل الهيئة �إلى �أبواب وف�صول وبنود ومواد وفقا للت�صنيف الذي يعتمده
املجل�س  ،وفـي جميع الأحوال يراعى فـي الت�صنيف ما ي�أتي :
 - 1الإيرادات املالية للهيئة  ،وت�شمل الآتي :
�أ  -االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
ب  -ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات للغري .
ج  -الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
د  -عوائد �أموال الهيئة .
هـ � -أي �إيرادات �أخرى يوافق عليها جمل�س الوزراء .
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 - 2امل�صروفات  ،وت�شمل الآتي :
أ�  -امل�صروفات اجلارية .
ب  -امل�صروفـ ــات ال ــر�أ�س مالي ــة وت�شمــل امل�صروفــات غي ــر املرتبطــة بامل�شروعــات ،
وتكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
ثانيا � :أ�س�س تقدير الإيرادات
املــادة ( ) 21
يراعى عند �إعداد تقديرات �إيرادات امليزانية ما ي�أتي :
أ�  -اال�سرت�شاد بالإيرادات التي مت حت�صيلها خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
ب  -الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي الإيرادات عن ال�سنة املالية حمل التقدير نتيجة
التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة واملتوقع حت�صيله
من الإيرادات املت�أخر حت�صيلها عن الأعوام ال�سابقة  ،والعائد من الر�سوم واملبالغ
التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -الإ�شارة �إلى القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ت�أثيـر القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية على امليزاني ــة اجل ــاري الع ــمل به ــا ،
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
هـ  -التـزام الدقة والبعد عن املغاالة فـي التقدير .
و -مراع ــاة جمي ــع العوام ــل الــتي ت�ؤث ــر فــي اتــجاه الإي ــراد كالعوامل االقت�صادية
واالجتماعية .
ز  -تقدير الإيرادات كاملة دون ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
ثالثا � :أ�س�س تقدير امل�صروفات
 - 1امل�صروفات اجلارية
املــادة ( ) 22
يراعى فـي تقدير امل�صروفات اجلارية ما ي�أتي :
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أ�  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
ج  -ت�أثري القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية علــى امليزانيــة اجل ــاري العمــل بهــا ،
وما قد يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
املــادة ( ) 23
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
أ� � -أن ت�شمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدالت وامل�ستحقات املالية الأخرى
جلميع املوظفـني بالهيئة وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي املعتمد .
ج  -ح�ســاب التعديــالت الوجوبية فـي الرواتب والأجور املرتتبة على �صدور مرا�سيم
�سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو اال�ستثنائية �أو املكاف�آت �أو الرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة بالن�سبة للزيادة غيـر الوجوبية فـي الرواتب والأجور .
املــادة ( ) 24
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
أ�  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س
حجم الن�ش ــاط امل�ستهــدف واملعدالت النمطية املو�ضوعة مع اال�سرت�شاد مبعدالت
اال�ستهالك خالل ال�سن ــتني املاليت ــني ال�سابقتني واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة
املالية اجلارية .
ب � -أن يت�ضمــن تقدي ــر امل�ستلزم ــات ال�سلعية ما حتتاجه امل�شروعات اجلديدة للهيئة ،
والتي تتم وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج  -ح�ساب الكميات املتوقع توافرها باملخازن عند بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
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املــادة ( ) 25
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
أ�  -يقدر بند الإيجار وفقا ملا ت�ست�أجره الهيئة من �أرا�ض �أو مبان ويرفق بيان بهذه
الأرا�ضــي واملبانـي مو�ضــحا بــه القيمــة الإيجاريــة لكل منها وتاريخ بداية ونهاية
عقد الإيجار .
ب  -يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�سا�س العقود القائمة واملتوقع ا�ستمرارها
ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة �أو �إنها�ؤها
ويقت�صر التقدير على العقود املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة
بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن يكون الت�أمني على �أموال الهيئة  ،وفقا للقواعد املعمول بها فـي وحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
 - 2امل�صروفات الر�أ�س مالية
املــادة ( ) 26
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شراء الأ�صول الثابتة  ،كالأث ــاث واملع ــدات للمكات ــب وامل�ساكــن وال�سيارات وو�سائل النقــل
والآالت واملعدات وغريها .
ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لتلك امل�صروفات ح�سـاب مـ ــدى التو�س ــع املنتظر
فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل ال�سنة املالية مو�ضع
التقدير مع الأخذ فـي احل�سبان العمر الإنتاجي لهذه الأ�صول ح�سب �أنواعها املختلفة .
املــادة ( ) 27
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
أ�  -االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية املعتمدة .
ب  -فـيمــا يتعلــق بامل�شروعــات اجلــاري تنفـيذهــا يكــون التقديــر وفقــا للعقود املوقعة
وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
ج  -تقدر تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفـيذها خالل �سنة
التقدير .
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الفــرع الثانــي
تنفـيــذ امليزانيــة
املــادة ( ) 28
فـي حال عدم �إقرار امليزانية قبل بداية ال�سنة املالية  ،ي�ستمر الإنفاق باعتمادات �شهرية ،
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي ب�ش�أنها �سندات �صرف بن�سبة ( )12/1من ميزانية ال�سنة املالية
ال�سابقة ملواجهة النفقات املتكررة  ،على �أن ت�ســدد املبال ــغ الت ــي �أنفقــت عل ــى ه ــذا الوج ــه
من امليزانية اجلديدة بعد �إقرارها .
املــادة ( ) 29
ال يعفـي اعتماد امليزانية من وجوب االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول
به ــا �س ــواء �أك ــان ذل ــك متعلق ــا بتنظي ــم ال�سلط ــات املاليــة � ،أم مبا يتطلبه تنفـيذ امليزانية
من �إجراءات .
املــادة ( ) 30
يجوز للرئي�س التنفـيذي جتاوز بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النقــل مــن بنــد �إلــى آ�خــر
�أو من مادة �إلى �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال وبال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة .
ب � -أن يكــون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إلى م�شروع �آخر
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�شروع .
ج  -املوافـق ــة عل ــى جت ــاوز املخ�ص ــ�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائي فـي حدود
( )%10ع�شرة فـي املائة من التكلفــة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�سية ،
وتعر�ض طلبات التجاوز التي تزيــد عل ــى هــذه الن�سبــة على املجل�س بعد موافقة
وزارة املالية .
ويجوز للرئي�س التنفـيذي طلـب اعتمادات �إ�ضافـيـة مـن وزارة املاليـة ف ــي غي ــر الأح ــوال
الواردة فـي هذه املادة .
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الف�صــل الثانــي
املــوارد والرقابــة علــى حت�صيلهــا
املــادة ( ) 31
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة .
املــادة ( ) 32
يج ــوز للهيئ ــة ت�س ــلم امل�ساهم ــات والرعاي ــات املقدمــة من الهيئات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
والأفراد للم�شاركة فـي الأن�شطة والفعاليات التي يتم تنفـيذها من قبل الهيئة  ،وتودع تلك
امل�ساهمات فـي ح�ساب الهيئة وت�صرف فـي الغر�ض ذاته املخ�ص�ص لها  ،وتتم ت�سويتها نهاية
ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 33
يتم حت�صيل املوارد نقدا �أو ب�شيكات م�ستحقة الدفع �أو ب�أي �آلية �أخرى  ،ووفقا للأنظمة
الإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة .
ويجوز قبول خطابات ال�ضمان التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�سلطنة ل�ضمان �سداد
املوارد امل�ستحقة .
املــادة ( ) 34
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
أ� � -إ�صدار �إي�صال ر�سمي على النموذج املعد لذلك عن كل مبلغ يتم حت�صيله  ،ويجب
�أن يكون الإي�صال خمتوما بختم الهيئة .
ب  -ا�ستيفاء الإي�صال لكافة البيانات املطلوبة وقيد املبالغ التي يتم حت�صيلها بالأرقام
واحلروف  ،وفـي حال وجود اختالف بينهما يعتد باملبلغ املقيد باحلروف .
ج  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك  ،وفقا للإجراءات املعمول بها
فـي الهيئة .
د � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�ض .
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املــادة ( ) 35
ال�شيكات املرجتعة من امل�صارف لعدم �صرفها لأي �سبب من الأ�ســباب ال ت�ستب ــعد قيمته ــا
من احل�سابات التي قيدت فـيها  ،بل تقيد فـي ح�ساب معلق حتت ا�سم " �شيكات مرجتعة "
بر�سم التح�صيل  ،وعلى اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�صيل
املبالغ فورا .
املــادة ( ) 36
يجب عند �إلغاء �إي�صال لأي �سبب  ،الت�أ�شري عليه بكلمة (ملغى) وحفظه فـي املكان املعد
لذلك .
املــادة ( ) 37
الإي�صاالت التي ت�صدر يدويا �أو �إلكرتونيا تكون ذات قيمة ماليــة  ،وتكون عهــدة لــدى
املحا�سب املخت�ص باجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،ويجب  -ف ــي حالــة تغيري املحا�سب -
�إعداد حم�ضر لت�سليم العهدة ملن يخلفه  ،ويعتمد املح�ضر من قبل املدير املايل .
املــادة ( ) 38
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مقارنة ربع �سنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ،
وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة امل�شار �إليها  ،وتعد تقريرا يو�ضح �أ�سباب
الزيادة �أو العجز مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد الفعلية .
املــادة ( ) 39
حتتفظ دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل يتم حت�صيلها من املوارد خالل
ال�سنة املالية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة التالية  ،ويجب
عليها متابعة حت�صيلها والت�أ�شري بال�سجل املخ�ص�ص لذلك مبا يفـيد �إمتام التح�صيل فعال ،
كما تعد تقريرا ن�صف �سنوي مبا مت حت�صيله من هذه املبالغ  ،ويتم عر�ضه على الرئي�س
التنفـيذي .
املــادة ( ) 40
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة �أ�سباب تعذر حت�صيل املوارد واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها  ،و�إعداد تقرير بذلك وعر�ضه على الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 41
تودع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف .
املــادة ( ) 42
تقيد النفقات امل�سرتدة على النحو الآتي :
�أ  -باال�ستبعاد من البند الذي �صرفت منه �إذا مت ال�صرف واال�سرتداد خالل �سنة
مالية واحدة .
ب  -بالإ�ضافة حل�ساب املوارد الأخرى �إذا كانت قد �صرفت خالل �سنة مالية �سابقة ،
ومت اال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية .
وفـي احلالتني يجب ذكر رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املــادة ( ) 43
يلتزم كل من ت�سبب بخطئه العمدي �أو �إهماله اجل�سيم فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه حق
برد قيمتها �إلى الهيئة .
الف�صــل الثالــث
النفقـات والرقابـة علـى �صرفـها
املــادة ( ) 44
يتولى الرئي�س التنفـيذي �إخطار وزارة املالية مبا ي�أتي :
�أ � -أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق  ،والوظيفة التي ي�شغلها كل منهم  ،وحدود ال�صالحية
املخولة لكل منهم  ،ومناذج توقيعاتهم .
ب � -أي تعديل فـي �أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق �أو حدود �صالحياتهم .
املــادة ( ) 45
يتولى املفو�ض بالإنفاق االرتباط (االلتزام) بقيمــة امل�شرتي ــات �أو تكالي ــف �أداء اخلدم ــات
�أو تنفـيذ الأعمال  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
أ� � -أن يتم االرتباط مبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن وغريها من القواعد والأنظمة الواجبة التطبيق .
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ب � -أن يكون االرتباط بالإنفاق فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزانية  ،وفـي حدود
التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املــادة ( ) 46
تقدم الفواتري بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفـيذ الأعمال �أو �أي نفقات
�أخرى �إلى دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة ملراجعتها والتحقق من تطبيق القوانني والأنظمة
املعمول بها و�إعداد �سند ال�صرف الالزم  ،وذلك خالل (� )14أربعة ع�شر يومــا مــن تاري ــخ
تقدميها م�ستوفاة .
املــادة ( ) 47
تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي ال�سندات �إلى دائرة التدقيق الداخلي مرفقا بها جميع امل�ستندات امل�ؤيدة
لل�ص ــرف  ،الت ــي تو�ض ــح تفا�ص ــيل امل�صروف ــات ب�صــورة ي�سهل تدقيقها  ،وت�شمل
امل�ستندات الآتية :
 - 1العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء .
 - 2فاتورة املورد .
 - 3حم�ضر فح�ص الأ�صناف �أو �سند ت�سلم الأعمال  ،مت�ضمنا ما يفـيد مطابقتها
للموا�صفات املطلوبة .
� - 4سند �إ�ضافة الأ�صناف �إلى املخازن .
ب � -أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق  ،وخمتوما بختم الهيئة .
ج � -أن يكون توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف خطيا .
املــادة ( ) 48
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي التعليمات اخلا�صة ب�إجراءات ال�صرف وتدقيق املعامالت وتق�سيم
النفقات وحتديد طبيعتها  ،ويتم ال�صرف مبوجب امل�ستندات املالية بعد تدقيقها و�إجازتها
من املفو�ض بالإنفاق .
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املــادة ( ) 49
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف
ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
ب  -قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
املــادة ( ) 50
فـي حال فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�س ــند ال�صــرف
ب�شرط �أن يقر املدير املايل على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفه ــا ب�أي �سند
�صرف �آخر .
املــادة ( ) 51
يحظر جتزئة االرتباط (االلتزام) �أو جتزئة �صرف قيمة الطلب الواحد لتفادي الأحكام
املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
املــادة ( ) 52
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل ال�ش�ؤون املالية بالهيئة خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
عل ــى امل�ستف ــيد ل�صالح الهيئة  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�صما على بنود
ال�صــرف  ،ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه �إمــا باال�ستبعــاد مــن البن ــد ال�ساب ــق ال�ص ــرف مــنه ،
و�إما بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 53
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ  -ب�شيكات مقابل التوقيع �أو باخلتم على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء � ،أو بب�صمة
�إبهام اليد  ،مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إلى ح�ساب امل�ستفـيد فـي امل�صرف املحدد من قبله .
املــادة ( ) 54
تختم دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ال�صرف مبا�شــرة جميــع امل�ستنــدات املدفوعــة والفواتري
امل�ؤيدة لها بختم خا�ص يحمل كلمة ( مدفوع ) مقرونا بالتاريخ .
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املــادة ( ) 55
تفتح االعتمادات امل�ستندية للهيئة من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات �صرف
غري قابلة للدفع ت�صدر بقيمة االعتماد وم�صاريف الت�أمني .
وتراعي دائرة ال�ش�ؤون املالية الأ�س�س التالية عند اخل�صم على بند امل�صروف ــات وت�سويــة
�أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غي ــر املرتبــطة
بامل�شروعات :
أ�  -عند فتح االعتماد امل�ستندي تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة �إلى ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .
ب  -فـي حال ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفـيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
ج  -تتم ت�سوية الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي يتم �إقفالها فـي نف�س
العام با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
د  -االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية تتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاية كل عام با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية  ،ثم
�إجراء قيود عك�سية لتلك القيود فـي بداية العام التايل  ،وعند �إقفال االعتمادات
امل�ستندية ت�سوى �أر�صدتها الدائنة باال�ستبعاد من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك
بامليزانية .
املــادة ( ) 56
ت�صرف الرواتب للموظفـني خالل الأيام الع�شرة الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه  ،ف�إذا
وقعت ه ــذه الأيام خالل �إجازة ر�سمية يتم ال�صرف فـي �آخر يوم عمل �سابق على الإجازة .
ويجوز �صرف الرواتب مقدما عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية �أو عند تعوي�ضه عن جزء
منها نقدا �أو فـي حالة تقدمي مواعيد �صرف الرواتب مبنا�سبة الأعياد الوطنية والر�سمية .
ويتم �صرف الرواتب للموظفـني بالتحويل �إلى ح�ساباتهم امل�صرفـية .
املــادة ( ) 57
على الهيئة عند ا�ستخراج تذاكر ال�سفر بالطائرات التعامل مع �شركات النقل الوطنية كلما
�أمكن ذلك  ،واال�ستفادة من التخفـي�ضات التي متنح فـي حالة ا�ستخراج التذاكر لفرتات
حمددة .
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املــادة ( ) 58
مع مراعاة �أحكام العقود املربمة  ،يكون للهيئة فـي حالة عدم توفر ال�سكن بالهيئة ت�سكني
املوظف عند بدء تعيينه �أو التعاقد معه ب�أحد الفنادق ملدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ و�صوله �إلى ال�سلطنة  ،تتحمل خاللها الهيئة تكاليف الإقامة فـي الفندق
بالكامــل  ،بالإ�ضافــة �إلــى ( )%50خم�ســني فـي املائــة مــن نفقات امل�أكل وامل�شروبات اخلفـيفة
وتنظيف املالب�س  ،وفـي حالة زيادة املدة على ذلك يتحمل املوظف هذه التكاليف والنفقات
كاملة .
املــادة ( ) 59
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفـني ما ي�أتي :
أ�  -االلتزام باملبالغ املحددة قانونا .
ب � -أن يكون عقد الإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة .
ج  -يجوز �صرف الأجرة مقدما عن املدة التي يتفق عليها على �أال تتجاوز �سنة واحدة
على الأكرث بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة و�سداد
الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 60
يجوز للهيئة �أن تربم عقود الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملدة تتجاوز ال�سنة
املالية �إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�ض بامليزانية .
املــادة ( ) 61
يجب عند �إبرام العقود االلتزام بالآتي :
أ�  -اتباع الإجراءات القانونية املقررة .
ب � -أال تتجاوز قيمة العقد �أو االلتزام االعتمادات واملخ�ص�صات املدرجة مبيزانية الهيئة .
ويجب عند مراجعة العقود امل�شار �إليها التحقق من �أنها ال تت�ضــمن إ�ع ــفاء املتعاق ــد م ــع
الهيئة من ال�ضرائب �أو الر�سوم امللزم ب�أدائها قانونا .
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املــادة ( ) 62
يتولى الرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه التوقيع على العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة ،
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة .
املــادة ( ) 63
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق ق ــبل �إعــداد �سنــدات ال�صرف املتعلقة بتنفـيذ
وجتهيز امل�شروعات مما ي�أتي :
أ�  -توف ــر املخ�ص�ص ــات وكفاي ــة ر�ص ــيد مبــلغ االرتبــاط املخ�ص�ص للعقد ل�سداد املبلغ
املطلوب .
ب � -إر�سال العـقود �إلى وزارة املالية للم�صـادقة عليــها �إذا زادت قيمتها على ()100.000
مـ ــائة �أل ـ ــف ريال عماين .
ج  -تقدمي �شهادة �أعمال من اال�ست�شاري ح�سب النموذج املعد لذلك  ،مت�ضمنا ما يفـيد
قيامه مبراجعة دفعات املقاول واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
د  -قيد رقم االلتزام (االرتباط) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املــادة ( ) 64
ترد الر�سوم وغريها من املبالغ التي �سبــق حت�صيل ــها ل�صال ــح الهيئ ــة ك�إي ــرادات � ،إذا ثب ــت
�أن الوفاء بها مت بغري وجه حق  ،وذلك وفقا للقواعد الآتية :
أ�  -يقدم طلب اال�سرتداد خالل مدة التقادم املقررة قانونا م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير
املايل الذي يجب عليه �إثبات تاريخ ت�سلم الطلب .
ب  -يتول ــى املدي ــر املالــي بالتن�ســيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة درا�سة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توفر ال�سند القانوين له .
ج  -حتال تو�صيات املدير املايل �إلى دائرة التدقيق الداخلي لدرا�سة الطلب  ،والت�أكد
من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�ست ــرداد  ،ث ــم يع ــر�ض الأم ــر عل ــى الرئي ــ�س
التنفـيذي لالعتماد .
د  -يتم رد املبلغ بعد موافقة الرئي�س التنفـيــذي �إذا كان ــت قيم ــة الر�س ــوم �أو غريه ــا
من املبالغ املطلــوب ردهــا تبلــغ (� )1000ألف ريال عماين ف�أقل  ،ومبوافقة وزارة
املالية �إذا كانت جتاوز (� )1000ألف ريال عماين .
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الف�صــل الرابــع
التقاريـر الدوريـة واحل�سـاب اخلتامـي
املــادة ( ) 65
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية فـي نهاية كل �شهر تقريرا يو�ضح املركز املايل للهيئة  ،واملعامالت
التي متت حتى نهاية ال�شهر  ،ويت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة ذاتها .
ب  -امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية مقارنة باملخ�ص�صات املدرجة بامليزانية عن املدة
ذاتها .
ج � -أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وال�سلف امل�ؤقتة .
د � -أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
هـ � -أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف .
ويعر�ض التقرير على الرئي�س التنفـيذي فـي موعد ال يتجاوز اليوم العا�شـر مــن ال�شــهر
التايل .
املــادة ( ) 66
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني الوارد فـي �سجالت الهيئة ل ــدى املــ�صارف
والوارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف  ،وتعد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 67
تع ــد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليـة احل�ساب اخلتامي للهيئة خالل الربع الأول من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية مع مراعاة الآتي :
�أ � -أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات الفعلية للهيئة موزعة على �أبواب امليزانية .
ب  -ت�ضم ــني ح�ساب ــات الهيــئة كــل ما توجــب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات
�إثباته فـيها .
ج � -أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
ويعر�ض احل�ساب اخلتامي على املدير العام متهيدا لعر�ضه على الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 68
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي مت�ضمنا التو�صيات
الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح  ،ويعر�ض
التقرير على الرئي�س التنفـيذي متهيدا لعر�ض احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة
عليه  ،واعتماده قبل رفعه �إلى وزارة املالية .
املــادة ( ) 69
تر�سل الهيئة ن�سخة من احل�ساب اخلتامي بعد املوافقة عل ــيه مــن قــبل املجلــ�س �إلى ك ــل
من وزارة املالية  ،واجلهاز خالل مدة �أق�صاها ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
الف�صــل اخلامــ�س
فتـح ح�سابـات الهيئـة لـدى امل�صـارف
املــادة ( ) 70
يحدد الرئي�س التنفـيذي  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية  ،امل�صارف العاملة فـي ال�سلطنة
التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة  ،وتودع فـيها جميع الأموال الواردة للهيئة  ،ويتم ال�صرف
منها .
املــادة ( ) 71
يراعى عند فتح احل�سابات لدى امل�صارف �أال تزيد ن�سبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى �أي
م�صرف على ( )%10ع�شرة فـي املائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة على الإيداع  ،وعلى الهيئة �إخطار وزارة املالية باحل�سابات املفتوحة
با�سمها لدى امل�صارف املختلفة وب�أنواعها والغر�ض من كل منها و�سعر الفائدة املتفق عليه .
املــادة ( ) 72
يج ــب �أن يك ــون �إ�صدار ال�شيكات �أو �أوامر ال�صرف �أو التحويل �أو الإيداع على احل�سابات
املفتوحة با�سم الهيئة بتوقيعني على الأقل  ،من املفو�ضني بالتوقيع  ،ويجوز للرئي�س عند
ال�ضرورة  ،فـي حالة غياب �أحد ه�ؤالء  ،تفوي�ض �شخ�ص �آخر .
املــادة ( ) 73
ال يج ــوز ال�سح ــب على املك�ش ــوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيــئة .
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الف�صــل ال�ســاد�س
ال�سلــف
الفــرع الأول
�أحكـام عامـة لل�سلـف امل�ستدميـة وامل�ؤقتـة
املــادة ( ) 74
يق�صد بال�سلف تلك املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فـيها
ال�صرف باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية  ،و�إما م�ؤقتة .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى
قليلة القيمة �أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة بعد
موافقة وزارة املالية  ،وي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ (� )%40أربعــني ف ــي املائ ــة
من قيمة ال�سلفة �أو �أكرث  ،وال ت�سوى �إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد انتهاء
هذا الغر�ض �أو خالل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة  ،ويجوز متديد
هذه املدة مبوافقة م�سبقة من وزارة املالية .
املــادة ( ) 75
عن ــد م ــنح ال�سلف ــة �إل ــى �أي دائرة بالهيئة تقيد قيمتها �ضمن جمموعة ال�سلف امل�ستدمية
�أو امل�ؤقتة باحل�سابات املخ�ص�صة لذلك .
وع ــند ت�سلم دائرة ال�ش�ؤون املالية لطلــب ا�ستعا�ضــة ال�سلفة امل�ستدمي ــة �أو تقري ــر ت�سوي ــة
م�صروفات ال�سلفة امل�ؤقتة تقوم بخ�صم قيمة امل�صروف الفعلي من ال�سلف ــة مــن الب ــند
املخ�ص�ص مبيزانية الهيئة .
املــادة ( ) 76
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع وزارة املالية �سجال عاما لل�سلف امل�ستدمية و�آخر
للم�ؤقتة املمنوحة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة  ،وتقيد فـيهما
جميع البيانات املتعلقة بتلك ال�سلف  ،ومن واقع بيانات هذين ال�سجلني تتولى اجلهة
املخت�صة بال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمني على مبالغ ال�سلف امل�ستدمية
وامل�ؤقتة ت�أمينا �شامال �ضد االختال�س � ،أو ال�سرقة � ،أو غري ذلك من الأخطار .
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الفــرع الثانــي
ال�سلــف امل�ستدميــة
املــادة ( ) 77
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية درا�سة لتحديد قيمة ال�سلفة امل�ستدمية ح�سب متطلبات العمل
بها بحيث ال تزيد على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر وتقدم �إلى وزارة
املالية بالطلب الالزم للح�صول على ال�سلفة طبقا لأحكام هذه الالئحة ويرفق بالطلب
�سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها .
املــادة ( ) 78
يتم ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية مبوجب �سندات ال�صرف التي يتم اعتمادها من ال�ش�ؤون
املالية  ،وتخــتم هــذه ال�سن ــدات ف ــور إ�متــام ال�ص ــرف بخت ــم خ ــا�ص يح ــمل كلم ــة ( �ص ــرف ،
�أو دف ــع ) مق ــرونــا بالتاري ــخ  ،وتعط ــى �أرقام ــا م�سل�سل ــة �سنوي ــة  ،ويتول ــى أ�م ــني اخلزين ــة
�أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقع �سندات ال�صرف
فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املــادة ( ) 79
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية الآتي :
�أ � -أال يجاوز املبلغ امل�صروف ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة .
ب � -أال ت�صــرف �أي روات ــب �أو عالوات �أو ب ــدالت �أو �أي تكال ــيف أ�خـ ــرى مــتعلقة به ــا من
ال�سلفة  ،وذلك فـيما عدا �أجور العمال امل�ؤقتني امل�صروفة عن مدة ت�شغيل تقل عن
( )15خم�سة ع�شر يوما .
ج � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا له طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
د � -أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم .
ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �صرف بدالت ال�سفر والتدريب ملوظفـي الهيئة مهما
بلغت قيمتها .
املــادة ( ) 80
ال يجوز �صرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر �إال وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
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�أ � -أن يكون منح ال�سلفة �إلى املوظف غري العماين الذي يتم التعاقد معه وفقا لعقود
عمل خا�صة  ،ويتقا�ضى ا�ستحقاقه ب�صفة �أجر �أو راتب �شهري .
ب  -ال يجوز منح ال�سلفة �إال عند البدء فـي �إجراءات التعيني �أو التعاقد وبناء على طلب
يقدمه املوظف �إلى املدير املايل .
ج � -أن يكون �صرف ال�سلفة فـي حدود ربع �إجمايل الراتب �أو الراتب الأ�سا�سي ال�شهري
امل�ستحق للموظف .
د � -أن يتم ال�صرف �إلى املوظف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفة امل�شار �إليه مبا يفـيد
ت�سلم ــه قيم ــة ال�سلفــة وبقبولــه خ�صمهــا من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له خالل
( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 81
يجب على �أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية �أن يتقدم �إلى ال�ش�ؤون
املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ جمموع ما �صرف
منها (� )%40أربعني فـي املائة من قيمتها .
ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ملراجعتها و�إعداد �سند ال�صرف الالزم
بقيمة املبلغ املطلوب لال�ستعا�ضة بعد اعتماده من املفو�ضني بالتوقيع بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 82
تتم ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية فـ ــي ( )31احلــادي والثالث ــني م ــن دي�سم ـ ــرب مــن كـ ــل عــام ،
وذلك بتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إلى ال�ش�ؤون املالية م�صحوبة
مبا ي�أتي :
�أ � -شهادة من امل�صرف املودعة لديه ال�سلفة تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور  ،وك�شف
الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة والر�صيد الدفرتي ب�سجالت الهيئة .
ب � -شهادة معتمدة من الرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام �أو املدير املايل بح�سب الأحوال
تو�ضح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي ( )31احلادي والثالثني من دي�سمبـر .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يخ�صم مــن مبلــغ ال�سلف ــة امل�ستدمي ــة ال ــذي يتق ــرر منح ــه
فـي ال�سنة املالية التالية ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة من واقع ال�شهادة املعتمدة .
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الفـــرع الثالـــث
ال�سلــف امل�ؤقتـــة
املــادة ( ) 83
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إلى وزارة املالية مت�ضمنا حتديد مبلغ ال�سلفة ،
والغر�ض الذي ت�صرف من �أجله مرفقا به �سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها .
وتقوم ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة  ،ويعتمد من املفو�ضني
بالتوقيع وتخطر الدائرة املخت�صة بذلك  ،على �أن يتم قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها
ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة وذلك عند ت�سلمها من الدائرة وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة .
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املــادة ( ) 84
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة  ،وت�سويتها ما ي�أتي :
�أ  -ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة �إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
ب � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن ما مل يكن م�ستحقا طبقا لأحكام القوانني
واملرا�س ــيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة املعمول بها �أو العقود
ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
�سلفة م�ؤقتة على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة �أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 85
تتولى دائرة التدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة �شهريا  ،ف�إذا تبني من اجلرد
انتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا ،
و�إذا تبني وجود عجز فـي الر�صيد  ،فـيلتزم املوظف املخت�ص بال�سلفة ب�سداده فورا  ،وعلى
الوحدة املعنية �أن جتري التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز  ،و�إعداد مذكرة
بذلك لعر�ضها على الرئي�س التنفـيذي التخاذ ما يراه منا�سبا فـي �ش�أنها وفقا للقوانني
واللوائح املعمول بها  ،وتخطر كل من وزارة املالية  ،واجلهاز بنتائجها .
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الف�صــل ال�سابــع
الـت�أميـنـــات
املــادة ( ) 86
ت�ص ــدر الهيئة �إي�صاالت ر�سمية بقيمة ما تت�سلمه من مبالغ الت�أمينات النقدية  ،وتودع
ه ــذه املبال ــغ ف ــي ح�س ــاب خا�ص يفتح لهذا الغر�ض ب�أحد امل�صارف املحلية طبقا للقواعد
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 87
تتم تعلية قيمة الت�أمينات النقدية فـي ح�ساب الأمانــات وتقيــد ف ــي �سجــل خ ــا�ص يو�ضــح
به ا�سم مقدم الت�أمني ومبلغه والغر�ض منه واملدة املحددة له � -إن وجدت  -ورقم وتاريخ
الإي�صال الر�سمي بالت�سلم ورقم �سند ا�سرتداده .
املــادة () 88
يكون رد الت�أمينات امل�ؤقتة والنهائية وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح
املعمول بها �أو العقود املبــرمة مع الهيئة  ،وفـيما ع ــدا ذلك ال يجوز رد الت�أمينات �إال بناء
على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن  -بعد انتهاء الغر�ض منها �أو مدتها  -ويرفق به الإي�صال
الدال على ال�سداد وبعد موافقة املدير املايل .
الف�صـــل الثامــن
خزائــن الهيئــة
املــادة ( ) 89
يكون خلزائن الهيئة �أمناء ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،ويكونون تابعني
مبا�شرة للمدير املايل .
ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث ي�ص ــدر بتعيينه ــم ق ــرار م ــن الرئي ــ�س
التنفـيذي  ،على �أن يبا�شر م�ساعد �أمني اخلزينة االخت�صا�ص ــات املقــررة لأمني اخلزيـ ــنة
فـي حالة غيابه .
املــادة ( ) 90
حتفظ بخزائن الهيئة الأوراق النقدية وال�شيكات التي تــورد �إليه ــا مــن م�صــادر التوريــد
املختلفة  ،كما يحفظ فـيها �أي حمرر ذي قيمة .
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املــادة ( ) 91
على �أمني اخلزينة �إعداد ما ي�أتي :
أ�  -ك�شوف باحلركة اليومية للخزينة مو�ضحا بها الر�صيد النقدي والعهد النقدية ،
تراج ــع يوم ــيا م ــن اجله ــة املخت�ص ــة بال�شـ�ؤون املالية مع �أوراق الت�سلم وال�صرف
والتوريد  ،ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�صيد الدفرتي والر�صيد الفعلي .
ب  -ك�ش ــوف بجميـع ال�شيك ــات املحفوظة باخلزينة مرتبة ح�سب تواريخ اال�ستحقاق
ملتابعة حت�صيلها �أو توريدها للم�صرف فـي مواعيدها .
املــادة ( ) 92
يحظر على �أمني اخلزينة �إيداع �أي مبالغ �أو م�ستندات ذات قيمة تخ�ص الغري فـي خزينة
الهيئة  ،كما يحظر عليه ال�صرف من الإيرادات �أو املتح�صالت التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل
ما ت�ؤديه من خدمات .
املــادة ( ) 93
�أمني اخلزينة م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود �أو �شيكات �أو �أي حمرر ذي
قيمة  ،وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �شخ�صيا  ،كما يكون م�س�ؤوال بالت�ضامن
عن كل عهدة فرعية ت�سلم من عهدته �إلى م�ساعده  ،وعليه تنفـيذ التعليمات اخلا�صة
باخلزينة والتي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة تغيري �أمني اخلزينة �أو انتهاء خدم ــته
�أو �أي ظرف �آخر يتم نقل عهدة اخلزينة �إلى من يحل حمله بعد �إجراء جرد فعلي مبعرفة
دائرة التدقيق الداخلي .
املــادة ( ) 94
يقوم الرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه بتكليف �أحد موظفـي دائرة التدقيق الداخلي جلرد
جميع حمتويات اخلزينة فـي مواعيد غري منتظمة .
املــادة ( ) 95
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه جلنة مكونة من �أحد موظفـي دائرة
التدقيق الداخلي واجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية جلرد حمتويات اخلزينة فـي �آخر يوم
عمل من ال�سنة املالية �أيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
وفـي حالة ظهور فرق بالعجز �أو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة �إلى املدير املايل
التخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد امل�س�ؤولية  ،مع �إخطار اجلهات املخت�صة بذلك .
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املــادة ( ) 96
تطبق فـي �ش�أن خزائن الهيئة اللوائح والقرارات املالية املعمول بها فـي اخلزائن احلكومية .
البـــاب الرابـــع
امل�شرتيـــــات
املــادة ( ) 97
ت�شكل بقرار من الرئيـ�س التنفـيذي جلــنة للم�شرتيات والعقود للهيئة الت ــي تزي ــد قيم ــة
ال�ش ــراء فـي ــها عل ــى ( )500خم�سمائ ـ ــة ريـ ــال عمان ــي  ،وتقـ ــل ع ــن ( )10000ع�شـ ــرة �آالف
ريال عماين وفق الآتي :
أ�  -يكون �ش ــراء احتياج ــات الهيئ ــة م ــن ال�س ــوق املحلي �أو عن طريق اال�سترياد من
اخلارج  ،على �أن تكون للمنتجات املحلية �أولوية ال�شراء وفق القواعد املقررة قانونا .
ب  -يتم التعاقد على �شراء احتياجات الهيئة مبوجب �أوامر �شراء �أو اعتمادات م�ستندية
( �أو ما فـي حكمها ) بعد اعتمادها من املفو�ض بالإنفاق .
ج  -تعط ــى الأف�ضلي ــة فـي امل�شرتي ــات واملناق�صـ ــات والعطـ ــاءات للمنتج ــات الوطن ـي ــة
لل�صناعـ ــات ال�صغـ ــرية واملتو�سط ــة امل�ستوفـي ــة لل�ش ــروط واملوا�صف ــات ب�أف�ضليــة
فـي حدود زيادة قدرها ( )%10ع�شرة فـي املائة .
املــادة ( ) 98
للرئي�س التنفـيذي �أن يقوم بتفوي�ض من يراه ب�صالحية اعتماد ال�ش ــراء  ،م ــع مراع ــاة
االلتزام بال�صالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�ض .
املــادة ( ) 99
اعتماد ال�شراء ي�ستلزم تنفـيذه بوا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة  ،وطبقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،ويعترب املدير املايل م�س�ؤوال عن �صحة تنفـيذ هذه
الإجراءات .
املــادة ( ) 100
يراعى بالن�سبة لطلبات ال�شراء �أو �أداء اخلدمات �أو تنفـيذ الأعمال التي ترتاوح قيمتها بني
( )2000 - 500خم�سمائة و�ألفـي ريال عماين  ،احل�صول على عر�ضني من اثنني من املوردين
�أو املكاتب اال�ست�شارية �أو املقاولني املعتمدين  ،ومن ثالثة من ه�ؤالء �إذا كانت القيمة جتاوز
(� )2000ألفـي ريال عماين  ،وتق ــل ع ــن ( )10000ع�ش ــرة �آالف ريــال عمانــي  ،علــى �أن يتم
اختيار �أف�ضلها مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
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املــادة ( ) 101
يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�ضرورية ل�سري العمل  ،وفـي حدود امليزانية
املعتمدة  ،وعلى �أ�سا�س درا�سات واقعية يعدها التق�سيم الإداري املخت�ص بالهيئة مع مراعاة
م�ستويات التخزين ومعدالت اال�ستهالك  ،وال يجوز التعاقد على �أ�شياء يوجد منها فـي
املخازن �أنواع مماثلة �أو بديلة عنها تفـي بالغر�ض .
ويكون حتديد �سيا�سة �شراء احتياجات الهيئة الفعلية  -املحلية �أو امل�ستوردة � -أو طلب �أداء
اخلدمات �أو التعاقد بقرار من الرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه بعد الت�أكد من كفاية
االعتمادات املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة .
املــادة ( ) 102
قبل طرح �شراء احتياجات الهيئة  ،يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية و�ضع �سيا�سات منا�سبة
لل�شراء لتوفـري احتياجات الهيــئة مــن امل�ستلزمات ب�أف�ضل ال�شروط والأ�سعار  ،ويتم تق�سيم
تلك الأ�شياء �إلى جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ومقارنــة �أ�سعارها مالــيا ،
ويكون الطرح على �أ�سا�س موا�صفات فنية ومف�صلة  ،يتم و�ضعها مبعرفة موظفـني فنيني
�أو جلنــة فنيــة ذات خبــرة بالأ�صنــاف والأعمال املطلوبة  ،ويجوز عند ال�ضرورة اال�ستعانة
باملكاتب اال�ست�شارية فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج فـي �إعداد هذه املوا�صفات .
وفـي احلاالت التي يتم الطرح فـيها على �أ�سا�س عينات مبوا�صفات معينة  ،يتم الن�ص على
وزنها ومقا�سها �أو حجمها وبيان نوع العبوات و�سعتها وموا�صفاتها فـي الأ�صناف التي يتم
توريدها داخل عبوات .
املــادة ( ) 103
تتولى دائرة ال�ش�ؤون املالية و�ضع القيمة التقديرية للعملية مو�ضوع التعاقد بحيث تكون
مماثلة لأ�سعار ال�سوق عند الطرح  ،وعليه فـي �سبيل ذلك القيام بالدرا�سات الالزمة بهدف
التنب ؤ� وجمع املعلومات عن الأ�سواق وم�ستلزمات العمل املتوفرة فـيها التي حتتاجها الهيئة
وم�ستوى �أ�سعارها وكمياتها املعرو�ضــة فـي ه ــذه الأ�س ــواق وم�ستـ ــوى جودته ــا واملوا�ص ــفات
املتوفرة فـيها وامل�ستلزمات البديلة التي ميكن �أن حتل حملها بهدف تقلــيل املخاط ــر الت ــي
قد تتعر�ض لها الهيئة فـي �سبيــل احتياجاتها من امل�ستلزمات  ،م ــع ا ألخــذ ف ــي االعت ــبار
بالعوامل امل�ؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفـيذ التعاقد .
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املــادة ( ) 104
تتولى دائرة ال�ش�ؤون املالية ت�سلم طلبات ال�شراء �أو طلبات متوين املخازن من خمتلف
التق�سيمات الإدارية بالهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض التخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفـيذها بعد قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك  ،على �أن تقوم مبراجعة تلك الطلبات للت�أكد
من مطابقتها لل�سيا�سة ال�شرائية املتبعة بالهيئة .
املــادة ( ) 105
تقــوم دائرة ال�ش�ؤون املالية باتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار �أوامر ال�شراء على النموذج
املــعد لذلك �إلى املورد �أو املقاول الذي تقرر اختياره وقبول عر�ضه  ،وقيدها ب�ســجل �أوامــر
ال�شراء ومتابعة تنفـيذها .
املــادة ( ) 106
يخ�ص�ص فـي دائرة ال�ش�ؤون املالية �سج ــل لقي ــد الأ�سم ــاء والبيان ــات الكافـي ــة للموردين
واملقاولني وبيوت اخلربة واال�ست�شاريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة  ،للرجوع �إليه عند
ت�سليم طلبات ال�شراء و�أداء اخلدمة الختيار املوردين �أو املقاولني املنا�سبني ممن يتعاملون
فـي الأ�صناف �أو اخلدمات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين �أو املقاولني املنا�سبني
يتم اختيار موردين �أو مقاولني �آخرين على �أن تدرج �أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي هذا ال�سجل ،
كما يخ�ص�ص �سج ــل �آخر لقيد املوردين �أو املقاولني املحظور التعامل معهم مع بيان �أ�سباب
هذا احلظر .
املــادة ( ) 107
يخ�ص�ص فـي دائرة ال�ش�ؤون املالية �سجل لقيد طلبات ال�شراء �أو �أداء اخلدمات وت�سجيل
كافة البيانات املتعلقة بها ( وت�شمل  :رقم الطلب امل�سل�سل  ،وتاريخه  ،واجلهة الطالبة ،
وبيان امل�شرتيات �أو اخلدمات املطلوبة  ،وتاريخ �إر�سال الطلب ) .
املــادة ( ) 108
يخ�ص�ص فـي دائرة ال�ش�ؤون املالية �سجل لقيد �أوامر ال�شراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة
بها ( وت�شمل  :رقم وتاريخ �أمر ال�شراء  ،وا�سم املورد  ،وملخ�ص الأ�صناف املطلوبة  ،وقيمتها ،
وم ــدة �سري ــان �أمــر ال�شراء  ،ورقم القيد ب�سجل االرتباطات  ،وتاريخ الإر�سال �إلى املورد ،
ورقم وتاريخ �إذن الت�سلم ) .
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املــادة ( ) 109
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية �سجال ملراقبة االرتباطات  ،تقيد به من واقع بيانات �أوامر ال�شراء ،
القيمة فـي خانة املبلغ  ،وفـي خانة البند املخ�ص�ص  ،ثم تخ�صم قيمة �أمر ال�شراء من �أ�صل
اعتماد البند املخ�ص�ص  ،وي�سجل الباقي ف ــي خانــة ر�صي ــد امليزانيــة  ،ويراع ــى الت�أ�شيــر
على �أوامر ال�شراء مبا يفـيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية �أو عدم كفايتها
قبل الت�صديق عليها .
املــادة ( ) 110
يحظــر ال�شــراء �أو طلــب �أداء اخلدمــات �أو التعاقــد �إال بعد الت�أكد من كفاية االعتمادات
املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة وقيد القيمة ب�سجل مراقبة االرتباطات .
املــادة ( ) 111
تقوم جلنة املناق�صات الداخلية بالهيئة بفتح املظاريف املغلقة ومراجعة العرو�ض املقدمة ،
وتر�سي املزايدة (املناق�صة) على �أف�ضل العرو�ض امل�ستوفـية لل�شروط .
وعند الت�ساوي فـي عر�ضني �أو �أكرث تتولى اللجنة حتديد من تر�سو عليه املزايدة �أو املناق�صة
وفــق الأ�ســ�س التي تقــررها  ،وف ــي كــل الأحوال تعد اللجنة حم�ضرا يوقع من �أع�ضائها
ويعتمد من قبل الرئي�س التنفـيذي .
البــاب اخلامــ�س
خمـازن الهيئـة و�إدارة املوجـودات
الف�صــل الأول
املخــــازن
املــادة ( ) 112
يكون للهيئة خمزن �أو �أكرث يتم فـيه تخزين املواد  ،ويجب �أن تتوافر فـيه اال�شرتاطات الفنية
الالزمة  ،وب�صفة خا�صة  ،ما يتعلق مبوقع املخزن  ،وم�ساحته  ،وت�صميمه  ،وتخطيطه ،
و�سهولة حفــظ املواد  ،ونقلها  ،وتداولهــا  ،ورقابتها  ،واملحافــظة عليـها .
املــادة ( ) 113
للرئي�س التنفـيذي ت�شكيل جلنة �أو �أكرث لفح�ص كافة املواد املوجودة باملخـ ـ ــازن �أو املطلوب ــة
للمخـازن  ،و إ�ع ــداد تقري ــر بذلك التخـاذ ما يلــزم .
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املــادة ( ) 114
تق�سم مواد املخازن �إلى ما ي�أتي :
أ� � -أ�صناف م�ستدمية  :وت�شمل املواد التي ال تفنى مبجرد اال�ستعمال  ،وتقـيد عند
�صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�سلمها .
ب � -أ�صناف معدة لال�ستهالك  :وت�شمل املــواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها دون �أن
تتخلف عنها بقايا من ذات نوعها .
ج � -أ�صنــاف غيــر �صاحلــة لال�ستعمـال  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف فـيها بالبيع �أو الإتالف .
املــادة ( ) 115
يحظر حفظ �أي مواد ال تخ�ص الهيئة باملخازن كالودائع والأمانات ال�شخ�صية  ،ويتحمل
�أمني املخزن الأ�ضرار املادية التي قد تنتج عن ذلك  ،ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب تواجدها ،
ويرفع الأمر �إلى الرئي�س التنفـيذي التخاذ الإجراء املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 116
ت�سلم جميع املواد والأ�صناف التي ترد �إلى الهيئة �إلى املوظف املخت�ص باملخازن  ،وذلك بعد
معاينتها والت�أكد من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء  ،وبعد
اتخاذ كافة الإجراءات اخلا�صة بالفح�ص والت�سلم .
املــادة ( ) 117
يكون �أمني املخزن م�س�ؤوال عن جميع املواد املوجودة فـي عهدته باملخــزن  ،وع ــن ك ــل تلــف
�أو فقد �أو هالك فـي املواد التي ت�سلمها فـي عهدته حلفظها باملخازن � ،إال �إذا كان ذلك قد
ن�ش�أ عن ظروف قاهرة .
ويبا�شر  -بالإ�ضافة �إلى الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  -الواجبات
الآتية :
أ�  -االحتفــاظ ببطاقــة �صــنف لكــل مــادة لقــيد عمليات الإ�ضافة وال�صرف والر�صيد
لهذه املادة .
ب  -االحتفاظ بدليل ملوا�صفات املواد امل�ستخدمة فـي الهيئة  ،وتطوير هذا الدليل كلما
دعت احلاجة �إلى ذلك .
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ج  -متابعة تزويد املخزن باملواد الالزمة  ،وب�صفة دائمة .
د � -صرف املواد للتق�سيمات الإدارية الطالبة بعد اتباع الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن .
هـ  -االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صـ ــرف للموظفـني لأعمالهم
الر�سمية .
و � -إبالغ مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن عن فقد �أو تلف �أو هالك �أي مادة واتخاذ
الإجراءات الالزمة لتحديد �أ�سبـاب الفقد �أو التلف �أو الهالك .
ز  -تقدير قيمة االعتمادات املطلوب �إدراجها فـي م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة
لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 118
يتعني عند فتح و�إغالق املخازن مراعاة الآتي :
أ�  -ال يجوز لغري �أمناء املخازن فتح �أو �إغالق املخازن .
يتم التعامل مع املخزن بعد امليعاد املحدد لبدء الدوام الر�سمي بن�صف �ساعة  ،وقبل
امليعاد املحدد النتهائه بن�صف �ساعة  ،ويجوز عند االقت�ضاء �أو فـي حاالت الأنواء
املناخية اال�ستثنائية  ،وبعد موافقة الرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه � ،أن يتم فتح
املخزن لت�سلم املواد �أو �صرفها خالل الإجازات الأ�سبوعية �أو الر�سمية �أو فـي غري
الأوقات املحددة للعمل باملخزن .
ب  -يلتزم �أمني املخزن عند مبا�شرة عمله اليومي وقبل التعامل مع املوظفـني بالتحقق
من �سالمة املخزن وحمتوياته .
ج  -ال ي�سم ــح لغي ــر موظفـ ــي املخــزن بالدخــول فـي الأماكن املخ�ص�صة حلف ــظ امل ــواد ،
ويت ــم ت�سل ــم امل ــواد ال ــواردة �إل ــى املخ ــزن وت�سليــم املواد امل�صروفة منـه ف ــي امل ــكان
املخ�ص�ص لذلك باملخزن .
املــادة ( ) 119
يلتزم �أمني املخزن عند ال�صرف مبراعاة الدقة التامة للتحقق من نوع املواد امل�صروفة
وعددها ومقا�سها ووزنها وموا�صفاتها .

-620-

ويراعى �أن يبد أ� ال�صرف من الكمية التي وردت فـي �أقرب تاريخ بحيث يتبع مبد�أ ما يرد
�أوال ي�صرف �أوال  ،بحيث يراعى �أن يبد أ� ال�صرف من الكمية التي وردت �أوال � ،أو التي قاربت
مدة �صالحيتها على االنتهاء  ،ليكون املتبقي للحفظ لدى املخازن من الكمية التي وردت
فـي �أقرب تاريخ .
املــادة ( ) 120
يتعني على �أمني املخزن  -فـي حالة ندبه �أو نقله �أو �إعارته �أو قيامه ب�إجازة ملدة جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما �أو انتهاء خدمته  -ت�سليم ما بعهدته �إلى من يحل حمل ــه حتت �إ�شراف
رئي�سه املبا�شر  ،مبوجب حم�ضر ت�سلــيم وت�سلم  ،يحرر من ( )3ثالث ن�سخ يوقع عليهـا ،
وتعتمد من مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن ليحتفظ كل منهم بن�سخة .
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب يعني
الرئي�س التنفـيذي جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن وت�سليمها ملن يحل حمل �أميـن
املخزن  ،على �أن يعتمد الرئي�س التنفـيذي نتائج عمل اللجنة .
املــادة ( ) 121
عند قيام �أمني املخزن ب�إجازة تقل مدتها عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ت�سلم ملن يحل حمله
كميـ ــات تكـ ـفـي ملواجهة طلبات ال�صرف العادية حلني عودته  ،ويجـ ــوز عند االقت�ضاء فتح
املخ ــازن مبعرفة الرئيــ�س املبا�شر  ،وذلك ملواجهـ ــة �صرف الطلبات الإ�ضافـية العاجلــة ،
على �أن يتم �إعداد حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 122
يلتزم �أمني املخزن باتخاذ الإجراءات الالزمة لتزويد املخزن بالأ�صناف التي يبلغ ر�صيدها
حدا م�ساويا حلد �إعادة الطلب منها .
املــادة ( ) 123
يخت�ص �أمني املخزن بت�سلم املواد ب�صف ــة مبدئي ــة مبوجــب �إذن توريد يبني فـيه �أنواعها
و�أو�صافها وكمياتها و�أي بيانات أ�خ ــرى  ،وتعتــرب هــذه املواد عهدة فـي حيازته  ،وال يجوز
ال�صرف منها �أو الت�صرف فـيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .
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املــادة ( ) 124
يحدد موعد فح�ص ومعاينة املواد خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها
من املخزن  ،وذلك باالتفاق مع التق�سيم الإداري الطالب بالهيئة .
املــادة ( ) 125
يتولى �أمني املخزن فرز املواد التي تقرر قبولها عن تلك التي تقــرر رف�ض ــها  ،ويبا�ش ــر
�إجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
وبالن�سبة للمواد املرفو�ضة يتولى املدير املخت�ص �إر�سال �إخطار للمورد  ،يت�ضمن ما ي�أتي :
أ� � -أ�سباب الرف�ض .
ب  -تكليف املورد بنقل املواد املرفو�ضة خالل املهلة التي حتدد  ،ويكون م�س�ؤوال عن كل
فقد �أو تلف �أو هالك قد يحدث فـيها بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ج  -تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�ضا عن تلك التي تقرر رف�ضها  ،على �أن يعمل
عند التوريد ب�أي خف�ض يرد على هذه الأ�سعار .
املــادة ( ) 126
تقيد املواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �ضمن موجودات املخزن مبوجب �إذن
توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة املدير املايل  ،على �أن تراعى فـي ذلك
القوانني والنظم احلكومية املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا �أو املعونات �أو امل�ساعدات .
املــادة ( ) 127
يتــم حفظ املواد املخزنة كل منها على حدة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها بطريقة تالئم
العمــل  ،وبطريق ــة ال تعر�ضه ــا للتلــف �أو اله ــالك �أو الفق ــد  ،ويج ــب �أن ترق ــم ك ــل خان ــة
�أو مكان للحفظ وتو�ضع عليه بطاقة حتمل ا�سم املادة ورقمها مع مراعاة التفرقة بني املواد
اجلديدة وامل�ستعملة .
املــادة ( ) 128
يجب على �أمني املخزن �أن يقوم من وقت لآخر بالتفتي�ش على املواد املقرر لها مدة �صالحية
معينة �أو املواد القابلة للتلف بطبيعتها  ،وعر�ض نتيجة التفتي�ش على مديره املبا�شر التخاذ
الالزم  ،ويراعى عند حفظ هذه املواد ترتيبها بح�سب تاريخ انتهاء مدة ال�صالحية  ،بحيث
تكون الأولوية فـي ال�صرف للأقرب تاريخا .
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املــادة ( ) 129
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية بطل ــب ا�ستيف ــاء البيان ــات ال ــواردة بطل ــب �صــرف املواد على
النموذج املعد لذلك  .ويتولى �أمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبــة ف ــي ال�ســجل املعــد
لهذا الغر�ض  ،وذلك فور ت�سلمه للطلب .
املــادة ( ) 130
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغر�ض جلنة بقرار من الرئي�س التنفـيذي على �أال يكون من بني �أع�ضائها �أمني املخزن ،
ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة .
وعلى �أمني املخزن �إعداد ك�شف يبني فـيه املواد املوجودة فـي املخـزن و�أر�صدتهــا  ،ويعتم ــد
من مديره املبا�شر .
املــادة ( ) 131
تتولى جلنة اجلرد جرد الأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�سب الوحدة املثبتة فـي ال�سجالت
وتثبت الأر�صدة املوجودة مــن مواق ــع اجل ــرد فـ ــي ه ــذه القوائ ــم  ،وتوق ــع قوائ ــم اجلــرد
من �أع�ضاء اللجنة  ،وتر�سل �إلى املدير امل�س ـ�ؤول ع ــن املخ ــزن لإثب ــات الأر�ص ــدة والقيم ــة
من واقع ال�سجالت  ،وتر�سل القوائم املذكورة بعد ذلك �إلى الرئي�س التنفـيذي العتمادها
فـي حالة عدم وجود فرق .
ويجوز فـي حاالت ال�ضرورة العاجلة �صرف �أو ت�سلم الأ�صناف فـي �أثناء اجلرد  ،ب�شرط
موافقة جلنة اجلرد  ،على �أن تودع �سندات الإ�ضافة �أو طلبات ال�صرف فـي ملفات م�ؤقتة
حلني انتهاء عملية اجلرد .
فـي حالة وجود عجز بني الأر�صـدة م ــن واق ــع اجلــرد الفعل ــي  ،وبيـ ــن الأر�ص ــدة الـ ــواردة
ف ــي ال�سج ــالت ت ــقوم جل ــنة اجلرد ب�إثبات هذا العجز فـي قائمة اجلرد قبل عر�ضــها على
الرئي�س التنفـيذي  .ويطلب من �أمني املخزن �إي�ضاح �أ�س ــباب هــذا العج ــز خالل (� )7سب ــعة
أ�ي ــام على الأكرث من تاريخ ت�سلمه �إياه .
ويجوز للجنة ت�سوية العجز فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف
�أخرى م�شابهة لها فـي النوع ومتجان�سة معها فـي الوحدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خط أ�
فـي قيد الكميات املت�سلمة �أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف .
ويعد املدير امل�س�ؤول عن املخازن �سند �إ�ضافة لت�سوية العجز النا�شئ عن الزيادة �أو طلب
�صرف لت�سوية الفرق النا�شئ عن النق�ص  ،ويوقع الرئي�س التنفـيذي على �أي منهما .
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املــادة ( ) 132
يقرر الرئي�س التنفـيذي فـي حال ــة ثب ــوت م�س�ؤولي ــة �أم ــني املخ ــزن ع ــن العج ــز  ،اتخ ــاذ
الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة هذا العجز من راتبه �أو م�ستحقاته من الهي ــئة فـي حدود
الربـع  ،وفـي حال ــة تعــذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عــدم وجــود من ي�س ــاءل عنه �أ�صال
تتخذ الإجراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�ض على املجلـ�س  ،وفـي جميع
الأحوال يتم �إبالغ اجلهات املخت�صة باملخالفات املالية �أو الإدارية �أو �أي ح ــادث ترتتب عليه
خ�سارة مالية مبا فـي ذلك العجز فـي الأر�صدة �أو الأ�صناف  ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام
من تاريخ اكت�شاف املخالفة .
الف�صـــل الثانــي
�إدارة املوجـــودات
املــادة ( ) 133
يجب متييز الأثاث والأجهزة واملعدات والأدوات بو�سم خ ــا�ص بالهيئة  ،و�أرقام م�سل�سلة
لكل �صنف وقيدها فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك .
املــادة ( ) 134
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية بت�سجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب ك�أ�صول ح�سب النظام
املتب ــع ل ــديها  ،على �أن ت�سجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها  ،وخا�صة ما ي�أتي :
�أ  -رقم �أمر ال�شراء ال�صادر من الهيئة .
ب  -رقم الفاتورة ال�صادرة من املورد .
ج  -نوع الأ�صل امل�شرتى .
د  -الكمية والقيمة .
هـ  -ن�سبة الإهالك املرتبطة به .
و  -ال�ضمانات املرتبطة به .
ز � -أي بيانات �أخرى .
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املــادة ( ) 135
تعترب امل�شرتيات ك�أ�صل ثابت �إذا كانت من الأ�صناف الآتية :
أ�  -الأرا�ضي .
ب  -املباين .
ج  -ال�سيارات .
د  -الأثاث .
هـ  -مع ــدات و�أجه ــزة مكتبية ( ك�أجه ــزة احلا�س ــب الآيل والهواتف والفاك�سات � -آالت
الطباعة � -آالت الت�صوير  -املا�سحات ال�ضوئية  -قطاعات الأوراق  -املكيفات ) .
و � -أي معدات �أخرى تزيد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين .
املــادة ( ) 136
ي�شكل الرئي�س التنفـيذي جلنة جلرد موجودات الهيئ ــة من الأث ــاث والأجهــزة واملعدات
والأدوات املختلف ــة  ،وذل ــك م ــرة واح ــدة علــى الأقــل �سنويــا  ،وتقوم اللجنة باجلرد وفقا
للإجراءات الآتية :
�أ  -مطابـ ــقة الأر�صــدة الفعلية مع الأر�ص ـ ــدة املوجـودة فـي ال�سجالت .
ب  -الت�أكد مـ ـ ــن �أن كـ ــل موج ــودات الهي ـ ـ ــئة �صاحلـة لال�ستعـمال .
ج � -إعداد قوائم اجلرد وتوقع من �أع�ضائها  ،وتر�سل �إلى مدير الدائرة املعنية لبيان
�أ�سباب الفروقات .
د  -رفـ ـ ــع القوائ ــم م�شف ــوعــة بالتو�صيات �إلى الرئي�س التنفـيذي لالعتـ ــماد .
املــادة ( ) 137
ال يجوز الت�صرف فـي منقوالت الهيئة بالبيع �إال فـي �إحدى احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أ�صبحت غري �صاحلة لال�ستعمال .
ب � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال وفائ�ضة عن احلاجة .
ج � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وا�ستمــر تخزينــها م ــدة طويل ــة  ،ويخ�ش ــى عليه ــا
من التلف .
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املــادة ( ) 138
يكون بيع املنقوالت باتباع �إحدى الطرق الآتية :
أ�  -البيع عن طريق �إجراء مزاد علني .
ب  -البيع بطريق املظاريف املغلقة  :بالن�سبة للمنقوالت التي تقدر �أثمانها مببلغ
( )25.000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين ف�أقل .
ج  -البيع بطريق االتفاق املبا�شر  :بالن�سبة للأثاث الذي يقدر ثمنه الأ�سا�سي مببلغ
ال يجاوز (� )2.000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 139
ال ي ــجوز لدائــرة ال�ش�ؤون الإدارية اتخاذ �إجراءات البيع �إال بعد احل�صول على موافقة
الرئي�س التنفـي ــذي وانق ــ�ضاء املدد الآت ــية م ــا ل ــم يثبـ ــت �أن املنقوالت فائ�ضة عن احلاجة
�أو غري �صاحلة لال�ستعمال قبل انق�ضاء هذه املدد :
أ�  )5( -خم�س �سنوات بالن�سبة للأثاث املكتبي من الكرا�سي و�أطقم اجللو�س واخلزانات
واملكتبات والطاوالت
ب � )6( -ست �سنوات لل�سجاد املكتبي .
ج  )9( -ت�سع �سنوات بالن�سبة لل�سيارات وو�سائل النقل الأخرى .
د � )7( -سبع �سنوات بالن�سبة للآالت واملعدات  ،والأجهزة املكتبية ( ك�أجهزة احلا�سب
الآيل والهواتف والفاك�سات و�آالت الطباعة و�آالت الت�صوير واملا�سحات ال�ضوئية
وقطاعات الأوراق واملكيفات )  ،وغريها مما مل يرد الن�ص عليها فـي البنود ال�سابقة .
املــادة ( ) 140
ت�صنف املنقوالت املطلوب بيعها فـي جمموعـات متجانـ�سة مع �إي�ضاح كميتها وتاريخ وقيمة
�شرائها  ،وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع  ،وقيمتها التقديرية  ،وو�صف حلالتها .
املــادة ( ) 141
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للمنقوالت املعرو�ضة ،
وكيفـية املعاينة  ،ومكانها  ،وميعاد ومكان تقدمي العرو�ض  ،واملبلغ الواجب �سداده لدخول
املزاد � -إن وجد  ، -والن�سب الواجب �سدادها من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد
وم�صاريف الداللة  ،و�أي بيانات �أخرى .
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املــادة ( ) 142
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية بت�شكيل جلنة للبيع تكون م�س�ؤولة عن الإجراءات اخلا�صة
بتنفيذ بيع منقوالت الهيئة  ،وذلك وفق الطريقة املحددة للبيع .
املــادة ( ) 143
يجوز للجنة البيع ت�أجيل املزاد العلني �أو باملظاريف املغلقة �إلى جل�سة �أخرى �إذا قل عدد
املتزايدين عن ( )3ثالثة � ،أو �إذا لــم ت�صــل الأثم ــان املعرو�ض ــة ( )% 50خم�س ــني ف ــي املائ ــة
من القيمة التقديرية .
وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�سة الثانية نهائية بعد �إعادة النظر فـي القيمة التقديرية .
املــادة ( ) 144
يتم �إتالف و�شطب املوجودات غري ال�صاحلة لال�ستعمال � ،أو التي تتجاوز نفقات بيعها
القيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع  ،وتعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية بالهيئة قائمة
بتلك املوجودات تبني فـيها نوعها وتاريخ �شرائها وقيمتها ال�شرائية والدفرتية وو�صفا
حلالتها للح�صول على موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 145
يجوز للرئي�س التنفـيذي �إلغاء البيع بعد الإعالن عنه وقبل املوعد املحدد له �إذا ا�ستغني
عن البيع نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر
قرار الإلغاء م�سببا  ،وترد فورا �أي ت�أمينات م�ؤقتة مت حت�صيلها �إلى م�ستحقيها .
البــاب ال�ســاد�س
النمـاذج وال�سجـالت املاليـة
املــادة ( ) 146
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي وق�سم الوثائق واملحفوظات
بالهيئة النماذج والدفاتر وال�سجالت املالية و�أنظمة احلا�سب الآيل الالزمة لتنفـيذ �أحكام
هذه الالئحة  ،كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فـيها  ،واملدد الالزمة حلفظها و�إدخال
التعديالت الالزمة عليها �إذا لزم الأمر .
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املــادة ( ) 147
ت�صرف دائرة ال�ش�ؤون املالية �إلى املوظفـني املاليني النماذج والدفاتر وال�سجالت املالية
املقرر ا�ستخدامها ح�سب اخت�صا�ص كل موظف مقابل توقيعه مبا يفـيد ت�سلمها مع حتديد
�أعدادها .
املــادة ( ) 148
مع مراعاة �أحكام التقادم  ،يتم �إتالف الدفاتر وال�سجالت املالية املنتهي العمل بها بعد
انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ بها مبعرفة ق�سم الوثائق واملحفوظات بالهيئة .
البــاب ال�سابــع
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 149
يتم تقييم املعامالت املالية التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال العماين وفقا لأ�سعار
ال�صرف فـي تاريخ �إجراء املعاملة .
املــادة ( ) 150
فـي جميع الأحوال يلزم احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إبرام العقود التي ترتب التزامات على الهيئة لأكرث من (� )2سنتني ماليتني .
ب  -الت�صالح �أو التنازل �أو ف�سخ العقود .
املــادة ( ) 151
املحافظ ــة عل ــى �أ�ص ــول اله ــيئة واجــب على املوظفـني فـيها  ،وكل من ي�ستخدمها �أو تكون
ف ــي عهدت ــه  ،وعليهــم إ�بــالغ دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة والتدقيق الداخلي عن كل تلف
�أو �ضرر �أو فقد يقع على الأ�صول التي بحوزتهم .
املــادة ( ) 152
تتولى خمتلف دوائر الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانة �أموال الهيئة التي ت�ستخدمها
�أوال ب�أول .
املــادة ( ) 153
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أموال الهيئة مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
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هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
قـــــرار
رقم 2018/25
ب�ش�أن �إ�صدار نظـام الرقابة على الطـرق
وحمايتهــا فــي املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صــة 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 نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013 /79
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـي �ش ـ�أن الرقابــة على الطــرق وحمايتهـا فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صـة بالدقـم
ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف النظام 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  21 :مـن رم�ضـــــــــــــــان 1439هـ
املـوافــــق  6 :مـن يونيــــــــــــــــــو 2018م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1249
ال�صادرة فـي 2018/6/24م
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نظــام الرقابــة علـى الطـرق
وحمايتهــا فــي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صـــة بالدقـــم
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات و العبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم .
الرئيـــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الدائـرة املخت�صـة :
دائرة �إدارة املرافق العامة بالهيئة .
الطريـــق :
�شبكة الطرق الإ�سفلتية والرتابية فـي املنطقة  ،وت�شمل اجل�سور والعبارات والالفتات
وال�شواخ�ص واحلواجز والدهانات  ،وغري ذلك من �أجزاء الطريق .
املركبــــة :
و�سيلة من و�سائل النقل �أو اجلر � ،أعدت لل�سري بقوة �آلية �أو ج�سدية على الطريق  ،ومعدة
لنقل الأ�شخا�ص �أو احليوانات �أو الأ�شياء  ،وت�شمل  -ب�صفة خا�صة  -ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت والقاطرات واملقطورات واجلرارات واملعدات والدراجات  ،وال ت�شمل القطارات .
املعـــــدات :
املعدات التي تتحرك على جنزير مطاطي �أو معدين .
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�إحرامـات الطريـق :
امل�ساحة التي ترتك للطريق  ،وخطوط اخلدمات .
الرتخيــــــ�ص :
موافقة الدائرة املخت�صة على القيام ب�أي عمل طبقا لأحكام هذا النظام .
املــادة ()2
ت�سري �أحكام هذا النظام على الطريق فـي املنطقة  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـيه ،
ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم ذات ال�صلة بتنظيم وحمايــة الطريق املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
حتدد الهيئة �إحرامات الطريق وفقا للمخطط ال�شامل للهيئة .
املــادة ( ) 4
يك ــون للموظفـ ــني  ،الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطــة املخت�صــة قانون ــا باالتف ــاق
مع الرئي�س � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا النظام .
الف�صــل الثانـــي
تنظيــم وحمايــة الطريــق
املــادة ( ) 5
يلتزم م�ستخدمو الطريق احلفاظ على �سالمته ونظافته  ،ويحظر عليهم القيام ب�أي عمل
من �ش�أنه الإ�ضرار بالطريق  ،وعلى وجه اخل�صو�ص الآتي :
 - 1حمل �أو جر �أي �شيء ي�ؤدي �إلى خد�ش �سطح الطريق .
 - 2الدخول �إلى الطريق �أو اخلروج منه �إال من خالل املداخل واملخارج املخ�ص�صة
لذلك .
�	- 3إلقاء �أو ترك �أي مواد �صلبة على الطريق .
� - 4سكب الزيوت �أو املحروقات �أو �أي مواد كيميائية على الطريق .
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املــادة ( ) 6
يح ــظر �إج ــراء �أي قطــع للطــرق الإ�سفلتيــة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك  ،ويجب
�أن يت�ضمن الرتخي�ص حتديد �شروط القطع وكيفـيته .
املــادة ( ) 7
يحظر احلفر حتت الطريق �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
وفـي جميع الأحوال يحظر احلفر فـي مواقع املن�ش�آت اخلر�سانية مثل اجل�سور والعبارات .
املــادة ( ) 8
يحظر �إقامة �أي �إ�شارات �أو الفتات خا�صة �أو �أقوا�س فـي م�سار الطريق �أو �ضمن �إحراماته
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك  ،وا�ستيفاء املتطلبات التي حتددها الهيئة  ،ويجب
�أن يت�ضمن الرتخي�ص حتديد املوقع الذي تقام عليه الإ�شارات �أو الالفتات �أو الأقوا�س
وحمتواها و�ضوابط وطريقة و�ضعها .
املــادة ( ) 9
يحظر �إقامة �أي �إن�شاءات دائمة �أو م�ؤقتة � ،أو القيام ب�أي زراعات �أو حفريات �أو �أعمال ردم
�أو غري ذلك من الأعمال داخل �إحرامات الطريق � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
وفـي جميــع ا ألحــوال يحظــر القيــام ب ـ�أي مــن الأعمــال املذكــورة  ،علــى مداخ ــل العبــارات
وخمارجها  ،وعلى قنوات ت�صريف املياه .
املــادة ( ) 10
يحظر �إجراء �أي �أعمال فـي الطريق و�إحراماته  ،وب�صفة خا�صة متديدات املياه والكهرباء
و�أعمدة الإنارة والهاتف وال�صرف ال�صحي والغاز وت�صريف مياه الأمطار �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك .
املــادة ( ) 11
يحظر متديد �أي خدمات فـي اجلزيرة الو�سطية للطرق املزدوجة �أو �إقامة �أي �أعمال  ،فـيما
عدا الت�شجري وخطوط �إنارة الطرق وت�صريف مياه الأمطار و�أنابيب الري ومنافذ مترير
اخلدمات امل�ستقبلية .
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املــادة ( ) 12
يحظر على م�ستخدمي الطريق ت�سيري املركبة ذات الأوزان �أو الأبعاد التي تزيد على الأوزان
والأبعاد املحددة فـي الالئحة التنفـيذية لقانون املرور � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك .
املــادة ( ) 13
يلتزم قائدو ناقالت الرمل �أو الإ�سمنت وغريها من املواد الأخرى امل�شابهة بتغطية حمولة
الناقلة قبل ال�سري على الطريق .
املــادة ( ) 14
يجب �أن تتوافر فـي ناقالت البرتول واملواد الكيماوية واملياه وال�صرف ال�صحي العاملة
باملنطقة املوا�صفات املتعلقة بالأمن وال�سالمة  ،و�أن تكون مزودة بقفل حمكم  ،وذلك ملنع
تناثر حمتوياتها على الطريق .
املــادة ( ) 15
يلتــزم قائ ــد املركبــة � -إذا اقت�ضت ال�ضرورة تغيري �إط ــار املركب ــة على الطري ــق امل�سفل ــت -
�أن ي�ضع حتـت الرافعـة قاعدة منا�سبــة لتوزيــع احلم ــل والـ ــوزن  ،جتنبا حل ــدوث �أي تلـ ــف
للطريق مع �ضرورة و�ضع �إ�شارات التحذير الالزمة .
كما يلتزم با�ستخدام الأدوات امل�سموح بها لتثبيت املركبة عند تغيري الإطارات وعند وقوفها
على املنحدرات  ،و�إزالة �أي مواد �أو خملفات من الطريق قبل مغادرة املوقع .
املــادة ( ) 16
يحظ ــر علــى املعــدات ال�سي ــر علــى الطري ــق م ــا ل ــم تكــن حممل ــة عل ــى ناق ــالت خم�ص�ص ــة
لذلك �أو با�ستخــدام املواد املنا�سبة لعـدم الإ�ضــرار ب�سطــح الطريــق  ،وذلك بع ــد احل�ص ــول
على الرتخي�ص الالزم .
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املــادة ( ) 17
يحظر �إن�شاء ما ي�أتي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك :
1 -1مداخل وخمارج حمطات الوقود .
2 -2مداخل وخمارج الك�سارات وامل�شاريع قيد التنفـيذ .
3 -3التقاطعات على الطريق .
4 -4طرق �إ�سفلتية �أو ترابية .
5 -5التحويالت بكافة �أنواعها .
املــادة ( ) 18
يلت ـ ــزم املرخـ ـ ــ�ص ل ــه للقيام بـ ـ�أي عمــل طبق ـ ــا لأحك ــام ه ــذا النظـ ــام  ،ع ــدم غل ــق الطري ـ ـ ــق
�إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة  ،وبعد ا�ستيفاء التن�سيق مع �شرطة عمان
ال�سلطانية لت�أمني �سالمة املرور فـي موقع العمل .
الف�صــل الثـــالث
�أحكـــام الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 19
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )6من هذا النظام الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية  ،و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
الأعمال املراد تنفـيذها  ،والأبعاد الهند�سية لقطع الطريق .
�2 -2أن يتعذر احلفر حتت ج�سم الطريق  ،و�أال توجد فتحات (تكتات) لأنابيب اخلدمات
بالقرب من املوقع .
�3 -3أن تكون عملية القطع بخطوط م�ستقيمة  ،وعلى كامل �سماكة الطبقات الإ�سفلتية
با�ستخدام �أدوات فنية وتقنيات حديثة خم�ص�صة للغر�ض ذاته  ،وب�شكل عمودي ،
وبعر�ض ( )2مرتين كحد �أدنى  ،وبعمـق �إجمالــي ال يقــل عــن ( )1.5متــر ون�صــف
من �سطح الإ�سفلت .
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�4 -4إزالة جميع خملفات القطع ونقلها �إلى الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
5 -5تغطية الأنبوب الذي يتم و�ضعه تغطية تامة طبقا للموا�صفات الفنية املعتمدة
على �أن ترتفع مبقدار ( )10ع�شرة �سنتمرتات على الأقل من �سطح الأنبوب .
�6 -6أال تقل طبقات الر�صف للجزء املقطوع من الطريق عن طبقات الر�صف املوجودة
بالطريق القائم وباملوا�صفات واملقايي�س املعتمدة .
7 -7تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين للطرق املفردة ،
ومبلغ ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين للطرق املزدوجة � ،ساري املفعول ملـدة ()6
�ستة �أ�شهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجب جتديده فـي حالة ت�أخر تنفـيذ
الأعمال عن املوعد املحدد .
املــادة ( ) 20
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )7من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
الأعمال املراد تنفـيذها وعمق واجتاه الأنبوب مع �إحداثيات امل�سار .
2 -2يجب �أن يكون احلد الأدنى للعمق هو ( )1٫5مرت ون�صف بني �سطح الإ�سفلت ،
وال�سطح الأعلى للأنبوب .
3 -3تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين �ساري املفعول ملـدة
(� )6ستــة �أ�شهــر بعـد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجب جتديده فـي حالة ت�أخر
تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .
املــادة ( ) 21
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املادتني ( )10 ، 9من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
الأعمال املراد تنفـيذها .
-635-

2 -2تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ (� )2000ألفـي ريال عماين �ساري املفعول ملـدة ()6
�ستة �أ�شهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجوز جتديده فـي حالة ت�أخر تنفـيذ
الأعمال عن املوعد املحدد .
3 -3ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 22
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )12من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي خمطط تو�ضيحي للمركبة مبينا فـيه توزيع املحاور  ،وعددها .
2 -2تقدمي خمطط يبني خط �سري املركبة .
3 -3احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 23
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة ( )17من هذا النظام  ،الآتي :
1 -1تقدمي اخلرائط التف�صيلية ب�صيغة ورقية و�إلكرتونية  ،مو�ضحا عليها تفا�صيل
املداخل واملخارج والتقاطعات والتحويالت وم�سار الطريق الفرعي  ،ومن�ش�آت
ت�صريف املياه � ،إن وجدت  ،و�أي من�ش�آت �أخرى قريبة من موقع العمل .
2 -2تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين للطرق الإ�سفلتية ،
�س ــاري املفع ــول ملـ ــدة (� )6ستة �أ�شهر بع ــد انته ــاء فت ــرة تنفـي ــذ الأعمــال  ،ويج ـ ــب
جتديــده فـي حالة ت�أخر تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .
3 -3تقدمي �ضمان م�صرفـي مببلغ (� )1000ألف ريال عماين للطرق الرتابية � ،ساري
املفعول ملـدة (� )6ستة �أ�شهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال  ،ويجب جتديده فـي
حالة ت�أخر تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .
4 -4تنفـيذ الأعمال طبقا للوائح واملوا�صفات املعتمدة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 24
يلتــزم املرخــ�ص لـه بتحمــل م�س�ؤوليــة كافــة الأ�ضرار التــي حتــدث للطريـ ــق  ،ومرافق ــه ،
وم�ستخدميه .
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املــادة ( ) 25
يقدم طلب الرتخي�ص من ذوي ال�ش�أن �إلى الدائرة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقـ ــا ب ــه امل�ست ــندات املح ــددة ف ــي النم ــوذج  ،ومــا يفـيــد �ســداد الر�س ــوم املبينــة فـي امللحــق
رقم ( )2املرفق بهذا النظام  ،وتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي املحدد طبقا لأحكام هذا النظام .
وفـي جميع الأحوال يكون للهيئة طلب �أي م�ستند �أو بيان تراه الزما للبت فـي الطلب .
املــادة ( ) 26
تتولى الدائرة املخت�صة درا�سة الطلب والبت فـيه خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي حال رف�ض الطلب  ،يجب �أن يكون قرار
الرف�ض م�سببا .
املــادة ( ) 27
يخطر مقدم الطلب بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون فـي الطلب  ،ويجوز
له التظلم منه مبوجب طلب يقدم �إلى الرئي�س خالل (� )60ستني يومــا من تاريخ �إخطاره
بقرار الرف�ض  ،على �أن يو�ضح فـي الطلب �أ�سباب التظلم  ،ويرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة
لذلك .
املــادة ( ) 28
تتم درا�سة التظلم والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر �صاحب
ال�شـ ـ�أن بنتيج ــة تظلمــه  ،ويعــد انق�ضــاء امل ــدة امل�شــار �إليهــا دون البــت فـيــه قرارا بالرف�ض ،
وفـي جميع الأحوال يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 29
يجب على �صاحب الرتخي�ص االلتزام بحدود الرتخي�ص ال�صادر له  ،و االنتهاء من الأعمال
املرخ�ص بها فـي امليعاد املحدد له  ،وااللتزام بتجديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما
قبل تاريخ انتهائه .
-637-

الف�صــل الرابـــع
اجلــــزاءات
املــادة ( ) 30
يلتزم كل من يخالف �أحكام هذا النظام ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل املـدة التي حتددها
الدائرة املخت�صة ب�شرط �أال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،وفـي حالة عدم االلتزام بذلك
يجوز للدائرة املخت�صة �إزالة �أ�سباب املخالفة  ،مع �إعادة احلال �إلى ما كان عليه قبل القيام
بالأعمال خ�صما من مبلغ ال�ضمان املودع لديها  ،وفـي حال عدم كفايته يتم التنفـيذ على
نفقة املخالف  ،وفـي حالة خ�صم مبلغ ال�ضمان املودع لدى الدائرة املخت�صة لإزالة �أ�سباب
املخالفة  ،يتعني عليها �إعادة احت�ساب قيمة ال�ضمان امل�صرفـي �إذا كانت الأعمال امل�صرح بها
غري منتهية  ،مع �إلزام املخالف بتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي املعدل .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على املخالفات
املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام بالغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـيه .
وفـي حالة ا�ستمرار املخالفة يجوز للهيئة فر�ض غرامة �إدارية على املخالف مبا ال يجاوز
( )100مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى (� )1000ألف ريال
عماين .
املــادة ( ) 32
تخت�ص الدائرة املخت�صة بتوقيع الغرامات الإدارية وفقا لأحكام هذا النظام .
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امللحــق رقــم ( ) 1
قائمـة املخالفـات والغرامــات الإداريــة
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامـــة
)بالريال العماين(

1

احلفر �أو القطع فـي الطريق دون ترخي�ص

3000

2

تركيب (�إ�شارات  ،الفتات � ،أقوا�س)
فـي م�سار الطريق �أو �ضمن �إحراماته دون ترخي�ص

1000

3

الزراعة واحلفريات والردم
وغريها داخل �إحرامات الطريق دون ترخي�ص

1000

�إقامة متديدات املياه والكهرباء
و�أعمدة الإنارة والهاتف وال�صرف ال�صحي والغاز
4
وت�صريف مياه الأمطار فـي الطريق �أو �إحراماته دون ترخي�ص

3000

5

ت�سيري املعدات واملركبات ذات الأوزان
�أو الأبعاد اال�ستثنائية على الطريق دون ترخي�ص

200

6

�إن�شاء تقاطعات �أو طرق �إ�سفلتية فرعية
�أو مداخل م�ؤقتة على الطرق دون ترخي�ص

10000

7

�إن�شاء تقاطعات �أو طرق ترابية فرعية
�أو مداخل م�ؤقتة على الطرق دون ترخي�ص

3000
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تابع  :امللحق رقم ( )1قائمة املخالفات والغرامات الإدارية
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامـــة
)بالريال العماين(

8

عدم جتديد الرتخي�ص �أو جتاوز مدته

200

9

عدم االلتزام باال�شرتاطات العامة �أو اخلا�صة لكل ترخي�ص

1000

10

غلق الطرق دون ت�صريح

1000

11

عدم قطع طبقات الإ�سفلت والأ�سا�س ح�سب املوا�صفات

500

12

عدم ردم احلفر و�إعادة احلال
�إلى ما كان عليه بعد االنتهاء من العمل فـي املوقع

1000

13

�إتالف اللوائح واحلواجز ومن�ش�آت الت�صريف
(املعابر  -اجل�سور �إلخ) � ،أو �أي ممتلكات تخ�ص الهيئة

1000

14

خلط الإ�سمنت على الطرق الإ�سفلتية

1000

عدم و�ضع لوحات �إر�شادية �أو �إ�شارة حتذيرية
15
عند منطقة العمل والتي ت�سبب خطرا على م�ستخدمي الطريق
16

عدم �صيانة التحويالت واللوحات الإر�شادية
�أو التحذيرية عند منطقة العمل
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1000
500

امللحــق رقــم ( ) 2
ر�ســـوم الرتاخيــــ�ص 
م

نــوع الرتخيـــ�ص

ر�سوم التجديد
ر�سوم الإ�صدار
)بالريال العماين( (بالريال العماين)

1

قطع الطريق الإ�سفلتي

50

50

2

احلفر حتت الطريق

50

50

(� )250إلى م�ساحة
تركيب (�إ�شارات  ،الفتات � ،أقوا�س) ( )30مرتا مربعا ،
3
فـي م�سار الطريق �أو �ضمن �إحراماته وما يزيد على ذلك
كل مرت ريال واحد
4

الزراعة واحلفريات والردم
وغريها داخل �إحرامات الطريق

30

250

30

متديدات خدمات (الكهرباء  ،املياه ،
 5الغاز  ،الهاتف  ،ال�صرف ال�صحي ،
�أعمدة الإنارة) �أ�سفل الطريق

20

20

ت�سيري املعدات واملركبات ذات الأوزان
6
�أو الأبعاد اال�ستثنائية على الطريق

30

30

�  ٧إن�شاء التقاطعات واملداخل واملخارج

50

50

50

50

8

�إن�شاء الطريق
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قـــــرار
رقم 2018/26
ب�شـ�أن �إ�صـدار نظـام الرقابـة ال�صحيـة
والنظافة العامة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013/79
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل بنظ ــام الرقاب ــة ال�صحيـ ــة والنظافـ ــة العامـ ــة فـ ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة
بالدقم املرفق .
املــادة الثانيــــة
يجب على امل�شروعات �سواء اتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أو �شركة �أو فرع ل�شركة �أو م�ؤ�س�سة
�أجنبية  ,والأن�شطة املهنية واحلرفـية القائمة فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقم
توفـيق �أو�ضاعها وفقا لأحكام النظام املرفق خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ
العمل به .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :مـن رم�ضــــــــــــــان 1439هـ
املـوافــــق  6 :مـن يونيــــــــــــــــــو 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1249
ال�صادرة فـي 2018/6/24م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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نظام الرقابة ال�صحية والنظافة العامة
فــي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
الف�صــل الأول
تعاريف 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 :
الهيئـــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم .
املجلــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الرئيــ�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
امل�شروعـــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة � ،سواء اتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أو �شركة
�أو فرع ل�شركة �أو م�ؤ�س�سة �أجنبية  ،والأن�شطة املهنية واحلرفـية التي يرخ�ص مبزاولتها
فـي املنطقة .
الن�شـاط االقت�صـادي :
�أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو �سياحي �أو عقاري �أو �إعالمي �أو خدمي �أو مهني ،
و�أي �أن�شطة �أخرى يتطلبها العمل داخـل املنطقــة مب ــا ال يتع ــار�ض م ــع القوان ــني الناف ــذة
فـي ال�سلطنة .
املن�شـــــ�أة :
�أي مبنى  ،ثابت �أو متحرك  ،يزاول به الن�شاط االقت�صادي فـي املنطقة .
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الرتخيـ�ص ال�صحــي :
املوافقة التي ت�صدرها الهيئة .
البطاقـة ال�صحيـــة:
بطاقة ت�صدرها الهيئة تثبت خلو حامل البطاقة من الأمرا�ض املعدية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على امل�شروعات التي تزاول ن�شاطا اقت�صاديا فـي املنطقة .
وفـيما مل يــرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هــذا النظــام  -ت�سري �أحك ــام القوان ــني واللوائ ــح
والقرارات ذات ال�صلة  ،املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تلتزم امل�شروعات بتمكني موظفـي الهيئة الذين لديهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من الدخول
والتفتي ــ�ش عليه ــا  ،ومتكينه ــم م ــن ممار�س ــة اخت�صا�صاته ــم املقــررة قانونــا  ،واطالعهم
على ال�سجالت وامل�ستندات املطلوبة .
الف�صل الثاين
الرقابة ال�صحية
املــادة ( ) 4
ال يجوز للم�شروعات مزاولة �أي ن�شاط اقت�صادي فـي املنطقة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
ال�صحي  ،وذلك بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 5
ال يجوز للمركبات اخلا�صة بنقل املياه �أو املواد الغذائية �أو الأ�سمــاك مزاولــة ن�شاطه ــا فـي
املنطقة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص ال�صحي  ،مع االلتزام بالآتي :
أ�  -ا�ستعمال املركبة وفقا للغر�ض املخ�ص�ص له .
ب � -إجراء ال�صيانة الدورية للمركبة للت�أكد من �أن �أجهزة التربيد والتجميد تعمل
ب�شكل جيد ول�ضمان عدم وجود �أي ت�سرب للمياه �أثناء عملية النقل والتوزيع .
ج  -عدم تفريغ �أي مياه بالأماكن غري املخ�ص�صة لذلك .
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املــادة ( ) 6
ال يج ـ ــوز لأي �شخ ــ�ص طبيع ــي الع ــمل ف ــي أ�ح ــد الأن�شط ــة االقت�صادي ــة املحــددة بامللح ــق
رقم ( )2املرفق بهذا النظام �إال بعد احل�صول على البطاقة ال�صحي ــة  ،وذلك بع ــد �إجراء
الك�شف الطبي الالزم عليه من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب الرتخي�ص ال�صحي وطلب البطاقة ال�صحية �إلى الدائرة املخت ــ�صة بالهي ــئة ،
م ــن �صاح ــب ال�شـ ـ�أن �أو م ــن ميثل ــه قانون ــا  ،علــى النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مع �إرفاق
امل�ستندات املحددة به  ،ويجوز للهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات التي تراها الزمة للبت
فـي الطلب  ،ويعترب طلب الرتخي�ص  ،وطلب البطاقة ال�صحية ملغى �إذا مل يقم مقدم
الطلب با�ستكمال كافة امل�ستندات املحددة بالنموذج �أو التي تطلبها الهيئة خالل ()20
ع�شرين يوم عمل من تاريخ طلبها .
املــادة ( ) 8
تتولى الدائرة املخت�صة بالهيئة درا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام ،
وبعد �إجراء املعاينات الالزمة للمن�ش�أة  ،و�إ�صدار قرارها ب�ش�أنه  ،بالقبول �أو الرف�ض  ،وذلك
خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي
حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
ويعد انق�ضاء الأجل امل�شار �إليه دون البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 9
تكون مدة الرتخي�ص ال�صحي  ،والبطاقة ال�صحية �سنة واحدة  ،تبد�أ من تاريخ الإ�صدار ،
وقابلة للتجديد ملدة � ،أو ملدد �أخرى  ،بناء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن �أو من ميثله
قانونا قبل انتهاء الرتخي�ص ال�صحي �أو البطاقة ال�صحية مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني
يوما  ،وذلك �شريطة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا النظام  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 10
يجب و�ضع الرتخي�ص ال�صحي فـي مكان بارز ي�سهل االطالع عليه من ذوي االخت�صا�ص ،
كما يجب على العاملني احلا�صلني على البطاقة ال�صحية االحتفاظ بها ب�صفة م�ستمرة ،
و�إبرازها �إلى املوظف املخت�ص كلما طلب منهم ذلك .
الف�صــل الثالــث
النظافــة العامــة
املــادة ( ) 11
تلتزم امل�شروعات باتخاذ كافة التدابري الالزمة للمحافظة على النظافة العامة  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
 - 1النظافة امل�ستمرة لكل �أجزاء املن�ش�أة  ،الداخلية واخلارجية  ،وال�ساحات واحلرم
اخلارجي للمواقف التي تخدم املن�ش�أة .
 - 2جمع النفايات فـي �أكيا�س بال�ستيكية  ،وو�ضعها فـي احلاويات املخ�ص�صة لذلك .
 - 3توفـري احلاويات املنا�سبة لتخزين النفايات الناجتة من ن�شاطها  ،وفقا لل�شروط
واملوا�صفات ال�صحية املعتمدة من الهيئة .
 - 4نقل النفايات ب�صفة دورية �إلى مواقع التخل�ص منها  ،واملحددة من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 12
تلتزم امل�شروعات باتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملكافحة احل�شرات والآفات  ،ومنع
توالد وتكاثر وانت�شار القوار�ض والبعو�ض والذباب واحل�شرات الأخرى  ،وغريها من الإجراءات
والتدابري املقررة من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 13
يجب املحافظة على النظافة العامة فـي املنطقة  ،ويحظر القيام بالآتي :
� - 1إلقاء �أو ترك �أو و�ضع �أو �إ�سالة �أو �إفراز �أو حرق �أي نفايات فـي الأماكن العامة
باملنطقة .
 - 2التخل�ص من النفايات فـي غري املواقع املحددة من قبل الهيئة .
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 - 3رمي النفايات فـي الأرا�ضي الف�ضاء  ،امل�سورة �أو غري امل�سورة � ،أو ال�ساحات املفتوحة
والأودية .
 - 4رمي الأنقا�ض  ،و�أجزاء الأ�شجار والأثاث والأجهزة الكبرية  ،وما �شابهها بجوار
حاويات جمع النفايات .
� - 5إلقاء جثث احليوانات النافقة �أو خملفات احليوانات املذبوحة فـي حاويات جمع
النفايات �أو فـي الأماكن العامة .
� - 6إلقاء املواد امل�شتعلة مثل الفحم �أو غريه فـي حاويات جمع النفايات �أو فـي الطرقات
�أو املرافق العامة .
 - 7ترك النفايات داخل امل�ؤ�س�سات الغذائية � ،أو �إلقائها حولها .
� - 8أي ممار�سات �أخرى من �ش�أنها الإخالل بال�صحة العامة والنظافة العامة .
املــادة ( ) 14
تلت ــزم امل�شروع ــات بالتخل ــ�ص م ــن مي ــاه ال�ص ــرف ال�صح ــي مـن خالل نقلها بال�صهاريج
�إلى حمطات ال�صرف ال�صحي التي حتددها الدائرة املخت�صة بالهيئة .
ويجوز للم�شروعات �إن�شاء حمطات معاجلة خا�صة لإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة  ،وفقا
لل�شروط واملوا�صفات التي حتددها الهيئة .
الف�صـــل الرابـــع
اجلـزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 15
للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذا النظام � ،أن تتخذ �أحد الإجراءات الآتية :
� - 1إنذار املخالف  ،و�إخطاره بت�صحيح الو�ضع  ،و�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل الأجل
الذي حتدده له � ،أو القيام مبا�شرة ب�إزالة املخالفة على نفقته اخلا�صة .
 - 2فر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز قيمتها ( )200مائتي ريال عماين  ،وفقا للملحق
رقم ( )3املرفق بهذا النظام .
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 - 3وقف الرتخي�ص ال�صحي � ،أو البطاقة ال�صحية  ،م�ؤقتا ملدة ال تتجاوز (� )6ستة
�أ�شهر .
� - 4إلغاء الرتخي�ص ال�صحي � ،أو البطاقة ال�صحية .
وال يجوز للهيئة اتخاذ أ�ح ــد الإجراءي ــن املن ــ�صو�ص عليهم ــا ف ــي البندي ــن رقم ــي ()4 ، 3
من هذه املادة � ،إال بعد �إخطار امل�شروع باملخالفة املن�سوبة �إليه  ،وحتديد �أجل لــه لت�صحيحها ،
وانق�ض ــاء الأج ـ ــل املذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور  ،دون ت�صحيح املخالفة .
املــادة ( ) 16
يخطر �صاحب ال�ش�أن بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه طبقا حلكم املادة ( ، )8والقرار ال�صادر
وفقــا حلكم املادة ( )16من هذا النظــام  ،وذلك على العنوان املدون ب�سجالت الهيئة ،
ويج ـ ـ ــوز له التظلم من الـ ـق ــرار مبوجب طلب يقدم �إلى الرئـ ــي�س خ ـ ـ ـ ـ ــالل (� )60ستني
يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،على �أن يو�ضح فـي الطلب �أ�سباب التظلم  ،ويرفق به
امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 17
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر
�صاحب ال�ش�أن بنتيجة تظلمه  ،ويعد انق�ضاء هذه املدة دون البت فـيه ق ــرارا بالرف ــ�ض ،
وفـي جميع الأحوال  ,يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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امللحــق رقــم ( ) 1
اال�شرتاطات ال�صحية للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
الق�ســـــم الأول
(اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة)
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملبنى :
� - 1أن ي�سمح الت�صميم الداخلي للمن�ش�أة ب�سهولة ان�سياب كافة مراحل العمل وفقا
ملبد أ� ال�سري للأمام ل�ضمان �سالمة الغذاء .
� - 2أن يك ــون مبنـيـا م ــن املواد الثابت ــة  -كالطابـ ــوق �أو الإ�سمنت امل�سلح �أو الأملونيوم �أو
الألياف الزجاجية �أو ما ماثلها من حيث اجلودة �أو املظهر -وفقا لال�شرتاطات
الفنية والقيا�سية املعمول بها .
 - 3مينع منعا باتا ا�ستخدام الإ�سبي�ستو�س (� )Asbestosأو �أي مادة يدخل ف ــي تركيبه ــا
�أو �أي مادة �ضارة .
� - 4أن تكون الأ�سقف بارتفاعات منا�سبة بحيث ال تقل عن (3م) ثالثة �أمتار  ،ومطلية
بلون فاحت و�أمل�س �سهل التنظيف يحول دون تراكم امللوثات والقاذورات  ،ويقلل
من تكاثف الأبخرة  ،ومنو البكترييا والفطريات  ،وميكن تركيب �أ�سقف معلقة
فـي حالة جتاوز ال�سقف (3م) ثالثة �أمتار .
� - 5أن تكون الأر�ضيات من مواد غري منفــذة للمــاء وغري ما�صة � ،سهلة التنظيف
والغ�سيل  ،مانعة لالنزالق  ،ومــن مــواد ال تت�أثر باملنظفات ال�صناعية  ،وذات
�سطح م�ستو خال من الت�شقق واحلفــر  ،وت�صميــم مبيل كاف لت�صريف ال�سوائل
�إلى مواقع الت�صريف املخ�ص�صة .
� - 6أن تكون مناطق ات�صال الأر�ضيات مع اجلدران مقو�سة (يف�ضــل مبي ــل  45درجــة
مئوية)  ،وحمكمة الغلق ومل�ساء  ,حتى ال ت�سمح بتجمع ال�سوائل �أو الرت�سبات .
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� - 7أن تكون الأر�ضيات من البالط �أو ال�سراميك �أو رخام عايل املقاومة لالحتكاك
�أو الت�آكل �أو من اخلر�سانة امل�سلحة املغطاة ب�إحدى املواد العازلة عالية املقاومة ،
�أو �أي من املواد املعتمدة فنيا للأر�ضيات مبا يتنا�سب مع نوع الن�شاط .
 - 8يجب �أن تك�سى جدران �أماكن ت�سلم املواد الأولية التح�ضري والإعداد  ،الطبخ ،
العر�ض  ،والأماكن التي يتطاير منها �أبخرة �أو زيوت متطايرة  ،كذلك �أماكن
الغ�سيل للأدوات واملعدات  ،مغا�سل الأيدي ودورات املياه ب�سراميك فاحت اللون
�إلى ال�سقف �أو ما ماثلها من حيث اجلودة �أو املظهر  ،وفـيما عدا ذلك تدهن
اجلدران بطالء منا�سب � ،أو ما ماثله من حيث اجلودة �أو املظهر .
� - 9أن تكون الأبواب من الأملونيوم والزجاج بحيث تكون غري منفذة للماء  ،وغري
ما�صة  ،وذات �أ�سطح مل�ساء �سهلة التنظيف على �أن تغلق ذاتيا ب�إحكام .
� - 10أن تكون النوافذ من الأملونيوم والزجاج �أو من �أي معدن غري قابل لل�صد�أ ،
مزودة ب�س ــلك �شبكــي الن�سيــج �ضيق ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض  ،وقابلة
للفـك والرتكيب لي�سهل تنظيفها و�صيانتها  ،على �أن تكون عتبات النوافذ من
الداخل مائلة ملنع ا�ستخدامها ك�أرفف .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالتمديدات الكهربائية :
� - 1أن تكون التمديدات الكهربائية �آمنــة  ،وغري مك�شوفة ومطابقة للموا�صفات
الفنية املعتمدة .
� - 2أن تتنا�س ــب ا ألح ــمال الكهربائيــة مــع املرافق واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة
باملن�ش�أة .
� - 3أن تكون الإ�ضاءة جيدة (طبيعية � -صناعية) فـي جميع مرافق املبنى  ،ويف�ضل
الإ�ضاءة ال�صناعية ب�شرط �أال تغري عند ا�ستخدامها من طبيعة الألوان  ،على
�أن تكون امل�صابيح حممية بغطاء بال�ستيكي  ،وحمكمة الإغالق .
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 - 4توفـري التهوية اجليدة (طبيعية � -صناعية) ملنع ارتفاع درجة احلرارة  ،وتراكم
الأبخرة والغبار  ،ولإزالة الهواء امللوث  ،و�أن يكون اجتاه الهواء من املناطق
النظيفة �إلى امللوثة مع تركيب �أجهزة �سحب فعالة  ،وتركيب مداخن �أعلى
�أماكن الطبخ والأفران  ،مزودة مبر�شحات للدخان والزيت ذات كفاءة عالية ،
ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة وفقا لنوع وحجم الن�شاط .
 - 5يجب توفـري مولد كهربائي احتياطي ذي قدرة تتنا�سب مع �أحمال الت�شغيل
ال�ستخدامه فـي حالة انقطاع التيار  ،وخا�صة فـي م�صانع الأغذية وامل�ستودعات
واملخازن الغذائية .
 - 6نقاط الكهرباء املوجودة فـي املناطق الرطبة تكون من النوعية امل�ضادة للمياه
( . ) Water Proof
 - 7تزوي ــد مناط ــق ت�سل ــم املـ ــواد الأولي ــة  ،الإع ــداد والتجهي ــز  ،الطبــخ  ،التعبئة
والتغليف  ،املخازن وامل�ستودعات الغذائية ب�أجهزة لقيا�س درجة احلرارة تكون
فـي �أماكن بارزة .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بتو�صيالت املياه :
� - 1أن تكون جميع �أنابيب املياه والرتكيبات والتجهيزات ال�صحية كمغا�سل املياه
م�صنوعة من مواد غري قابلة لل�صد�أ �أو التفاعل مع املياه ومطابقة للموا�صفات
الفنية املعتمدة .
� - 2أن تك ــون خزان ــات امليـ ــاه امل�ستخدمة مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
خلزانات مياه ال�شرب  ،وتكون ذات �أغطيــة حمكم ــة الإغــالق  ،ويت ــم و�ضعهــا
فـي �أماكن غري معر�ضة لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة �أو �أي �إ�شعاع �آخر م�ضر .
� - 3أن يتم تركيب مر�شحات لتنقية املياه ذات كف ــاءة وجودة عالي ــة  ،ومطابق ــة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
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رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملرافق ال�صحية ونظام ال�صرف ال�صحي :
 - 1ينبغي �أن تتوفر باملن�ش�أة دورات مياه و�أماكن ا�ستحمام ومغا�سل للأيدي كافـية
ومنا�سبة  ،وذلك ح�سب الآتي :
عدد الأفراد
من � 1إلى 10
من � 11إلى 20
من � 21إلى 40
من � 41إلى 60
من � 61إلى 80
من � 80إلى 100
�أكرث من 100

مغا�سل
اال�ستحمام
1
2
4
6
8
10
دورة مياه
لكل� 10أفراد
�إ�ضافـيني

دورات املياه
(مراحي�ض)
1
2
4
6
8
10
دورة مياه
لكل � 10أفراد
�إ�ضافـيني

عدد مغا�سل
اليد
1
2
4
6
8
10
دورة مياه
لكل � 10أفراد
�إ�ضافـيني

 - ٢يجب �أن تتوفر اال�شرتاطات الآتية فـي مواقع غ�سيل الأيدي وفقا للآتي :
أ� � -أن تكون موجودة فـي مكان منا�سب  ،و�سهل الو�صول �إليه .
ب  -توفـري حنفـيات مياه تفتح بالقدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد .
ج � -أن تكون مزودة ب�صابون �سائل  ،و�أوراق تن�شيف ت�ستخدم ملرة واحدة .
د  -توفر كميات كافـية من املياه على درجة حرارة منا�سبة .
هـ � -سهلة التنظيف  ،مع �صيانتها و�إبقائها نظيفة با�ستمرار .
و  -مزودة بلوحة تو�ضيحية تبني �أن املوقع خم�ص�ص لغ�سل الأيدي فقط .
� - ٣أن تكون �أحوا�ض الغ�سيل مزودة باملحاب�س الالزمة ملنع رجوع املياه العادمة ،
ومو�صول ــة بفتح ــات و أ�حـ ــوا�ض التفتي ــ�ش واخلزانات اخلا�صة بطريقة متنع
ت�سرب املياه والروائح الكريهة .
 - ٤يجب �أن تكون �أنابيب تو�صيالت ال�صرف ال�صحي بعيدة عن �شبكة تو�صيالت
املياه ال�صاحلة لل�شرب باملن�ش�أة .
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 - 5يجب و�ضـع نظ ــام منف�ص ــل خلط ــوط ت�صري ــف دورات امليـ ــاه واملي ــاه الناجت ــة
عن التنظيف باملن�ش�أة .
 - ٦ينبغي �أن تكون دورات املياه و�أماكن اال�ستحمام وفقا لال�شرتاطات الآتية :
�أ � -أن يكون موقعها مالئما  ،وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة من قبل جميع العاملني .
ب � -أن تكون مغلقة متاما  ،و�أن تكون �أبوابها مركبة ب�إحكام  ،وذاتية الإغالق .
ج � -أن تكون �سهلة التنظيف وجيدة التهوية وم�ضاءة جيدا .
د � -أن تكون منف�صلة متاما عن املناطق التي يتم فـيها تــداول امل ــواد الغذائي ــة
�أو �أي مواد ذات عالقة بالأغذية .
 - ٧ينبغي توفـري غرف لتبديل املالب�س �إذا كان العمال ي�ستبدلون مالب�سهم ب�صورة
روتينية باملن�ش�أة  ،وتكون ذات �إ�ضاءة وتهوية جيدة  ،ومزودة بخزائن �أو غريها
من املرافق املنا�سبة حلفظ متعلقات العمال  ،و�أن تكون مرافق املوظفـني الذكور
منف�صلة عن مرافق الإناث .
 - ٨يجب توفـري حنفـيات مبواقع غ�سيل الأيدي تعمل باللم�س � ،أو بالأرجل .
� - ٩أن تكون متديدات ال�صرف ال�صحي مطابقة للموا�صفات الفنيــة املعتم ــدة  ،و�أن
تكون و�سائل ال�صرف الداخلية املك�شوفة مبطنة بالبالط �أو �أي مواد �أخرى
معتمدة من جهة االخت�صا�ص  ،ومغطاة ب�شبك من مادة غري قابلة لل�صد أ� .
خام�سا  :ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة :
 - 1يجب االلتزام مبتطلبات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 2أن يت ـ ــم تزوي ــد مبن ــى املن�ش ـ ـ�أة ب�أجه ــزة الإنـ ــذار الكهربائي ــة الالزمــة للتنبيه
فـي احلاالت الطارئة .
 - 3توفـري عدد كاف من �صناديق الإ�سعافات الأولية باملن�شـ ـ�أة حتت ــوي عل ــى كاف ــة
املتطلبات اخلا�صة بالإ�سعاف الأويل  ،حمكم الإغالق و�سهل الو�صول �إليه .
 - 4توفـ ــري �أ�سطوانات ملكافحــة احلريق  ،وفقا ملوا�صفات الأمن وال�سالمة املعتمدة ،
ومتابعة �صيانتها ب�شكل دوري .
-653-

 - 5تخ�صي�ص خمارج للطوارئ باملن�ش�أة  ،مع وجود لوائح تو�ضح خمارج الطوارئ
وخطة الطوارئ معتمدة من اجلهة املخت�صة .
 - 6ل�صق بطاقة بيان على عبوات املبيدات واملنظفات واملطهرات و�أي مادة كيميائية
�أخ ــرى  ،والت ــي ت�ش ــكل خ ــطرا عل ــى ال�صحة العامة  ،على �أن يو�ضح بها ا�سم
ال�صنف  ،وطريقــة اال�ستعمــال  ،كم ــا مينع منعا باتا تخزين �أي من هذه املواد
فـي �أماكن الإنتاج املختلفة .
 - 7التزام العاملني باملن�ش�أة باملالب�س املخ�ص�صة للعمل  ،كل ح�سب اخت�صا�صه .
�ساد�سا  :مكافحة احل�شرات والآفات والقوار�ض :
 - 1يجب مكافحة الآفات داخل املن�ش�أة وفـي الأماكن املحيطة بها  ،وتوثيق ذلك من
خالل برنامج معد لهذه الغاية  ،والتعاقد مع �شركات متخ�ص�صة فـي احلاالت
التي حتددها الهيئة .
 - 2ا�ستخدام الطرق املثلى ملكافحة احل�شرات والقوار�ض كال�صواعق الكهربائية
والأجهزة الفوق �صوتية على �أن تو�ضع بعيدا عن �أماكن التح�ضري والتجهيز .
 - 3ا�ستخدام املبيدات احل�شرية املنا�سبة وامل�صرح بها  ،وذلك فـي حال عدم فعالية
الطرق ال�سابقة فـي املكافحة مع �ضرورة �أخذ االحتياطات الالزمة حلماية
الأغذية والآالت والأدوات والتوقف عن تداول الغذاء  ،وفقا للتعليمات املتوفرة
باملن�شور للمبيد احل�شري املعتمد .
 - 4تغطية النوافذ بال�سلك ال�ضيق الن�سيج (ال�شبك) ملنع دخول احل�شرات والآفات .
 - 5عدم ال�سماح بدخول �أو وجود الطيور احلية واحليوانات مثل الكالب والقطط ،
با�ستثناء الأن�شطة املرخ�ص لها مثل تداول الكائنات البحرية احلية .
�سابعا  :النظاف ــة العام ــة :
 - 1و�ضع املل�صقات الإر�شادية اخلا�صة باتباع قواعد النظافة العامة باملن�ش�أة  ،بحيث
تكون ظاهرة جلميع العاملني .
 - 2االلت ــزام بنظاف ــة جميــع مراف ــق املن ــ�ش�أة والأجهزة والأدوات وخزانات املياه ،
وتطهري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات يومي ــا  ،ومبـ ــواد
معتمدة  ،مع مراعاة عدم ت�أثريها على املواد الغذائية ومياه ال�شرب .
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 - 3ا�ستخدام املنظفات واملطهرات ومواد التعقيم املنا�سبة  ،وامل�سموح با�ستخدامها
مع االلتزام ب�إر�شادات اال�ستخدام املحددة .
 - 4مينع منعا باتا ا�ستخدام منا�شــف الق ــما�ش فـ ــي جتفـ ــيف �أ�سطـ ــح التجهي ــزات
املخ�ص�صة لتداول الغذاء  ،وت�ست ــبدل باملنا�ش ــف الورقي ــة عاليــة االمت�صا�ص ،
�أو بالهواء اجلاف .
 - 5ا�ستخدام �أ�سلوب الغ�سل متعدد املراحـ ــل ( :ال�شط ــف بامل ــاء اجلاري  -الغ�سل
با�ستخــدام املنظف ــات  -ال�شطــف باملــاء اجلــاري للتخلــ�ص مــن املــادة املنظفــة -
التجفـيف) فـي �أعمال غ�سل التجهيزات .
 - 6توفـري �أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية حمكمة الإغالق  ،وتفتح
بالقدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد  ،وا�ستخدام �أكيا�س
بال�ستيكي ــة لتجم ــيع النفاي ــات حل ــني التخلــ�ص منها �أوال ب�أول فـي الأماكن
واحلاويات املخ�ص�صة لذلك .
 - 7توفـري �آلية منا�سبة و�آمنة لت�صريف النفايات ب�صورها املتعددة داخل وخارج
املبنى ب�صورة �سليمة �صحيا  ،وبيئيا وفق اللوائح والقوانني املتبعة .
 - 8تنظيف وتطهري �أوعية النفايات كلما ا�ستدعى الأمر  ،وذلك با�ستخدام مواد
التنظيف واملطهرات املنا�سبة .
 -9تنظيف وتطهري خزان املياه مبعدل ( )2مرتني على الأقل فـي ال�سنة مع مراعاة
�إغالقه ب�إحكام  ،وب�صفة م�ستمرة .
 - 10يجب �إعداد برنامج نظافة للمن�ش�أة  ،و�أن يكون موثقا .
 - 11االهتمام بالنظافة اخلارجية للمن�ش�أة .
ثامنا  :ال�صيانـ ــة :
� - 1أن تتم ال�صيانة الدورية للمبنى  ،ومرافقه من الداخل واخلارج كلما اقت�ضت
احلاجة .
� - 2أن تتم ال�صيانة الالزمة ل�شبكة متديدات املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء
كلما اقت�ضت احلاجة .
� - 3صيانة التجهيزات ب�شكل دوري للمحافظة على �سالمتها و�سالمة العاملني
عليها ح�سب برنامج معد لذلك .
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� - 4إجراء معايرة لأجهزة قيا�س درجات احلرارة واملوازين امل�ستخدمة باملن�ش�أة
ب�شكل دوري ومن قبل �شركات معتمدة .
 - 5فـي �أثناء عمل �أي �صيانة باملن�ش�أة يجب مراعاة �أال ت�ؤثر على �سالمة الأغذية
املتداولة وكذلك العاملني بها ومرتاديها .
� - 6ضرورة �إغالق املن�ش�أة عند �إجراء �أي �أعمال �صيانة رئي�سية ت�ؤثر على عمليات
تداول الغذاء .
تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني :
 - ١احل�صول على بطاقات �صحية �سارية املفعول �صادرة من الهيئة تفـيد خلوهم
من الأمرا�ض املعدية  ،وااللتزام ب�إجراء الفحو�صات الطبية والدورية عليهم .
 - ٢توفـري قائمة ب�أ�سماء العاملني باملن�ش�أة لالطالع عليها خالل الزيارات التفتي�شية .
 - ٣يجب عدم ال�سماح لأي �شخ�ص يعاين من �أي مر�ض �أو �أن يكون م�صابا بجروح
ملتهبة � ،أو بالتهابات جلدية �أو تقرحات �أو �إ�سهال القيام بالآتي :
أ�  -العمل فـي تداول الأغذية �أو القيام ب�أي عمل له ات�ص ــال مبا�ش ــر � ،أو غري
مبا�شر بالغذاء .
ب  -ممار�سة �أي ن�شاط مرتبط بال�صحة العامة مثـل احلالقــة  ،الغ�سيل  ،الكي ،
وغريها من الأن�شطة .
 - ٤يجب على متداويل الأغذية االلتزام بالآتي :
أ�  -املحافظة على النظافة ال�شخ�صية .
ب  -تكرار غ�سل اليدين باملاء وال�صابون قبل بدء العمل  ،وبعد مل�س �أي م�صدر
للتلوث .
ج  -عدم الب�صق فـي مكان العمل .
د � -أن تتم العناية بتقليم ونظافة الأظافر .
هـ  -مينع ارتداء احللي  ،واخلوامت  ،وال�ساعات  ،والدبابي�س فـي �أثناء العمل .
و  -عدم تناول امل�أكوالت وامل�شروبات داخل املن�ش�أة �إال بالأماكن املخ�ص�صة لهذا
الغر�ض .
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ز  -عدم التدخني باملن�ش�أة �إال بالأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ح  -االمتناع نهائيا عن النوم فـي املن�ش�أة  ،خا�صة فـي الأماكن املخ�ص�صة لتداول
الغذاء .
 - ٥يجب �أن يرتدي عمال املن�ش�أة املالب�س املنا�سبة لطبيعة عملهم  ،وااللتزام بالآتي :
�أ � -أن يتم ارتداء زي موحد  ،ونظيف فـي �أثناء العمل .
ب � -أن يتم ارتداء مالب�س واقية و�أغطية ر�أ�س نظيفة .
ج  -يجب ارتداء �أحذية خا�صة ح�سب مقت�ضى احلاجة فـي �أثناء العمل .
د � -أن يتم ارتداء قفازات �صحية غري منفذة من النوع الذي ي�ستخدم مرة
واحدة  ،مع مراعاة �أن ارتداء القفازات ال يغني عن غ�سل الأيدي جيدا .
هـ  -ارتداء كمامة لتغطية الأنف  ،والفم حيثما يلزم ذلك .
الق�سم الثاين
(اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات العالقة بال�صحة العامة)
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط احلالقة للرجال :
 - ١حتدد مرافق حمالت احلالقة للرجال على النحو الآتي :
أ�  -موقع انتظار الزبائن .
ب  -موقع احلالقة .
ويجوز �إ�ضافة دورة مياه .
 - ٢يلزم ملمار�سة ن�شاط احلالقة للرجال ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
الآتية :
أ�  -توفـيــر �صنــدوق للإ�سعافات الأولية جمهــز بكاف ــة الأدوات وامل�ستلزم ــات
الطبية الالزمة .
ب � -أن يكـون املحـل جمهــزا ب�أرفــف و�أدراج كافـيــة حلف ــظ املنا�شـ ــف والف ــوط
و�أدوات ومواد التجميل .
ج  -االلتــزام باحلفــاظ علــى نظافــة املحــل والأدوات والأجهــزة امل�ستخدمــة
ب�صفة م�ستمرة .
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د  -االلتزام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لأحكام الق�سم الأول .
هـ � -أن يكون املحل جمهزا ب�أوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق
تفتح ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة
لذلك .
و  -التخل�ص من النفايات ال�سائلة مبراعاة املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة
املخت�صة  ،وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .
ز  -يجب على العاملني باملحل االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية للعاملني  ،وفقا
لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
 - ٣بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي ثانيا يجب �أن
تكون مرافق حمل احلالقة للرجال م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
الآتية :
أ�  -اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة فـي موقع انتظار الزبائن :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتـه مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة .
� - 2أن تكون الكرا�سي �أو الكنبات املخ�ص�صة النتظار الزبائن ذات جودة عالية .
 - 3تزويد املحل ب�أجهزة ت�سلية كالتلفاز .
ب  -اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع احلالقة :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر
مرتا مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أحوا�ض الغ�سيل مزودة مب�صدر للمياه
ال�ساخنة  ،ومزودة باملنظفات واملطهرات الالزمة لغ�سيل ال�شعر وتطهري
�أدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام .
� - 3أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من �أدوات ومعـدات احلالق ــة علــى �أن
تكون من مواد ال ت�صد أ�  ،و�سهلة التنظيف والتطهري .
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� - 4أن يكون املحل مزودا ب�أجهزة لتعقيم �أدوات احلالقة مطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي حالقة .
� - 5أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من مرايل وفوط احلالقة من القما�ش
غري القابل لالمت�صا�ص مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
� - 6أن يكون مزودا مبعاطف بي�ضاء نظيفة ال�ستخدام العاملني فـي �أثناء العمل .
 - 7توفـري جهاز لتعقيم الفوط .
� - 8أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من كرا�سي احلالقة توزع بطريقة ت�سمح
بوجود م�سافة فا�صلة ال تقل عن (1.5م) مرت ون�صف املرت بني الكر�سي
والآخر .
ج  -اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
 - 1فـي حالة �إ�ضافة دورة مياه يجب �أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات  ،وفقا
لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام  ،و�أال تفتح
مبا�شرة على غرفة احلالقة .
 - 2يحظر على املرخ�ص له ا�ستخدام امل�ستح�ضرات الكيميائية ما مل يكن
م�صرحا با�ستخدامها من قبل اجلهات املخت�صة .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء :
�أ  -حتدد مرافق حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء بالآتي :
 - 1موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .
 - 2موقع ت�صفـيف ال�شعر والتجميل .
 - 3دورة مياه .
ب  -يلزم ملمار�سة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء ا�ستيفــاء اال�شرتاط ــات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون جميع العاملني باملحل من الن�ساء .
� - 2أن تكون الواجهة الأمامية للمحل م�صنوعة من مــواد حاجب ــة للر�ؤي ــة
من اخلارج  ،وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجــية يجــب تركيــب �ستائر
من الداخل .
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� - 3أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أدوات ت�صفـيف ال�شعر .
� - 4أن يكون مزودا بعدد كاف من املرايل النظيفة امل�صنوعة من القما�ش غري
القابل لالمت�صا�ص  ،مع مراعاة املحافظة عليها با�ستمرار .
 - 5تخ�صي�ص زي موحد للعامالت باملحل  ،مع مراعاة املحافظة عليه نظيفا
با�ستمرار .
� - 6أن يكون مزودا ب�أجهزة لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي ت�صفـيف ال�شعر
والتجميل بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي خم�ص�ص للت�صفـيف
وتوفـري املطهرات واملنظفات املنا�سبة .
 - 7توفـري �صندوق للإ�سعافات الأولية جمهز بكافة الأدوات وامل�ستلزمات
الطبية الالزمة .
� - 8أن يكون املح ــل جم ــهزا ب�أرفـ ــف و�أدراج كافـ ــية حلفظ املنا�شف والفوط
و�أدوات ومواد التجميل .
 - 9االلتزام باحلفاظ على نظافة املحل والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة
م�ستمرة .
 - 10االلتزام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لأحكام الق�سم الأول .
� - 11أن يك ــون املح ــل جمهـ ــزا ب�أوعية جلمع النفايات م ــن م ــواد مقاوم ــة
للحريق تفتح ب�ضغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات �أو الأماكن
املعدة لذلك .
 - 12التخل ــ�ص م ــن النفاي ــات ال�سائل ــة مبراع ــاة املعايي ــر البيئي ــة املعتم ــدة
من اجلهة املخت�صة وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .
 - 13و�ضع الفتة عند مدخل املحل حمررة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية
تو�ضح خ�صو�صية الن�شاط للن�ساء فقط .
 - 14فـي حالة القيام بنق�ش احلناء يجب تخ�صي�ص موقع م�ستقل لذلك
باملحل  ،ويحظر ا�ستخدام �أو خلط املواد البرتولية باحلناء .
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 - 15فـي حالة القيام ب�إزالة ال�شعر �أو تنظيف الوجه يلزم تخ�صي�ص موقع
منف�صل باملحل 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 .
 - 16تنظي ــف وتطه ــري الأر�ضيات واحلوائط والأ�سطح والأجهزة والأدوات
يوميا با�ستخدام مواد مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ج  -يجب �أن تكون مرافق حمل ت�صفـيف ال�شعر والتجميل م�ستوفـية اال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
 - ١اال�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 كائنا فـي اجلزء الأمامي من املحل .
ج � -أن يكون جمهزا مبقاعد النتظار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد
كرا�سي الت�صفـيف مبا ال يقل عن ( )3ثالثة مقاعد مقابل كل كر�سي
خم�ص�ص للت�صفـيف .
 - ٢اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�صفـيف ال�شعر :
أ� � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين
مرتا مربعا .
ب � -أن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ج � -أن يكون جمهزا بكرا�سي للت�صفـيف ال تقـل امل�سافــة بيــن ك ــل منهــا
عن (1.5م) مرت ون�صف املرت .
د � -أن يكــون جمهــزا مبغ�سل ــة لأيــدي العاملــني والأدوات امل�ستخدم ــة
ومت�صلة مب�صدر للمياه ال�ساخنة .
هـ � -أن يكون مزودا ب�أجهزة ومواد كيماوية 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 .
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 - ٣اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
أ� � -أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات وفقا لأحكام الق�سم الأول من امللحق
رقم ( )1من هذا النظام .
ب  -فـ ــي ح ــال ا�ستخ ــدام الليزر باملحــل يجــب احل�ص ــول عل ــى ت�صريــح
من اجلهة املخت�صة .
ج  -يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
للن�ساء ا�ستخدام الآتي :
 -1امل�ستح�ضرات واملواد الكيماوية ما مل يكن م�صرحا بها من قبل
اجلهات املخت�صة .
� -2إجراء عمليات حقن مادة البوتك�س ( )Botoxومواد التعبئة مثل
ري�ستالني ( ، )Restylaneالربلني (. )Perlane
� -3إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة
والقوية .
 - 4بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
� - 5إجراء عمليات �شفط الدهون .
� - 6إجراء عملية ثقب الأذن .
 - 7الو�شم .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مغ�سلة مالب�س :
أ�  -حتدد مرافق مغا�سل املالب�س بالآتي :
 - 1موقع ا�ستالم وفرز املالب�س .
 - 2موقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س .
 - 3املخزن .
 - 4موقع كي املالب�س  ،فـي حال قيام املحل مبمار�سة هذا الن�شاط .
 - 5موقع ت�سليم املالب�س .
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ب  -يلزم ملمار�سة ن�شاط غ�سيل املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون موقع املغ�سلة ب�إحدى املناطق التجارية �أو ال�صناعية باملنطقة .
� - 2أن يكون املحل مزودا بعدد كاف من املالب�س بي�ضاء اللون للعاملني باملغ�سلة ،
ويراعى االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .
ج  -يجب �أن تكون مرافق �أن�شطة غ�سيل املالب�س م�ستوفـية اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
 - ١اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سلم وفرز املالب�س :
أ� � -أن يكون املوقع م�ستقال �أو غري مت�صل بغريه من املواقع الأخرى
باملغ�سلة .
ب � -أن يكون جمهزا بحاويات منا�سبة من معدن غري قابلة لل�صد�أ حلفظ
املالب�س حلني غ�سلها .
ج � -أن يكون مزودا بطاوالت منا�سبة لال�ستخدام فـي عملية الفرز .
 - ٢اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س :
�أ � -أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،و�أن تكون الآالت موزعة فـيه
بطريقة منا�سبة ت�سمح بوجود ممرات وا�سعة بينها لت�سهيل احلركة .
ب � -أن تكون التو�صيالت والرتكيبات الكهربائية باملوقع م�ستوفـية لال�شرتاطات ،
وفقا لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
ج � -أن تكون تو�صيالت موا�سري املياه ال�ساخنة والباردة والبخار به �آمنة ،
وعل ــى ارتف ــاع منا�س ــب م ــن �سطـ ــح الأر�ض  ،ومو�صولة بالآالت  ،وفقا
للموا�صفات الفنية املعتمدة .
د  -فـي حال 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 خا�صة لتجفـيف املالب�س املغ�سولة .
و � -أن تكون حوائط املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب  ،و�أن يكون ال�سقف
مطليا باللون الزيتي الفاحت .
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ز � -أن تكون املغ�سلة جمهزة مبجـاري ن�ص ــف �أ�سطواني ــة مغط ــاة ب�شبك ــة
من معدن غري قابل لل�صد أ�  ،و�أن تكون موا�سري ال�صرف امل�ستخدمة
فـيها من مادة ال تت�أثر باملنظفات والكيماويات .
ح � -أن تكون �أر�ضية املغ�سلة مغط ــاة بب ــالط منا�س ــب مان ــع لالن ــزالق ،
وم�صممة مب�ستوى مائل لت�سهيل عملية ت�صريف املياه .
ط � -أن تكون املغ�سلة جمهزة مب�صــدر للم ــياه ال�ساخن ــة لال�ستخ ــدام 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 .
 - ٣اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
�أ  -تخ�صي�ص مكان به موقع جمهز ب�أرفف بارتفاع (�30سم) ثالثني
�سنتيمرتا عن 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 .
 - ٤اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع كي املالب�س :
�أن يكون م�ستوفـيا لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي الئحة اال�شرتاطات
ال�صحية اخلا�صة بن�شاط كي املالب�س .
 - ٥اال�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 ت�سلم �أي مالب�س من خالل هذا املوقع لغر�ض غ�سلها .

-664-

 - ٦اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغ�سل مالب�س امل�ست�شفـيات والعيادات :
أ�  -تخ�صي�ص مكان منف�صل باملغ�سلة لغ�سل املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة
بامل�ست�شفـيات والعيادات .
ب � -إح�ضار املالب�س واملفرو�شات املذكورة فـي البند ال�سابق �إلى املغ�سلة فـي
مركبات مقفلة  ،وااللتزام بتطهري املركبات بعد تفريغها .
ج  -تخ�صي ــ�ص ع ــدد منا�س ــب م ــن العمــال يرتدون زيا موحدا من قطعة
واحدة وقفازات من املطاط وكمامات للأنف فـي �أثناء العمل  ،لغ�سل
املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفـيات والعيادات .
د  -متري ــر جمي ــع املالب ــ�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفـيات والعيادات
مبرحلة تطهري  ،ويخ�ص ــ�ص لذلك موق ــع م�ستقــل ل�ضمان عزلها ،
ويجب االلتزام بتطهري املوقع والأجهزة امل�ستخدمة فـي الغ�سل والكي
ب�صفة م�ستمرة .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط كي املالب�س :
أ�  -يجب �أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل عن (24م� )2أربعة
وع�شرين مرتا مربعا .
ب  -حتدد مرافق حمل كي املالب�س بالآتي :
 - 1موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�س .
 - 2موقع حفظ وكي املالب�س .
ج  -يلزم ملمار�سة ن�شاط كي املالب�س ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
 - ١اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سلم  ،وت�سليم املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء الأمامي من املحل .
ب  -فـي حالة تخ�صي�ص موقع النتظار الزبائن باملح ــل يجــب �أن يكــون
املوقع منف�صال .
ج � -أن يكون جمهزا ب�أرفــف وخزان ــات يف�ض ــل �أن تك ــون ذات واجه ــات
زجاجية  ،وذلك حلفظ املالب�س املكوية حلني ت�سليمها .
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 - ٢اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع حفظ وكي املالب�س :
�أ � -أن يكون املوقع منف�صال عن موقع ت�سلم  ،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 .
د � -أن يكون املوقع جمهزا بعدد كاف من الطاوالت لال�ستخدام فـي كي
املالب�س  ،مغطاة بقما�ش نظيف يراعى ا�ستبداله ب�صفة دورية .
هـ � -أن يكون املوقع مزودا ب�أكيا�س نظيفة لال�ستخدام فـي تغليف املالب�س
املكوية  ،ويحظر ا�ستخدام ورق ال�صحف لهذا الغر�ض .
و � -أن يكون املوقع مزودا بالبخاخات الالزمة لر�ش املالب�س باملاء فـي
�أثناء عملية الكي .
د  -فـي حالة قيام املحل بت�سلم املالب�س للغ�سيل  ،يجب التقيد باال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون املحل جمهزا بحاويات �إ�ضافـية حلفظ املالب�س امل�ستلمة
لغر�ض الغ�سيل .
� - 2أن يك ــون املح ــل متعاق ــدا م ــع �إحدى املغا�سل املرخ�صة الكائنة
مبحافظة م�سقط .
 - 3يحظر على املرخــ�ص لـ ــه ت�سل ــم املالب ــ�س اخلا�ص ــة بامل�ست�شفـي ــات
�أو العيادات بغر�ض كيها �أو غ�سلها .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط الفندقة :
أ�  -يجب على املن�ش�أة الفندقية احل�صول على الرتاخيـ�ص الالزم ــة ملزاول ــة �أي
ن�شاط ذي �صلة بال�صحة العامة مثل املطاعم واملقاهي  ،املخاب ــز  ،املح ــالت
التجارية  ،حمالت احلالقة والتجميل  ،غ�سي ــل وكي املالب�س  ،مراكز اللياقة
البدنية وال�صاالت الريا�ضيــة  ،وغريها من الأن�شطة التي ميكن مزاولتها
بداخل الن�شاط .
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ب  -يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الفندقة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة باملرافق الآتية فـي حال وجودها باملن�ش�أة الفندقية :
� - 1أن تكون برك ال�سباحة م�ستوفـية لال�شرتاطات املعتمــدة م ــن اجله ــة
املخت�صة .
� - 2أن تكون م�ساكن العاملني م�ستوفـية لال�شرتاطات  ،وفقا لأحكام الق�سم
الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
� - 3أن تكون دورات املياه م�ستوفـية لال�شرتاطات  ،وفقا لأحكام الق�سم الأول
من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
 - 4يجب �أن تكون غرف النزالء م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صادرة من اجلهة
املخت�صة .
ج  -يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
 - 1ا�شرتاطات مكافحة احل�شرات والآفات والقوار�ض  ،وفقا لأحكام القــ�سم
الأول من امللحق رقم ( )1من هذا النظام .
 - 2املحافظة على نظافة كل �أجزاء املبنى الداخلية واخلارجية وال�ساح ــات
واملواقف امللحقة باملبنى .
 - 3توفـي ــر ع ــدد ك ــاف م ــن احلاوي ــات امل�صنوع ــة من مواد مقاومة للحري ــق
لتجميع النفايات حلني التخلــ�ص منه ــا فـ ــي الأماك ــن املعـ ــدة لذلــك ،
على �أن يكون ذلك �أوال ب�أول .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
الأن�شطــة االقت�صاديـــة
التي ي�شرتط ح�صول العاملني بها على البطاقة ال�صحية
م

الن�شاط

١

بيع وعر�ض وتخزين وتداول املواد الغذائية

٢

�إعداد وجتهيز الوجبات الغذائية

٣

م�صانع املواد الغذائية

٤
٥

امل�سالخ
نقل وت�سويق املواد الغذائية ،
ونقل مياه ال�شرب  ،ونقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب
الأن�شطة ذات العالقة بال�صحة العامة وت�شمل :

٦

 احلالقة  ،وت�صفـيف ال�شعر والتجميل غ�سيل وكي املالب�س -الأندية ال�صحية
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امللحـــق رقـــم ( ) 3
املخالفـــات واجلــــزاءات
�أوال  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة بالرتاخي�ص
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

الغرامات
نـــوع املخالفـــة
(بالريال العماين)
١٠٠
ممار�سة الأن�شطة ال�صناعية وال�سياحية بدون ترخي�ص �صحي
٥٠
ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية الأخرى بدون ترخي�ص �صحي
١٠٠
ممار�سة ن�شاط بخالف الن�شاط املرخ�ص له
٥٠
ممار�سة العامل للن�شاط بدون بطاقة �صحية
٥٠
عدم حفظ الرتاخي�ص فـي مكان بارز باملحل
ا�ستخدام املركبات اخلا�صة بنقل املياه �أو املواد الغذائية
١٠٠
�أو الأ�سماك بدون ترخي�ص ،
�أو ا�ستعمالها لغري الغر�ض املرخ�ص به
١٠٠
عدم متكني املوظفـني املخولني من �أداء عملهم
ثانيا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة باملن�ش�أة

م
١
٢

نـــوع املخالفـــة
عدم �صيانة املن�ش�آت اخلا�صة
بالأن�شطة ال�صناعية وال�سياحية ومتعلقاتها
عدم �صيانة املن�ش�آت اخلا�صة
بالأن�شطة االقت�صادية الأخرى ومتعلقاتها
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الغرامات
(بالريال العماين)
١٠٠
٥٠

تابع ثانيا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة باملن�ش�أة :
م

نـــوع املخالفـــة

٣
٤

عدم توفـري التهوية �أو الإ�ضاءة اجليدة
عدم توفـري م�صدر للمياه ال�ساخنة
عدم �صالحية خزانات مياه ال�شرب
�أو ا�ستخدام تو�صيالت موا�سري ومر�شحات مياه غري منا�سبة
�أو وجود ت�سربات فـي املوا�سري
عدم توفـري �أدوات �صندوق الإ�سعافات الأولية
عدم توفـري �أ�سطوانات ملكافحة احلريق
عدم نظافة املحل والأدوات
والأجهزة امل�ستخدمة ب�صفة م�ستمرة
عدم توفـري غ�ساالت كهربائية لغ�سل املالب�س
عدم توفـري �أجهزة التعقيم
مبحالت احلالقة �أو حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
عدم ت�شغيل �أجهزة التعقيم
مبحالت احلالقة �أو حمالت ت�صفـيف ال�شعر والتجميل
عدم تطهري �أدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام
عدم توفر حاويات مغلقة للتخل�ص من املخلفات داخل املن�ش�أة
عدم �صيانة �شبكة متديدات املياه
وال�صرف ال�صحي والكهرباء كلما اقت�ضت احلاجة
�إجراء تعديالت فـي املن�ش�أة تتعار�ض مع اال�شرتاطات ال�صحية
للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة دون موافقة الهيئة

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
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الغرامات
(بالريال العماين)
٥٠
٥٠
١٠٠
٥٠
٥٠
٥٠
١٠٠
١٠٠
٥٠
١٠٠
٥٠
٢٠٠
١٠٠

ثالثا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة
بال�صحة العامة بال�صحة الوقائية وال�صرف ال�صحي
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

٨
٩
١٠
١١
١٢

نـــوع املخالفـــة
القيام ب�أي فعل من الأفعال
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذا النظام
عدم االهتمام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض
تدين م�ستوى النظافة العامة خارج املن�ش�أة
تدين م�ستوى النظافة العامة داخل املن�ش�أة ونظافة املعدات
والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة
عدم ا�ستخدام املنظفات واملطهرات ومواد التعقيم املنا�سبة
عدم توفـري منا�شف وفوط و�أدوات جتميل كافـية
ا�ستخدام مواد تنظيف �أو تعقيم �أو م�ستح�ضرات جتميل
�أو مواد كيميائية منتهية ال�صالحية �أو غري مطابقة
للموا�صفات القيا�سية
ا�ستخدام فوط و�أدوات غري نظيفة �أو غري معقمة
�أو غري �صاحلة لال�ستخدام ب�أن�شطة ت�صفـيف ال�شعر
والتجميل والأندية ال�صحية
عدم الف�صل بني املالب�س املعدة للغ�سيل
واملالب�س التي مت غ�سلها
عدم ا�ستخدام الأكيا�س املنا�سبة
حلفظ املالب�س اجلاهزة للت�سليم
عدم تغطية طاوالت كي املالب�س بغطاء نظيف ومنا�سب
عدم توفـري �أرفف ودواليب منا�سبة حلفظ املالب�س
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الغرامات
(بالريال العماين)
١٠٠
١٠٠
٥٠
١٠٠
٥٠
٥٠
٢٠٠

١٠٠
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠

تابع ثالثا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة بال�صحة العامة بال�صحة الوقائية وال�صرف ال�صحي :
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامات
(بالريال العماين)

١٣

عدم توفـري �أوعية للنفايات مقاومة للحريق
وذات �أغطية حمكمة الإغالق

١٠٠

١٤

عدم ا�ستخدام �أكيا�س بال�ستيكية
لتجميع النفايات حلني التخل�ص منها �أوال ب�أول
فـي الأماكن واحلاويات املخ�ص�صة لذلك

٥٠

١٥

تفريغ املركبات اخلا�صة بنقل ال�صرف ال�صحي
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لذلك

٢٠٠

وجود ت�سربات من املركبات اخلا�صة بنقل املياه �أثناء ال�سري ،
١٦
�أو تفريغ املياه فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لذلك

٥٠

رابعا  :املخالفات واجلزاءات املتعلقة بالعاملني
والأن�شطــــة ذات العالقــــة بال�صحــــة العامــــة
م

نـــوع املخالفـــة

الغرامات
(بالريال العماين)

١

وجود عمال تظهر عليهم �أعرا�ض مر�ضية �أو جروح

٥٠

٢

تدين م�ستوى النظافة ال�شخ�صية للعاملني

٥٠

٣

عدم االلتزام بزي العمل

٥٠

٤

ممار�سة عادات غري �صحية فـي �أثناء العمل (كالتدخني)

١٠٠
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قـــــرار
رقم 2018/45
ب�إ�صدار الئحة تنظيم و�إدارة املعار�ض
والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صــة
بالدقم  ،و�إ�صدار نظامها ،
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم و�إدارة املعار�ض والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط تنظيم و�إدارة املعار�ض والفعاليــات فــي املنطقــة االقت�صاديـة
اخلا�صة بالدقم بتوفـيق �أو�ضاعه وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على ()6
�ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1439 /12/ 15 :هـ
املـوافــــق 2018 / 8 / 26 :م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1259
ال�صادرة فـي 2018/9/9م
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الئحــة تنظيــم و�إدارة املعــار�ض
والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
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 :
الهيئـــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـ�س :
رئي�س املجل�س .
املعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات تخ�ص�صية �أو خدمات ذات طبيعة مت�شابهة
�أو متجان�سة .
معر�ض الدولة الواحدة :
كــل مع ــر�ض جت ــاري خ ــا�ص بدولــة معينــة تعر�ض فـيه منتجات �أو خدمات تنتج �أو تقدم
فـي تلك الدولة .
معر�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات عمانية ال�صنع .
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املعــر�ض اخليــري :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات �أو خدمات خمتلفة  ،ويعود دخله بالكامل
للأعمال اخلريية .
املعر�ض الثقافـي :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات وخدمات متخ�ص�صة بالأن�شطة العلمية
والتعليمية والثقافـية والفنية .
معر�ض العيد :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات خمتلفة  ،ويتم تنظيمه قبل  ،وفـي �أثناء
الأعياد  ،ل�شراء احتياجات الأعياد .
الفعاليات :
منا�سبات يتم تنظيمها للتوا�صل وتبادل اخلربات واملعلومات والنقا�ش والتوعية وتقدمي
نتائج الأبحاث  ،كامل�ؤمترات  ،واملنتديات  ،والندوات  ،واملحا�ضرات  ،والأم�سي ــات  ،وحلقــات
العمل .
الرتخي�ص :
املوافق ــة الكتابي ــة ال�ص ــادرة عن الهيــئة للمن�ش ـ�أة التجارية ب�ش�أن تنظيم و�إدارة املعار�ض
والفعاليات .
املرخ�ص له :
كل من�ش�أة جتارية (�شركة �أو م�ؤ�س�سة) ال�صادر لها الرتخي�ص .
الف�صــل الثانــي
�شروط و�إجراءات الرتخي�ص
املــادة ( ) 2
يجــب علــى كـل مـن يرغـب ف ــي تنظيــم و�إدارة املعــار�ض والفعالي ــات ف ــي املنطقــة احل�صــول
على الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص تقدمي طلب �إلى الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض
قبل التاريخ املحدد للمعر�ض �أو الفعالية مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني يومــا  ،علــى �أن
يرفق به  -بح�سب كل طلب  -امل�ستندات  ،والبيانات الآتية :
� - 1صورة من عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي لطالب الرتخي�ص  ،وال�سجل التجاري .
 - 2بيان ب�أ�سماء املن�ش�آت التجارية  :العمانية  ،والأجنبية التي �ست�شارك فـي املعر�ض
وعناوينها  ،والن�شاط الذي �ست�شارك به .
 - 3قائمة ب�أ�سماء املنتجات واخلدمات التي �سيتم عر�ضها وبيعها  ،وا�سم العار�ض ،
وبياناته  ،م�صحوبة بامل�ستندات الدالة على �صحتها .
� - 4صورة من وثيقة الت�أمني اخلا�صة بالعار�ضني �إن كانوا �أجانب .
 - 5ما يفـيد احل�صول على موافقة اجلهات املعنية بح�سب نوع املعر�ض �أو الفعالية .
� - 6إي�صال �سداد الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب .
املــادة ( ) 4
ال يجــوز النظــر فــي طلــب الرتخيــ�ص والبت فـيه �إال �إذا كان م�ستوفـيا جميع امل�ستندات
والبيانات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
وال يجوز لطالب الرتخي�ص ا�سرتداد الر�سم املدفوع �أو امل�ستندات املقدمة منه فـي حالة
حفظ �أو رف�ض الطلب .
املــادة ( ) 5
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص ال�شــروط واملتطلبــات املن�صــو�ص عليهـا فــي هـذه
الالئحة  ،تقوم الهيئة ب�إخطار طالب الرتخي�ص ب�أوجه النق�ص فـي طلبه  ،ومنحــه مهلــة
ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريـخ �إخطـاره ال�ستكمــال �أوجــه النقــ�ص  ،و�إال حفــظ
الطلب .
املــادة ( ) 6
يبت فـي طلب الرتخي�ص خالل مدة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل  ،تبــد�أ مــن تاريخ
ا�ستيفاء الطلب جميع امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،وفـي حالة
الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إلى الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
وفـي حالة موافقة الهيئة على طلب الرتخي�ص  ،يجب على طالب الرتخي�ص �سداد الر�سم
املقرر لإ�صدار الرتخي�ص خالل مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ املوافقة ،
و�إال اعترب طلب الرتخي�ص ك�أن مل يكن  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة .
املــادة ( ) 7
يجوز للهيئة طرح مزايدة ب�ش�أن تنظيم املعار�ض اال�ستهالكية وفقــا للحــاالت وال�شــروط
التي يحددها املجل�س .
املــادة ( ) 8
ي�شت ــرط للح�ص ــول عل ــى ترخي ــ�ص لإقامة معار�ض املجوهرات  ،وامل�شغــوالت الذهبيــة ،
والأحجــار الكرميــة تقديــم موافقة م�سبقة من املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص لإقامة مــعار�ض لرتوي ــج وبي ــع املنتجـ ــات ال�صيدالنيــة
والدوائية والأع�شاب الطبيعية التي ت�ستخدم للأغرا�ض الطبية والعالجية  ،تقدمي موافقة
م�سبقة من وزارة ال�صحة .
املــادة ( ) 10
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية التي لها عالقات مع ال�سلطنة � ،إقامة معر�ض ت�سويقي
�سنوي  ،وذلك بعد احل�صول علــى موافقــة وزارة اخلارجيــة � ،شريطــة �أن ينظــم بوا�سطــة
املرخ�ص له .
املــادة ( ) 11
يجوز الرتخي�ص للجمعيات الأهلية �أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلريية املحلية ب�إقامة معر�ض
خريي بذاتها � ،أو بوا�سطة املرخ�ص له .
املــادة ( ) 12
يج ــوز الرتخي ــ�ص للجه ــات احلكوميــة واجلمعيــات الأهليــة ب�إقامــة معــر�ض للمنتجات
وال�صناعات الوطنية .
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املــادة ( ) 13
يجوز الرتخي�ص للمراكز �أو املجمعات التجارية ب�إقامة مع ــار�ض تن�شيطي ــة وت�سويقي ــة
للمن�ش�آت التجارية التي لها مقار داخل هذه املراكز �أو املجمعات التجارية فقط  ،وذلك
بذاتها � ،أو بوا�سطة املرخ�ص له .
املــادة ( ) 14
تكون مدة الرتخي�ص ب�إقامة املعار�ض والفعاليات على النحو الآتي :
 - 1ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام للمعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي  ،ومعر�ض الدولة
الواحدة .
 - 2ال تزيد على (� )7سبعة �أيام للمعر�ض اخلريي  ،واملعر�ض الثقافـي  ،ومعر�ض العيد .
 - 3ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام للفعاليات  ،واملعار�ض الأخرى .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للهيئة  -بناء على طلب املرخ�ص له  -متديد مدة �إقامة املعر�ض
والفعالية �إذا دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 15
يحظر على املرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر له طبقا لأحكام هذه الالئحة �إلى
الغري �أو التنازل عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة ،
و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 16
يقدم طلب التنازل عن الرتخي�ص على النموذج املعد لذلك مرفقا به البيانات وامل�ستندات
الآتية :
� - 1أ�صل الرتخي�ص .
� - 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء املتنازل �إليه لل�شروط واملتطلبات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة للح�صول على الرتخي�ص .
� - 4إي�صال �سداد الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب .
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ويبت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمل تبد�أ من تاريخ ا�ستيفاء الطلب
البيانات وامل�ستندات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي الفقـرة ال�سابقــة  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن
يكون القرار م�سببا .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إلى الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
الف�صــل الثالــث
التزامـــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 17
يجب �أن يقدم املرخ�ص له �إلى الهيئة خريطة للمعر�ض  ،تو�ضح موقع كل م�شارك فـيه
ح�سب توزيع املن�صات املعتمدة منه .
املــادة ( ) 18
يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابيا بت�أجيل �أو �إلغاء تنظي ــم �أي مع ــر�ض �أو فعاليــة
مرخ�ص بها قبل يومني على الأقل من التاريخ املحدد لإقامة املعر�ض �أو الفعالية .
املــادة ( ) 19
يجب �أن يقوم املرخ�ص له ب�إ�صدار بطاقات تعريفـية جلميع العار�ضـني تو�ض ــح بيان ــات
العار�ض واملن�ش�أة التجارية التي ينتمي �إليها  ،ويكــون مثبتــا بهــا �صــورة ملون ــة حديث ــة
للعار�ض  ،علــى �أن تعتمــد هــذه البطاقــات مــن قبــل الهيئــة قبــل افتتــاح املع ــر�ض  ،ويلت ــزم
العار�ضون بارتدائها طوال فرتة �إقامة املعر�ض .
املــادة ( ) 20
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري �أفراد �أمن طوال فرتة �إقامة املعر�ض � ،أو الفعالية .
املــادة ( ) 21
يجب على املرخ�ص له تعيني ممثل له يوجد فـي مقر �إقامة املع ــر�ض �أو الفعال ــية طــوال
فرتة االنعقاد .
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املــادة ( ) 22
يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم �إلى الهيئة تقريرا تف�صيليا عن كل معر�ض رخ�ص له ب�إقامته ،
وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ انتهائه .
الفــ�صل الرابــع
�ضوابـط �إقامـة املعـار�ض والفعاليـات وتقييمهـا
املــادة ( ) 23
تقام املعار�ض والفعاليات فـي القاعات التابعة للفنادق �أو فـي �أي قاعة عر�ض مماثلة تتوفر
فـيها ال�شروط الالزمة لإقامة املعار�ض والفعاليات والتي حتددها الهيئة  ،ما عدا املعار�ض
امل�صاحبة للمهرجانات وامللتقيات  ،فتقام فـي مواقع املهرجانات  ،وامللتقيات .
وفـي جميع الأحوال  ،يلتزم املرخ�ص له مب�ساحة املعر�ض �أو الفعالية وفق ما تراه الهيئة .
املــادة ( ) 24
ال يجوز �إقامة �أي معر�ض �أو فعالية �أو الرتويج لها �أو الإعــالن عنها مبختلــف و�سائــل
الإعالم �أو عرب برامج التوا�صل االجتماعي �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم بذلك
من الهيئة .
املــادة ( ) 25
تكون اللغة العربية هي اللغة امل�ستخدمة فـي الإعالن والرتويج عــن خمتلــف املع ــار�ض
والفعاليات  ،ويجوز ا�ستخدام لغات �أخرى  ،بالإ�ضافة �إليها .
املــادة ( ) 26
يجوز �أن ت�شتمل املعار�ض على تنظيم بع�ض الفعاليات ذات ال�صلة  ،وذلك بعد احل�صول
على موافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 27
يجوز �أن ي�صاحب املعر�ض �إقامة عرو�ض ترويجية لتوزيع هدايا للجمــهور � ،أو توزيــع
كوبونات يتم �إجراء ال�سحب عليها للح�صول على جوائز �أو هدايــا � ،شريطة �أخذ املوافقات
الالزمة بذلك من الهيئة  ،واجلهات املعنية .
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املــادة ( ) 28
يجوز للمرخ�ص له حت�صيل مقابل مايل من اجلمهور نظري دخول املعار�ض �أو الفعاليات
بعد �أخذ موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 29
يحظ ــر عنـ ــد �إقامـ ــة مع ــر�ض للمنتج ــات وال�صناع ــات الوطني ــة  ،ع ــر�ض �أي معرو�ض ــات
�أو منتج ــات �أجنبيــة  ،ويجب �أن يكون جميع العار�ضني امل�شاركني فـي املعر�ض  ،وكذلك من
يقوم بالعر�ض عمانيني .
املــادة ( ) 30
يحظر على املراكز �أو املجمعات التجارية عند تنظيم معار�ض تن�شيطية وت�سويقية للمن�ش�آت
التجارية القيام مبا ي�أتي :
� - 1أن تتم م�شاركات جتارية من خارج املركز � ،أو املجمع التجاري .
 - 2عر�ض �أي منتجات تكون �صالحيتها على و�شك االنتهاء .
 - 3عر�ض �أي منتجات غذائية �سريعة التلف مثل منتجات الألبان  ،وم�شتقاتها .
 - 4عر�ض �أي مواد تالفة �أو قدمية بغر�ض التخل�ص منها من خ ــالل الرتوي ــج لهــا
متهيدا لبيعها .
 - 5عر�ض ال�سلع املقلدة  ،واملنتجات واملعدات والأجهزة والآالت غري املطابقة للموا�صفات
واملقايي�س املعتمدة .
وال يجوز �إجراء تخفـي�ضات �أو عرو�ض ترويجية فـي املعر�ض �أو الإعالن عنهــا �إال بع ــد
احل�صول على موافقة الهيئة  ،وموافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 31
يجوز للهيئة �إجراء تقييم للمعر�ض بعد انتهاء مدته  ،ولها �أن تكلف الغري فـي �إجراء ذلك
نيابة عنها  ،وفـي جميع الأحوال يتحمل املرخ�ص له نفقات التقييم .
املــادة ( ) 32
يجب �أن ي�شتمل تقييم املعار�ض على الآتي :
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 - 1عدد الأيام الفعلية لإقامة املعر�ض .
 - 2امل�ساحة الفعلية للمعر�ض عدا املمرات .
 - 3عدد امل�شاركات املحلية  ،وعدد امل�شاركات الأجنبية .
 - 4نوعية وم�ستوى املعرو�ضات  ،ومدى جتان�سها مع بع�ضها .
 - 5مدى �إقبال اجلمهور على زيارة املعر�ض  ،وانطباعهم ب�ش�أنه .
 - 6م�ستوى التنظيم  ،ومدى التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص و�أحكام هذه الالئحة .
 - 7حجم م�شاركة �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال واحلرفـيني
من �أ�صحاب املهن و�أ�صحاب الأعمال املنزلية باملعر�ض  ،ون�سبة امل�ساحة املخ�ص�صة
لهم .
 - 8م�ستوى الت�سويق للمع ــر�ض والإعالن ــات الرتويجي ــة امل�صاحب ــة ل ــه والو�سائ ــل
امل�ستخدم ــة ف ــي الت�سويــق  ،ونوعية اجلوائز والهدايا التي متنح لزوار املعر�ض ،
�إن وجدت .
 - 9مدى وجود ممثل املرخ�ص له ب�شكل دائم طوال فرتة �إقامة املعر�ض  ،ومدى تعاونه
مع العار�ضني  ،واجلهة املقام فـيها املعر�ض  ،وموظفـي الهيئة .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 33
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية مقدارها ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين .
وتت�ضاعف هذه الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة مع وقف الن�شاط ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر ،
و�إلغاء جميع الت�صاريح ال�صادرة للمخالف لإقامة �أي نوع من املعار�ض خالل فرتة الإيقاف .
وفـي جمي ــع ا ألحـ ــوال  ،يـجــب اتخــاذ ا إلج ــراءات الـمق ــررة قانونـ ــا لغـلق (املعر�ض) املخالف ،
�أو املقام بدون ترخي�ص من قبل الهيئة .
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هيئــة تنظيـــم االت�صــــاالت
قــــرار
رقــــم 2018 /1
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيـــم تخ�صيــ�ص �أرقـــام االت�صـــاالت
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  2007/81بتحديد ر�سوم �أرقام االت�صاالت ،
و�إلى القرار رقم  2014/22ب�إ�صدار اخلطة الوطنية للرتقيم ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمـل فـي �ش ـ�أن تنظيــم تخ�صيــ�ص �أرقــام االت�صــاالت  ،ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيـــة
يلغـ ــى الق ــرار رق ـ ــم  2007/81امل�شار �إليه  ،كم ــا يلغ ــى كــل م ــا يخال ــف الالئحــة املرفق ــة ،
�أو يتعــار�ض م ــع �أحكامه ــا .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 4 / 16 :هـ
املوافـــــق 2018 / 1 / 4 :م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1226
ال�صادرة فـي 2018/1/14م
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حممــــد بن حمد الرحمـي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئ ـ ـ ـ ــة تنظي ـ ـ ـ ــم االت�ص ـ ـ ــاالت

الئحــة تنظيـــم تخ�صيـــ�ص �أرقـــام االت�صـــاالت
الف�صـــل الأول
تعريفـــات 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 :
� - 1أرقــام االت�صــاالت العامــة :
تتكون من ثمانية �أرقام جغرافـية  ،وغري جغرافـية .
� - 2أرقــام االت�صــاالت العامــة املميــزة :
تتكون من ثمانية �أرقام  ،وهي نوعان :
أ� � -أرقام االت�صاالت ذات القيمة العالية  ،وتبد�أ بالرقم (. )900
ب � -أرقام االت�صال املجاين  ،وتبد�أ بالرقم (. )800
� - 3أرقـام االت�صـاالت العامــة املخت�صــرة :
ال تقل عن (� )4أربعة �أرقام  ،وال تزيد على (� )7سبعة �أرقام .
 - 4الأرقــام اخلا�صــة :
�أرقام االت�صاالت العامة غري اجلغرافـية  ،وت�شمل الأرقام املا�سية  ،والذهبية  ،والف�ضية .
 - 5الأرقــام املا�سيـــة :
خم�ســة �أن ــواع  ،ه ــي :
أ�  -الأرقام التي ت�شتمل على رقم مكرر ( )5خم�س مرات متتابعة ف�أكرث .
ب  -الأرقام التي ت�شتمل على رقمني مكررين بذاتهما (� )4أربع مرات .
ج  -الأرق ــام التي ت�شتم ــل فـي نهايته ــا علــى رق ــم مك ــرر (� )4أرب ــع مـ ــرات متتابعـ ــة
بني رقمني متماثلني .
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د  -الأرق ـ ــام التـ ــي ت�شتم ـ ــل فـي نهايتهـ ـ ـ ــا �أو قبـ ــل نهايتهـ ــا برق ــم على رقـ ـ ــم مكـ ـ ــرر
(� )4أربع مرات متتابعة  ،ورقم مكرر ( )2مرتني متتابعتني .
هـ 	-الأرقام التي ت�شتمل على رقمني كل منهما مكرر ( )3ثالث مرات متتابعة .
 - 6الأرقـــام الذهبيـــة :
�سبع ــة �أنـ ــواع  ،ه ــي :
�أ 	-الأرق ــام الت ــي ت�شتم ــل فـي نهايتهـ ــا �أو قب ــل نهايتهـ ــا برقــم علــى رقــم مك ــرر ()5
خمـ ــ�س مرات متتابعـة ف�أكرث  ،ويف�صل بـني التكرار الثانــي والثال ــث �أو الثال ــث
والراب ــع رق ــم خمتل ــف .
ب 	-الأرقـ ــام التـ ــي ت�شتمـ ــل فـي نهايته ـ ــا �أو قب ــل نهايتهـ ـ ــا برقم علـ ــى رقـ ـ ــم مكـ ـ ــرر
(� )4أربع مرات متتابعة .
ج 	-الأرقام التي ت�شتمل بعد بدايتها برقم على رقم مكرر (� )4أربع مرات متتابعة
بني رقمني متماثلني .
د  -الأرقام التي ت�شتمــل عل ــى ( )2رقمني كل منهما مكــرر ( )3ث ــالث مــرات متتابعة ،
ويف�صل بني الرقمني اللذين مت تكرارهما رقم �آخر خمتلف .
هـ 	-الأرقام التي ت�شتمل على (� )4أربعة �أرقام  ،و�صورها متطابقة .
و 	-الأرقــام التي ت�شتمل فـي نهايتهــا على رقمــني مكررين بذاتهم ــا ( )3ثــالث مرات
�أو زوج من الأرقام مكرر ( )2مرتني  ،ويقع بني التكرار زوج �آخر .
ز 	-الأرقام التي ت�شتمل على (� )6ستة �أرقام ف�أكرث متتالية ت�صاعديا .
 - 7الأرقـــام الف�ضيــة :
�سبع ــة �أن ــواع  ،هــي :
�أ 	-الأرق ــام الت ــي ت�شتم ـ ـ ــل بعـ ـ ــد بدايته ــا برقـ ـ ــم �أو رقم ـ ــني علـ ــى رق ـ ــم مكـ ـ ــرر ()4
�أربع مرات متتابعة .
ب 	-الأرقام التي ت�شتمل فـي نهايتها على ( )3ثالثة �أرقام و�صورها متطابقة بحيث
تكون الأرقام و�صورها متتالية � ،أو يف�صل بينها رقم خمتلف .
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ج  -الأرق ــام التي ت�شتم ــل فـي نهايتهـ ــا �أو قب ــل نهايته ــا برق ــم عل ــى رق ــم مك ــرر
(� )4أربع مرات متتابعة  ،ويقع بني التكرار الأول والثاين �أو الثالث والرابع رقم
خمتلف .
د  -الأرق ــام التي ت�شتمـ ــل فـي نهايتهـ ــا �أو قبل نهايتها برقم عل ــى رقم مك ــرر ()3
ثالث مرات متتابعة  ،ورقم مكرر ( )2مرتني متتابعتني قد يف�صل بني الرقمني
اللذين مت تكرارهما رقم خمتلف .
هـ  -الأرق ــام التــي ت�شتمـ ـ ــل فـي نهايتهـ ــا �أو قب ــل نهايته ــا برق ــم على رق ـ ــم مك ـ ــرر
( )3ثالث مرات متتابعة بني رقمني متماثلني .
و  -الأرقام التي ت�شتمل فـي نهايتها على ( )3ثالثة �أزواج من الأرقام .
ز  -الأرقام التي ت�شتمل على (� )6ستة �أرقام ف�أكرث متتالية تنازليا .
 - 8الرقــم امل�ستـــرد :
الرقم الذي يتم ا�سرتجاعه من املنتفع .
 - 9املرخـــ�ص لــــه :
ال�شخـ�ص الطبيعـي �أو املعنـوي الـذي ح�صــل علــى ترخيــ�ص  ،وفقــا لأحكــام قانــون
تنظيـ ــم االت�ص ــاالت � ،سـ ــواء ك ـ ــان الرتخيـ ــ�ص �ص ــادرا مبر�س ــوم �سلطان ــي � ،أو بق ــرار
من وزير النقل واالت�صاالت � ،أو بقرار من الهيئة .
املــادة ( ) 2
تعترب ملكية عامة جميع الأرقام التي تخ�ص�صها الهيئة .
املــادة ( ) 3
يحظر االجتار بالأرقام اخلا�صة � ،أو التنازل عنها  ،وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز التنازل عنها
بعد �سداد ر�سم للهيئة مقداره ( )20ع�شرون رياال عمانيا فـي احلاالت  ،وبال�شروط الآتية :
أ�  -ب ــني الأزواج �أو الأق ــارب حتى الدرج ــة الثالث ــة � ،شريطــة �إثب ــات عالقــة الزوجــية
�أو درجة القرابة .
ب  -بني وحــدات اجلهـاز الإداري للدولــة �أو ال�شركات اململ ــوك ر�أ�س مالهــا بالكام ــل
للحكومة وبني موظفـيها �أو العاملني بها .
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ج  -من �شركات الفئة الأوىل ف�أعلى  ،ح�سب ت�صنيف غرفة جتارة و�صناعة عمان ،
�إىل �أحد العاملني بها  ،الذين تنتهي خدماتهم � ،شريطة �إثبات انتهاء اخلدمة .
د  -من �شركات الفئة الأوىل ف�أعلى  ،ح�سب ت�صنيف غرفة جتارة و�صناعة عمان ،
�إىل �أحــد العاملــني بها فـي حــال ا�ستحقـاق العامل ب ــدل هات ــف �أو م ــا يقابل ــه ،
�شريطة �إثبات ا�ستحقاقه للبدل � ،أو املقابل املذكور .
هـ  -يجـ ــوز للعاملـ ــني املذكوريــن ف ــي البنديـ ــن (ج) و(د) م ــن ه ـ ـ ــذه امل ـ ــادة  ،التن ـ ــازل
عن �أرقامهم اخلا�صة لل�شركات التي يعملون بها � ،شريطة �إثب ــات وقف �صرف
البدل � ،أو املقابل املذكور لهم .
الف�صــل الثـانـــي
تخ�صيــــ�ص الأرقــــام
املــادة ( ) 4
يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخ�صي�ص الأرقام ،
ويلتزم ب�سدادها فـي ميعاد ال يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند �إعادة التخ�صي�ص :
�أ  )25( -خم ــ�س وع�ش ــرين بي�س ــة لك ــل رقــم عن ــد تخ�صيـ ــ�ص � ،أو �إعادة تخ�صيـ ــ�ص
�أرقام االت�صاالت العامة .
ب  )25( -خم�سة وع�شرين رياال عمانيا لكل رقم عند تخ�صي�ص � ،أو �إعادة تخ�صي�ص
�أرقام االت�صاالت العامة املميزة .
ج  )250( -مائتني وخم�سني رياال عمانيا لكل رقم عند تخ�صي�ص � ،أو �إعادة تخ�صي�ص
�أرقام االت�صاالت العامة املخت�صرة .
وفـي حالة حجز الأرقام  ،فـيجب على املرخ�ص له �سداد (� )%60ستني باملائة من هذه الر�سوم ،
على �أال تتجاوز مدة احلجز ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 5
بالإ�ضاف ــة �إىل الر�سوم الواردة فـي املـادة ( )4من هذه الالئح ــة  ،يلتزم املرخ�ص لــه  -عند
تخ�صي�ص الأرقــام الف�ضية للمنتفعني  -ب�أن ي�سدد للهيئة ر�سم ــا قدره ( )50خم�ســون رياال
عمانيا  ،لكل رقم ف�ضي .
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املــادة ( ) 6
يلتــزم املرخــ�ص لــه فـي �ش ـ�أن الأرقــام اخلا�صــة  ،با آلتــي :
أ�  -تقدمي ك�شف يت�ضمن البيانات الآتية  ،وذلك خالل الأ�سبوع الأخري من كل �شهر :
1 -1الأرقام التي مت تخ�صي�صها للمنتفعني  ،وتاريخ التخ�صي�ص .
2 -2الأرقام امل�سرتدة .
ب  -الإف�ص ــاح عن جميــع الأرقـ ــام املتوفرة لدي ــه  ،وتخ�صي�صهــا للمتقدم ــني بطل ــب
احل�صول على اخلدمة  ،ح�سب �أ�سبقية تقدمي الطلب دون �أي متييز بني املتقدمني .
ج  -عدم تخ�صي�ص الأرقام امل�سرتدة �إال بعد م�ضي ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء
اخلدمة .
الف�صـل الثالـــث
تخ�صيــ�ص الأرقــام بطريــق املزايــدة
املــادة ( ) 7
�أ  -يكـ ــون تخ�صيـ ــ�ص و�إع ــادة تخ�صي ــ�ص الأرق ــام املا�سيـ ـ ــة والذهبيـ ــة بطري ــق املزاي ـ ــدة ،
وذلك وفقا لل�ضوابط الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .
ب  -فـي حــال �سحــب �أو ا�ستــرداد الرقم اخلا�ص املخ�ص�ص بطريق املزايدة لأي �سبب كان ،
ال يحق لل�شخ ــ�ص املطالبة بالثمـ ــن الذي دفعه �أو �أي مبالـ ــغ �أخرى حتملها فـي �سبي ــل
احل�صول على هذا الرقم .
الف�صـــل الرابـــع
اجلــزاءات
املــادة ( ) 8
م ــع عــدم الإخالل باملادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت تكون غرامة الت�أخري
عن دفع ر�سوم �إعادة التخ�صي�ص ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة الر�سم الذي ت�أخر �ســداده
عن كل �شهر  ،وفـي حالة اجلزء من ال�شهر حت�سب الغرامة على �أ�سا�س ن�سبة مدة الت�أخري
�إىل ال�شهر .
وتكـ ــون غرام ــة الت�أخي ــر ع ــن توري ــد مبالــغ ر�ســوم الأرقــام اخلا�صــة �أو ج ــزء منه ــا ()%10
ع�ش ــرة باملائـ ــة من قيم ــة الر�س ــم ال ــذي ت�أخــر توري ــده عن ك ــل �شهــر  ،وفـي حال ــة اجلــزء
من ال�شهر حت�سب الغرامة على �أ�سا�س ن�سبة مدة الت�أخري �إىل ال�شهر .
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-2
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ملحـــــــــــق
�ضوابــط املزايـــدة علــى الأرقـــام املا�سيـــة والذهبيــــة
1يلتزم املرخ�ص له بت�شغيل نظام املزايدة  ،وتوفـري كل ما يلزم لت�شغيله على نفقته .
2تتم املزايدة بالريال العماين .
3تك ـ ــون املزاي ــدة بن ــاء على طل ــب املرخــ�ص لـ ـ ــه وفـ ــق الإجـ ــراءات والأنظم ــة املق ـ ــررة
لـ ــدى الهيئـ ــة .
4حتدد مدة الت�سجيل للمزايدة بـ ( )3ثالثة �أيام قبل البدء فـي املزايدة .
5يتم الت�سجيل فـي املزايدة با�ستخدام رقم هاتف نقال م�سجل مع �أحد املرخ�ص لهم
فـي �سلطنة عمان  ،وذلك بعد �ســداد ر�ســم قــدره ( )20ع�ش ــرون ري ــاال عماني ــا ت ـ�ؤول
�إىل الهيئة .
6يكون للمرخ�ص له ( )%3ثالثة باملائة من ح�صيلة مبالغ الت�سجيل  ،وبحد �أق�صى
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،لكل مزايدة على حدة  ،وذلك بعد خ�صم �أي ر�سوم
مرتتبة عليه عن طريق الدفع الآيل .
7يكون حق تقدمي العرو�ض خالل فرتة املزايدة للم�سجلني فقط .
8يب ــد أ� موع ــد تقدمي العرو�ض فـي اليوم التايل النتهاء مــدة الت�سجيــل للمزاي ــدة ،
وي�ستمر ملدة ( )2يومني  ،ويجوز للهيئة متديد مدة املزايدة بناء على طلب املرخ�ص
له .
9تبد�أ املزايدة مببلغ ( )100مائة ريال عماين للأرقام املا�سية  ،و ( )75خم�سة و�سبعني
رياال عمانيا للأرقام الذهبية  ،ويجب �أال يقل مقدار الزيادة فـي العر�ض التايل لأي
عر�ض عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،على �أن تر�سو املزايدة على مقدم �أعلى عر�ض
للمزايدة .
وفـي جميع الأحوال  ،يحق للهيئة زيادة املبلغ الذي تبد�أ املزايدة به  ،وذلك ح�سبما
تقت�ضيه ظروف كل مزايدة .
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10 10يجب على مقدم العر�ض الفائز �أن ي�سدد املبلغ املرتتب عليه خالل ( )3ثالثة �أيام
من تاريخ ر�سو املزايدة عليه .
11 11يجوز للفائز باملزايدة  -بعد وفائه بكافة االلتزامات املرتتبة عليه  -تفعيل الرقم
با�سمه �أو با�سم �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة .
12 12فـي حالة عدم قيام مقدم العر�ض الفائز باملزايدة ب�سداد املبلغ املرتتب عليه  ،يتم
االنتقال للعر�ض الثاين � ،شريطة �أال تقل قيمته عما ن�سبته ( )% 75خم�سة و�سبعون
باملائة من قيمة العر�ض الأول  ،وفـي حالة ف�شل هذا الأخري  ،يتم االنتقال للعر�ض
الثالث � ،شريطة �أال تقل قيمته عما ن�سبته ( )% 75خم�سة و�سبعون باملائة من قيمة
العر�ض الأول  ،و�إال �ألغيت املزايدة .
13 13يجوز جلميع امل�سجلني فـي املزايدة االطالع على نتائجها .
14 14يجب على املرخ�ص له �أن ي�سدد للهيئة مبلغ فاتورة املزايدة  ،خم�صوما منه املبالغ
التي ي�ستحقها مبوجب البند ( )6من هذه ال�ضوابط .
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قــــرار
رقــــــم 2018/93
ب�إ�صـــدار الئحــة �أمـــن �شبكـــة االت�صـــاالت
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 الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �أمن �شبكة االت�صاالت  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  3 :مـن ربيــع الثانـي 1440هـ
املوافــــق  11 :مـن دي�سمبـــــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1272
ال�صادرة فـي 2018/12/16م
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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

الئحـــة �أمـــن �شبكـــة االت�صـــاالت
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت  ،والئحته التنفـيذية  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�شبكــة :
�شبكة ات�صاالت املرخ�ص له .
 - 2احلادث الأمني :
�أي خرق �أمني � ،أو فقدان �سالمة ال�شبكة �أو �أمنها .
 - 3االخرتاق :
الو�صول غري ال�شرعي �إلى بيانات ح�سا�سة عن طريق التحايل على نظام احلماية .
 - 4اتفاقية اخلدمة املدارة :
التعاقد مع الغري لت�شغيل �أو �صيانة �أو �إدارة �شبكة االت�صاالت التي ميتلكها املرخ�ص له .
 - 5مقدم اخلدمة املدارة :
اجلهة املتعاقد معها لت�شغيل �أو �صيانة �أو �إدارة �شبكة االت�صاالت اخلا�صة باملرخ�ص له .
 - 6الدعم الفني من امل�ستوى الثالث :
الدعم الذي يتطلب تدخل املتخ�ص�صني من موفري املعدات � ،أو الأنظمة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع مكونات ال�شبكة  ،مبا فـي ذلك ال�شبكة الأ�سا�سية ،
و�شبكــة الو�صــول  ،و�سيا�ســة �إدارة كلمات امل ــرور  ،واملقا�س ــم  ،والتحديثـ ــات  ،ونظ ــام �أ�سم ــاء
النطاقات ( ، )DNSواملباين .
كما ت�سري على جميع الأجهزة واملرافق املو�صلة بال�شبكة  ،مبا فـي ذلك �شبكات تطوير
املحتوى ( ، )CDNو�أنظمة التخزين (الدائم وامل�ؤقت)  ،و�أنظمة توزيع املحتوى .
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املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
1 -1تطبيق التدابري الفنية والتنظيمية الالزمة لإدارة املخاطر الأمنية املرتبطة
ب�شبكات وخدمات االت�صاالت الواردة فـي املعيار القيا�سي ()ISO 22301
ال�ستمرارية الأعمال  ،واملعايري القيا�سية ال�صادرة من االحتاد الدويل لالت�صاالت
عرب جمموعة �سل�سلة املعايري . )ITU-T X series standards ( X
�2 -2إجراء تدريب منتظم للعاملني لديه ب�إدارة �أمن ال�شبكات  ،وعقد جل�سات توعوية
عامة لباقي العاملني مرة واحدة فـي ال�سنة على الأقل .
3 -3تطبي ـ ــق التدابي ــر الفني ــة الالزم ــة حلماي ــة ال�شبك ـ ــة مـ ــن �أي خماط ـ ـ ــر حمتملـ ــة
عن طريق ال�شبكات الداخلية للم�شرتكني .
4 -4تطبيق التدابري الفنية الالزمة ملنع حماوالت الك�شف عن نقاط ال�ضعف املوجودة
فـي ال�شبكة .
 5 -5إ�جــراء عملي ــات تدقيق �أمني داخلية ب�صفة دورية لتحدي ــد التهدي ــدات  ،ونق ــاط
ال�ضعف على م�ستوى ال�شبكة ونظام الت�شغيل  ،وم�ستوى التطبيقات و�إجراءات
وعمليات امل�شغلني  ،وذلك للت�أكد من م�ستوى �أمن ال�شبكة  ،و�ضمان عدم حدوث
�أي اخرتاق � ،أو ولوج �شخ�ص غري م�صرح له �إليها  ،و�إجراء عملية تدقيق �أمني
خارجية ب�إ�شراك طرف ثالث م�ستقل من ذوي اخلربة مرة واحدة فـي ال�سنة
على الأقل  ،وذلك بعد موافقة الهيئة  ،على �أن يقوم املرخ�ص له بتزويد الهيئة
مبواعيد هذه العمليات  ،ونتائجها خالل املدة التي حتددها الهيئة .
�6 -6إجراء تقييم دوري لبيان م�ستوى �أمن املباين وعنا�صر ال�شبكة اخلارجية واملحطات
والأبراج وم�ستوى التطبيقات  ،واخلوادم  ،وبرجميات الأنظمة  ،وذلك لتحديد
التهديدات ونقاط ال�ضعف املحتملة  ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات �إذا تبني وجود
�أي خلل � ،أو تهديد حمتمل فـي م�ستوى الأمن .
7 -7الت�أكد من قيام موفر املعدات �أو الأنظمة ب�ضمان توفـري وتثبيت الإ�صالحات
املتعلقة ب�أمن و�سالمة ال�شبكة فـي وقت منا�سب  ،وبطريقة فعالة .
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�8 -8إعداد �سجل يقيد فـيه املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شبكة واخلدمات املقدمة ،
والأحداث التي تقع داخل مباين ومواقع املرخ�ص له  ،على �أن يتم موافاة الهيئة
بتقرير مف�صـل عمــا تــم قيده فـي هذا ال�سجل مرة واحدة فـي ال�سنة على الأقل ،
�أو عند طلبها .
9 -9االحتفاظ بت�سجيالت الدوائر التلفزيونية املغلقة ( ، )CCTVو�سجل الدخول
واخلروج من املباين  ،و�سجل نظام ك�شف الت�سلل ( ، )IDSعلى �أن يلتزم املرخ�ص
له بحفظ الت�سجيالت وهذه ال�سجالت طبقا لو�سائل �آمنة ومنا�سبة مل ــدة �سنــة
واحدة على الأقل .
�10 10إخطار الهيئة ب�أي حادث �أمني ي�ؤثر على �سالمة ال�شبكة خالل (� )24أربع وع�شرين
�ساعة من تاريخ العلم بحدوثه  ،و�إعداد تقرير تف�صيلي عنه  ،ورفعه �إلى الهيئة
خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما الآتية لتاريخ العلم  ،على �أن ي�شتمل هذا التقرير
على الإجراءات التي مت اتباعها لإدارته  ،والإجراءات الت�صحيحية والوقائية التي
مت اتخاذهــا ب� أش�نــه  ،ويكون للهيئة  -متــى ر�أت �ضــرورة ل ــذلك � -إعــالم اجلمهــور
عن احلادث الأمني الذي وقع .
�11 11إخطار الهيئة فور وقوع �أي اخرتاق ذي ت�أثري كبري على ت�شغيل �شبكات وخدمات
املرخ�ص له �أو حماولة اخرتاق ميكن �أن يكون لها الت�أثري نف�سه �إذا جنحت  ،ويكون
للهيئة فـي هذه احلالة احلق فـي �إعالم اجلمهور بحدوث االخرتاق � ،أو طلب ذلك
من املرخ�ص له مبا يحقق امل�صلحة العامة  .وفـي جميع الأحوال يلتزم املرخ�ص له
ب�إخطار الهيئة ب�أي حوادث قد ينتج عنها تعطيل � ،أو انقطاع اخلدمات .
�12 12إبقاء �أنظمة �إدارة وت�شغيل ال�شبكة داخل ال�سلطنة .
13 13حظر الو�صول عن بعد �إلى ال�شبكة �إال من قبل العاملني بالدعم الفني من امل�ستوى
الثالث  ،وذلك فـي حالة ال�ضرورة  ،ولفرتة حمدودة  ،وبعد احل�صول على موافقة
املرخ�ص له .
�14 14ضم ــان ع ــدم قيام مقــدم اخلدمــة املــدارة واملتعاقدي ــن معــه مــن الباط ــن بت�شغي ــل
�أو �إدارة �أو �صيانة �أو الو�صول �إلى نظم و�أجهزة حتقيق متطلبات الأمن الوطني ،
�أو اال�ضطالع ب�أي �أن�شطة من خاللها .
15 15تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية �شبكات وخدمات االت�صاالت �ضد احلوادث
الأمنية .
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16 16تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية �أجهزة وخوادم ال�شبكة .
17 17تطبي ــق التدابري الفنية الالزمــة حلمايــة املواقع واملبانــي التابــعة ل ــه  ،وح�صــر
الدخول �إليها للم�صرح لهم فقط .
18 18تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية بيانات امل�شرتك �ضد ال�سرقة � ،أو الفقدان .
19 19تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية كابينة الكوابل اخلارجية  ،وكابينة توزيع
الألياف الب�صرية ( ، )FDHونقطة التوزيع (. )DP
20 20تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية مواقع الأبراج  ،واملحطات .
21 21تزويد الهيئة بالبيانات  ،واملعلومات متى طلبت ذلك .
املــادة ( ) 4
يجب على املرخ�ص له عند �إبرام اتفاقية اخلدمة املدارة مراعاة الآتي :
�1 -1ضمان بقاء �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين �ضمن امل�س�ؤولية الكاملة للمرخ�ص له .
2 -2تقييم املخاطر واالمتثال لتدابري التخفـيف من املخاطر ب�شكل وا�ضح من قبل
املرخ�ص له .
3 -3تقييم قدرة مقدم اخلدمة املدارة من قبل املرخ�ص له عرب عملية ممنهجة .
�4 -4إدارة متطلبات �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين ب�شكل م�ستمر  ،وعلى املرخ�ص له
احل�صول على �ضمانات من مقدم اخلدمة املدارة ب�أن هذه املتطلبات قد ا�ستوفـيت .
�5 -5إدارة �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين بعناية فـي �أثناء تغيري مقدم اخلدمة املدارة ،
�أو �إنهاء العقد معه .
6 -6ت�ضمني اتفاقية اخلدمة املدارة الآتي :
�أ  -متطلبات �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين .
ب  	-املتطلبات الأمنية املتعلقة مبوظفـي مقدم اخلدمة املدارة .
ج 	-متطلبــات �إدارة عملي ــة الو�صــول �إلــى �أنظم ــة االت�صاالت وتقنيــة املعلوم ــات
وال�صالحيات املمنوحة مل�ستخدمي هذه الأنظمة .
د  	-املتطلبات الأمنية املتعلقة باخلدمات واملنتفعني والبيانات والنظم .
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املــادة ( ) 5
تتمتع التقارير والبيانات واملعلومات املقدمة من املرخ�ص له تطبيقا لأحكام هذه الالئحة
بال�سرية التامة  ،وال يجوز االطالع عليها من قبل الغري �إال �إذا ارت�أت الهيئة �إتاحتها لطرف
ثالث مبا يخدم امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 6
يجوز للهيئة  ،فـي �أي وقت � ،سواء بنف�سها �أو عن طريق ال�شركات املتخ�ص�صة فـي هذا ال�ش�أن ،
�إجــراء عملي ــات تدقيق �أمني ــة دورية  ،بالإ�ضاف ــة �إلى عملي ــات التدقيق الأمني ف ـ ــي حال ــة
حدوث �أي حادث �أمني  ،وذلك كله على نفقة املرخ�ص له .
وفـي جميع الأحوال يلتزم املرخ�ص له بتنفـيذ التوجيهات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا
ال�ش�أن .
املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل بالعقوبات املقررة قانونا  ،تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة ح�سب اجلدول الآتي  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار :
م
1

املخالفــــــة
خمالفة البندين (� 1أو  )15من املــادة ()3
خمالفة البنود (� 3أو � 4أو � 5أو � 6أو � 7أو � 8أو 9
�أو � 11أو  )14من املــادة ()3
خمالفة البنود ( � 2أو� 10أو � 12أو )19
من املــادة (� ، )3أو خمالفة املــادة (� )4أو املــادة ()5
خمالفة البندين (� 16أو  )20من املــادة ()3

5

خمالفة البند ( )17من املــادة ()3

2
3
4

6
7

خمالفة البند (� )18أو البند ()13
�أو البند ( )21من املــادة ()3
خمالفة املــادة ()6
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الغرامة بالريال العماين
( )200000مائتا �ألف
( )30000ثالثون �ألفا
( )10000ع�شرة �آالف
( )20000ع�شرون �ألفا
( )10000ع�شرة �آالف � +ضعف
التكاليف الالزمة لإ�صالح ال�ضرر
( )100000مائة �ألف
( )150000مائة وخم�سون �ألفا

قــــرار
رقــــــم 2018/127
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة النفاذ والربط البيني
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إلى الئحة النفاذ والربط البيني ال�صادرة بالقرار رقم ، 2016/25
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة النفاذ والربط البيني 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  22 :من ربيــع الأول 1440هـ
املوافــــق  30 :من دي�سمبـــــــــر 2018م
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
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل بكلمة الرابع الواردة فـي عنوان " الباب الرابع  -اجلزاءات " من الئحة النفاذ
والربط البيني امل�شار �إليها  ،كلمة " اخلام�س " .
املــادة ( ) 2
ي�ضــاف الرتقيــم الآتــي للفقــرة الأخرية من بند " عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة
( )SLAsو�ضمانـ ــات م�ستويـ ــات اخلدمـ ــة ( )SLGsاملعقول ــة وغ ــري التمييزي ــة " ال ــواردة
فـي البند "  - 3عدم التمييز " من امللحق رقم ( )2من الئحة النفاذ والربط البيني امل�شار �إليها :
""3-3
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل برتقيم البنود "  " 3 - 3و "  " 4 - 3و "  " 5 - 3و "  " 6 - 3و "  " 7 - 3و " " 8 - 3
الـواردة فـي البند "  - 3عدم التمييز " من امللحق رقم ( )2من الئحة النفاذ والربط البيني
امل�شار �إليها  ،الرتقيم الآتي على التوايل :
""4-3و""5-3و""6-3و""7-3و""8-3و". "9-3
املــادة ( ) 4
ي�ستبدل بتعريف "  - 2النفاذ �إلى حمطات الإر�ساء " الوارد فـي " �أوال  :تعريفات " من امللحق
رقم (" )3 - 3خدمات البيع باجلملة خلدمات النفاذ الثابتة " من الئحة النفاذ والربط
البيني امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" جمموعة من ت�سهيالت وخدمات النفاذ ت�سمح للطرف طالب اخلدمة ب�إنهاء و�صالت
الإر�سال املحلي التابعة له فـي حمطة �إر�ساء كوابل بحرية ( )SCLSتابعــة للطــرف
املوفر للخدمة للم�شاركة فـي و�ضع الأجهزة مبحطة �إر�ساء الكوابل البحرية ()SCLS
وتو�صيل �سعة الإر�سال اخلا�صة به ب�سعة الإر�سال على و�صلة واحدة �أو �أكرث من الكوابل
البحرية " .
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املــادة ( ) 5
ي�ستبدل بن�ص البند رقم ( )3الوارد فــي " ثالث ــا  :اال�ستحق ــاق " مــن امللحــق رقــم ()5 - 3
" خدمات النفاذ املتنقل "من الئحة النفاذ والربط البيني امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يحق للطرف امل�ستحق للخدمة �إبرام اتفاقية موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة مع م�شغل
م�ست�ضيف واحد فقط للنفاذ املتنقــل لتقديــم هــذه اخلدمات فـي ذات الوقت  ،وال يجوز
للم�شغل امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل رف�ض طلــب تقدمي خدمــات النفــاذ املتنــقل لطرف
م�ستحق للخدمة �إال �إذا �أثبت �أن لديه �صعوبات فـي �سعة الطيـف الت ــرددي ناجم ــة
عن ا�ست�ضافة م�شغل �أو م�شغلني �آخرين خلدمات االت�صاالت املتنقلة م�ستحقني باملثل
للح�صول على خدمات النفاذ املتنقل فـي وقت تقدمي الطلب " .
املــادة ( ) 6
ي�ضاف بند جديد �إلى البند ( )2الوارد فـي " �ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي " من امللحق رقم ( " )5 - 3خدمات النفاذ املتنقل " من الئحة
النفاذ والربط البيني امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
�ض  -تعليق املكاملة .
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بلديـــة م�سقـــط
قــــرار
رقــــم 2018 /1
بتحديـد الر�سـوم والأثمـان
والت�أمينـات وال�ضمـانات املاليـة التـي حت�صلهـا بلديـة م�سقـط
ا�ستنــادا �إىل القانــون اخلا�ص بالنظــام املالـي لديــوان البــالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�ســوم
ال�سلطانـي رقم ، 91/128
و�إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إىل الأمر املحلي رقم  2003/1فـي �ش�أن حت�صيل ر�سوم بلدية م�سقط ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد الر�ســوم التي حت�صلهــا بلديــة م�سقــط وفقــا للمالحــق (  ) 10 - 1املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
حت ــدد الت�أمين ــات وال�ضمان ــات املالي ــة وفق ــا للملح ــق رق ــم ( )11املرف ــق .
املــادة الثالـثــــة
يح ــدد ثمن اال�ستمارات وفق ــا للملحـ ــق رق ــم ( )12املرف ــق .
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املــادة الرابعــة
مـع عــدم الإخــالل ب ـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد ين ــ�ص عليه ــا قان ــون �آخ ــر  ،تفــر�ض علــى مــن يتخلــف
عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة وفقا لهذا القرار غرامة ت�أخري بواقع ( )%10ع�شرة باملائة �شهريا
من قيمة الر�سم امل�ستحق  ،حت�سب بعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ اال�ستحقاق ،
وت�ضاعف الغرامة عن كل �شهر ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على قيمة
الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا القرار .
املــادة اخلام�سـة
يلغ ــى الأم ــر املحل ــي رق ــم  2003/1امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف هــذا الق ــرار ،
�أو يتعــار�ض مع �أحكامــه .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من فرباير 2018م .
�صدر فـي  15 :من ربيــع الثانـــي 1439هـ
املوافـــــق  3 :من ينايــــــــــــــــــر 2018م
املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1226
ال�صادرة فـي 2018/1/14م
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امللحــق رقـــم ( ) 1
الر�ســوم البلديــة علــى الأن�شطــة املهنيــة والتجاريــة
� - 1أن�شطــة الزراعــة واحلراجـــة و�صيـــد الأ�سمـــاك ( التجاريـــة )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

زراعة احلبوب ( با�ستثناء الأرز ) ،
واملحا�صيل البقولية والبذور الزيتية

150

2

زراعة الأرز

150

3

زراعة اخل�ضراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات

150

4

زراعة ق�صب ال�سكر

150

5

زراعة التبغ

5000

6

زراعة حما�صيل الألياف

150

7

زراعة املحا�صيل الأخرى غري الدائمة

150

8

زراعة الأعناب

150

9

زراعة الفواكه املدارية و�شبه املدارية

150

10

زراعة احلم�ضيات ( املوالح )

150

11

زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة

150

12

زراعة �أ�شجار و�شجريات الفواكه الأخرى واجلوزيات

150
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تابع امللحـق رقـم ( � - 1 : ) 1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ( التجارية )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

13

زراعة الثمار الزيتية

150

14

زراعة حما�صيل امل�شروبات

150

15

زراعة التوابل واملحا�صيل العطرية
وحما�صيل العقاقري واملحا�صيل ال�صيدالنية

150

16

زراعة املحا�صيل الدائمة الأخرى

150

17

زراعة الأحراج و�أن�شطة احلراجة الأخرى

150

18

الزراعة املختلطة

150

19

تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى

150

20

تربية اجلمال واحليوانات اجلملية

150

21

تربية ال�ض�أن واملاعز

150

22

تربية الدواجن
( ال�شرك ــات الكبي ــرة )

1500

23

تربية الدواجن
( الأفراد وامل�ؤ�س�سات ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة )

150

24

تربية احليوانات الأخرى

150
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تابع امللحـق رقـم ( � - 1 : ) 1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ( التجارية )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

25

تربية املا�شية واجلامو�س

1500

26

تربية املائيات البحرية

150

27

تربية املائيات فـي املياه العذبة

150

28

ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور

125

29

معاجلة البذور للتكاثر

150

30

خدمات الدعم للحراجة

150

31

�إكثار النباتات ( امل�شاتل )

125

32

قطع الأخ�شاب

150

33

جمع منتجات الأحراج غري اخل�شبية

150

34

ال�صيد والقن�ص و�أن�شطة اخلدمات املت�صلة

150

35

�صيد الأ�سماك البحرية
( ال�شــركـات )

1500

36

�صيد �أ�سماك املياه العذبة

250

37

�أن�شطة حما�صيل بعد احل�صاد

150
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تابع امللحـق رقـم ( � - 1 : ) 1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ( التجارية )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

38

�أن�شطة الدعم للإنتاج احليواين

150

39

�أن�شطة الدعم لإنتاج املحا�صيل

150

40

�أن�شطة حدائق النباتات
وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية

250

� - 2أن�شطـــة التعديـــن وا�ستغــــالل املحاجـــــر

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

ا�ستخراج النفط اخلام

1500

2

ا�ستخراج الغاز الطبيعي

1500

3

ا�ستخراج اخلث

1500

4

ا�ستخراج امللح

150
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تابع امللحـق رقـم ( � - 2 : ) 1أن�شط ــة التعدي ــن وا�ستغـ ــالل املحاج ـ ــر

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

5

تعدين ركازات احلديد

1500

6

تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية الأخرى

1500

7

تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم

1500

8

تعدين الفحم القا�سي ( الأنفراثيت )

1500

9

تعدين الليغنيت

1500

10

تعدين املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة

1500

 11ا�ستغالل املحاجر ال�ستخراج الأحجار والرمال والطفل

1500

12

�أن�شطة التعدين وا�ستغالل املحاجر

1500

13

�أن�شطة الدعم ال�ستخراج النفط والغاز الطبيعي

1500

� 14أن�شطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر
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1500

 - 3ال�صناعــــــات التحويليـــــــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

ت�شغيل امل�سالخ ( ذبح وتهيئة حلوم املوا�شي )
تربيد وجتميد اللحوم
تربيد وجتميد الفواكه واخل�ضراوات
جتهيز وحفظ ال�سمك والق�شريات والرخويات
جتهيز وحفظ الأ�سماك
والأحياء املائية على ال�سفن املتخ�ص�صة
جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�ضراوات
جتهيز وحفظ اللحوم
جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج
حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ الفواكه وع�صريها
حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ
اخل�ضراوات الطازجة �أو املطبوخة وع�صريها
حفظ وحتمي�ص وتعبئة املك�سرات ب�أنواعها
جتفيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�صنع منتجاتها
تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها
طحن وتعبئة احلبوب ( قمح  ،ذرة � ،شعري )
( ال�شــركات )

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
300
300
250
300
300
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

وعــــــاء الر�ســــــم
طحن وتعبئة احلبوب ( قمح  ،ذرة � ،شعري )
( املح ــالت )
خمبز يدوي ( تنور )
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع منتجات املخابز
حتمي�ص النب �أو طحنه �أو تعبئته و�صنع بدائل النب
�صنع منتجات طواحني احلبوب
( ال�ش ــركات )
�صنع منتجات طواحني احلبوب
( املحـ ــالت )
تكرير وطحن ملح الطعام
�صنع منتجات الألبان
�صنع الن�شا ومنتجات الن�شا
�صنع منتجات املخابز ( �آيل )
�صنع منتجات املخابز ( ن�صف �آيل )
�صنع منتجات املخابز ( يدوي )
�صنع خبز الأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية
�صنع املنتجات اخلفيفة مثل :
رقائق الذرة وكعك دقيق الذرة (التورتيال) غري معد باخلبز
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125
50
300
500
1500
150
500
1000
1000
250
150
75
150
300

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

29

�صنع احللويات العربية ت�شمل املعمول وخالفه

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
300

30

�صنع رقائق البطاط�س

1000

31

�صنع املتاي

300

32

�صنع احلليب املجفف ( البودرة ) واملكثف

1000

33

�صنع ال�سكر

1000

34

�صنع الكاكاو وال�شوكوالتة واحللويات ال�سكرية

1000

35

�صنع احللوى العمانية

150

36

�صنع املعكرونة و�شرائط املعكرونة
والك�سك�سي واملنتجات الن�شوية املماثلة

1000

37

�صنع العجائن املح�شوة املطبوخة �أو غري املطبوخة

200

38

�صنع وجبات و�أطباق جاهزة

200

39

�صنع منتجات الأغذية الأخرى

1000

40

�صنع املثلجات ( الآي�س كرمي )

500

41

�صنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية

1000

42

�صنع خال�صات ومك�سبات الطعم
للمواد الغذائية وامل�شروبات ( ماء الورد  ،الفانيال )

500

-709-

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

43
44

طحن وتعبئة البهارات والتوابل
�صنع الأعالف احليوانية املح�ضرة
�صنع امل�شروبات غري الكحولية ،
�إنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعب�أة فـي زجاجات
�صنع منتجات التبغ
حت�ضري وغزل �ألياف املن�سوجات
غزل وحت�ضري اخليوط ال�صناعية كالنايلون والديلون
ن�سج املن�سوجات
�إمتام جتهيز املن�سوجات
تبيي�ض و�صبغ وطبع الألياف الن�سيجية
ق�ص وتف�صيل املفرو�شات والأ�صناف املح�شوة والأغطية
املنزلية مثل  :املالءات � ،أكيا�س الو�سائد  ،املفار�ش ،
الأحلفة  ،الو�سائد  ،و�أكيا�س النوم للرحالت
و�أنواع البيا�ضات الأخرى
ق�ص وتف�صيل ال�ستائر
ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة وال�شاالت
و�أغطية ال�سيارات والأثاث والآالت والب�ضائع
( ال�ش ــركات )

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
500
1000
1500
5000
500
500
500
500
500
500
150
1500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

55

ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة وال�شاالت
و�أغطية ال�سيارات والأثاث والآالت والب�ضائع
( املح ــالت )

150

56

التطريز اليدوي واجلاكار

150

57

تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية
( حمالت تف�صيل خياطة املالب�س الرجالية )

150

 58تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية

150

 59تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية

150

60

تف�صيل وخياطة املالب�س الريا�ضية

150

61

تف�صيل وخياطة املالب�س الع�سكرية

500

� 62صنع وتف�صيل مالب�س الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى

1500

63

�صنع وتف�صيل الكمة العمانية

150

64

تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية

150

65

�صنع حقائب الأمتعة
وحقائب اليد وما �شابهها  ،وال�سروج والأعنة

1500

66

�صنع الأحذية
( امل�صان ــع )

1500
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تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع الأحذية
( املح ــالت )
�صنع منتجات خ�شبية متنوعة ( ور�ش جنارة )
�صنع متاثيل وحتف �صغرية و�أطر الرباويز
و�صناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�شب
�صنع خام الورق الذي ت�صنع منه الفوط واملناديل
وورق الوجه  ،و�صنع ورق اللف والتغليف
�صنع الورق املموج والورق املقوى
والأوعية امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�صنع علب كرتون � ،صناديق � ،شنط مطوية �أو مفردة
من الورق �أو من الورق املقوى ( غري مموج )
�صنع �أوعية التغليف الأخرى
( علب حفظ امللفات � ،أغلفة الأ�سطوانات )
�صنع الورق املقوى متعدد الطبقات ( الكرتون )
و�صنع الورق املقوى امل�ضغوط امل�ستخدم فـي البناء
والت�شييد والأعمال الأخرى
�صنع �أ�صناف �أخرى من الورق والورق املقوى
�صنع احل�شو من املواد الن�سيجية
مثل احلفاظات ال�صحية � ،سدادات قطنية لوقف النزيف
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
250
200
500
500
500
500
500
500
500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية ،
والأ�صناف املكتبية واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية
�صنع منتجات ورقية للأغرا�ض املنزلية مثل :
الأطباق والأكواب وال�صواين
�صنـع ورق الزينـة
والورق ال�صناعي وورق اجلدران والتف�صيل
طباعة الألبومات اخلا�صة بال�صور والدفاتر التجارية
�صنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة والورق ال�شفاف
وامل�صقول والورق امل�صمغ �أو الال�صق اجلاهز لال�ستعمال
والأنواع الأخرى
الطباعة
الطباعة با�ستخدام الآالت النا�سخة
واحلا�سب الآيل والآالت املكتبية الأخرى
مثل  :نا�سخات ال�صور �أو النا�سخات احلرارية
الطباعة الرقمية
�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالطباعة
جتليد الكتب وامل�ستندات
جتهيز و�إعداد حروف الطباعة
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
500
500
500
500
500
500
125
150
500
150
150

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

88

ا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سجلة

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150

89

ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب الآيل اجلاهزة

150

90

�صنع منتجات �أفران الكوك

500

91

�صنع املنتجات النفطية املكررة

1500

92

م�صافـي النفط وم�شتقاته

1500

93

�صنع �أنواع الوقود ال�سائلة
( البنزين  ،الكريو�سني  ،الديزل ) ...

1500

94

�صنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية

1000

95

�صنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية

1000

96

�صنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي �أ�شكالها الأولية

1000

97

�صنع مبيدات الآفات
واملنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى

1000

98

�صنع الدهانات والورني�شات والطالءات املماثلة ،
و�أحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية

1000

99

�صنع ال�صابون واملنظفات  ،وم�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع  ،والعطور وم�ستح�ضرات التجميل

1000

100

�صنع وجتهيز البخور

500
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تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

101
102

�صنع املنتجات الكيميائية الأخرى
�صنع الألياف اال�صطناعية
�صنع املواد ال�صيدالنية
واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
�صنع الإطارات والأنابيب املطاطية  ،وجتديد الأ�سطح
اخلارجية للإطارات املطاطية و�إعادة بنائها
ا�ستبدال الأ�سطح اخلارجية للإطارات الهوائية امل�ستعملة
�صنع املنتجات املطاطية الأخرى
�صنع املنتجات اللدائنية
�صنع منتجات من اللدائن مثل :
�ألواح � ،شرائح � ،صفائح � ،أ�شرطة  ،موا�سري وخراطيم
ولوازمها ...
�صنع الزجاج واملنتجات الزجاجية
�صنع املنتجات املعدنية الالفلزية الأخرى
�صنع املنتجات احلرارية
�صنع املنتجات الطفلية الإن�شائية
�صنع الأ�سمنت بكافة �أنواعه

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000
1000
1000
1500
500
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

114
115
116
117
118
119
120
121

�صنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلزف
�صنع الأ�سمنت واجلري واجل�ص
�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة والأ�سمنت واجل�ص
قطع وت�شكيل و�صقل الأحجار
�صنع احلديد القاعدي وال�صلب
�صنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية
�سبك احلديد وال�صلب
�سبك املعادن غري احلديدية
�سبك املعادن غري احلديدية مثل  :الأملنيوم والزنك
والنحا�س ( منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع )
�صنع املنتجات املعدنية الإن�شائية
�صنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�صنوعة
من �أجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء
والت�شييد مثل  :النوافذ والأبواب وال�سالمل واملظالت
و�أ�شغال معدنية مماثلة ( ور�ش احلدادة )
ور�ش الأملنيوم
�صنع ال�صهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن

122
123
124
125
126
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000
1000
1500
1500
1000
1500
1500
500
1500
1500
150
250
1500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع مولدات البخار ،
با�ستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
�صنع الأ�سلحة والذخائر
ت�شكيل املعادن بالطرق والكب�س وال�سبك والدلفنة ،
ميتالورجيا امل�ساحيق
معاجلة وطلي املعادن  ،املعاجلة بالآالت
�صنع �أدوات القطع
والعدد اليدوية والأدوات املعدنية العامة
ن�سخ املفاتيح
ال�سيوف واجلنبيات والأ�سلحة والذخائر املماثلة
�صنع منتجات املعادن امل�شكلة الأخرى
�صنع املكونات واللوحات الإلكرتونية
�صنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة
�صنع معدات االت�صاالت
�صنع الإلكرتونيات اال�ستهالكية
�صنع معدات القيا�س واالختبار واملالحة والتحكم
�صنع ال�ساعات ب�أنواعها ( و�آليات حتديد التوقيتات )
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1500
1500
1000
500
1000
65
250
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

141

�صنع معدات الت�شعيع
واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية

1500

� 142صنع الأدوات الب�صرية ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

1500

143

�صنع الو�سائط املغناطي�سية والب�صرية

1500

144

�صنع املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية
و�أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها

1500

145

�صنع البطاريات واملراكم

1500

146

�صنع كابالت الألياف الب�صرية

1500

147

�صنـع الأ�سـالك
والكابالت الكهربائية والإلكرتونية الأخرى

1500

148

�صنع �أجهزة الأ�سالك

1500

149

�صنع معدات الإ�ضاءة الكهربائية

1500

150

�صنع الأجهزة الكهربائية املنزلية

1500

151

�صنع املعدات الكهربائية الأخرى

1500

152

�صنع املحركات والتوربينات  ،با�ستثناء حمركات
الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية

1500
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تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

153

�صنع معدات تعمل بطاقة املوائع
�صنع امل�ضخات وال�ضواغط
وال�صنابري وال�صمامات الأخرى
�صنع املحامل والرتو�س
وعنا�صر �أجهزة التع�شيق ونقل احلركة
�صنع الأفران و�أفران ال�صهر ومواقد �أفران ال�صهر
�صنع معدات الرفع واملناولة
�صنع الآالت واملعدات املكتبية
( با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة بها )
�صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة
�صنع الآالت الأخرى متعددة الأغرا�ض
�صنع الآالت الزراعية و�آالت احلراجة
�صنع �آالت ت�شكيل املعادن والعدد الآلية
�صنع �آالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا
�صنع �آالت لعمليات التعدين وا�ستغالل املحاجر والت�شييد
�صنع �آالت جتهيز الأغذية وامل�شروبات والتبغ
�صنع �آالت �إنتاج املن�سوجات وامللبو�سات واجللود

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

167
168

�صنع �آالت �أخرى لأغرا�ض خا�صة
�صنع املركبات ذات املحركات
�صنع الهياكل ( �أعمال جتهيز العربات )
للمركبات ذات املحركات � ،صنع املركبات املقطورة
واملركبات ن�صف املقطورة
�صنع �أجزاء وتوابع وحمركات املركبات ذات املحركات
بناء ال�سفن واملن�ش�آت العائمة
بناء قوارب النزهة والريا�ضة
�صنع قاطرات ( جرارات ) وعربات ال�سكك احلديدية
�صنع املركبات اجلوية والف�ضائية والآالت املت�صلة بها
�صنع مركبات القتال الع�سكرية
�صنع الدراجات النارية
�صنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة
�صنع معدات النقل الأخرى
�صنع الأثاث
تنجيد الأثاث مثل :
املراتب  ،املجال�س العربية  ،املجال�س الأفرجنية

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
150

تابع امللحـق رقـم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

181

�صنع املجوهرات والأ�صناف املت�صلة

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000

182

�صنع املجوهرات املقلدة والأ�صناف املت�صلة

1000

183

�صنع الآالت املو�سيقية

1500

184

�صنع �أدوات الريا�ضة

1500

185

�صنع الألعاب واللعب

1500

186

�صنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
التي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان

1500

187

�صنع منتجات �أخرى

1500

188

�إ�صالح منتجات املعادن امل�شكلة

250

189

�إ�صالح الآالت

250

190

�إ�صالح املعدات الإلكرتونية والب�صرية

150

191

�إ�صالح املعدات الكهربائية

150

192

�إ�صالح و�صيانة �شاحنات البطاريات

150

193

�إ�صالح معدات النقل با�ستثناء املركبات ذات املحركات

250

194

�إ�صالح املعدات الأخرى

250

195

تركيب الآالت واملعدات ال�صناعية

250
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� - 4إمــدادات الكهربـــاء والغـــاز والبخـــار وتكييـــف الهــــواء

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها

1500

2

تو�صيل الوقود البخاري وتكييف الهواء

1000

3

توزيع �أنواع الوقود الغازية
عن طريق �شبكة �أنابيب رئي�سية ( املوا�سري )

500

4

�صنع غاز اال�ست�صباح ،
وتوزيع �أنواع الوقود الغازية عن طريق �أنابيب رئي�سية

1000

� 5صنع الثلج للأغرا�ض الغذائية وغريها  -للتربيد مثال

250

� - 5إمـدادات امليـاه  ،و�أن�شطـة ال�صـرف ال�صحـي و�إدارة النفـايات ومعاجلتهـا

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

جتميع املياه ومعاجلتها وتو�صيلها

500

2

حتلية املياه

1500
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تابع امللحـق رقـم ( � - 5 : ) 1إمدادات املياه  ،و�أن�شطة ال�صرف ال�صحي و�إدارة النفايات
ومعاجلتها
م

وعــــــاء الر�ســــــم

3

نقل وبيع مياه ال�شرب

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125

4

ال�صرف ال�صحي

500

5

جمع النفايات غري اخلطرة

150

6

جمع النفايات اخلطرة

500

7

التخل�ص من املخلفات ال�صناعية اخلطرة

150

8

معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�صريفها

500

9

معاجلة النفايات اخلطرة وت�صريفها

1000

10

ا�سرتجاع املواد

1000

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية
و�أ�صناف املعادن ال�ستخدامها كمواد �أولية

250

12

�أن�شطة �أخرى لإعادة دوران النفايات
واخلردة الفلزية ( املعدنية )

250

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية
( غري املعدنية ) و�أ�صنافها ال�ستخدامها كمواد �أولية

250

14

�أن�شطة املعاجلة وخدمات �إدارة النفايات الأخرى

250
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 - 6الت�شييــــــــد

م

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

وعــــــاء الر�ســــــم
مقاوالت البناء
( ال�شركات العاملية وما فـي حكمها )
( �إن�شاءات عامة للمباين ال�سكنية وغري ال�سكنية )
الدرجة املمتازة
الدرجة الأوىل
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة والرابعة
ت�شييد الطرق وال�سكك احلديدية
مقاوالت �إن�شاء الطرق
( ت�شمل ال�شوارع واجل�سور والأنفاق )
�إن�شاء و�إ�صالح املطارات واملرافئ
ت�شييد امل�شاريع اخلا�صة باملنافع
�أعمال الت�شييد املتعلقة مب�شاريع الهند�سة املدنية الأخرى
�أن�شطة الت�شييد املتخ�ص�صة الأخرى
الهدم
حت�ضري املوقع
�أعمال احلفر وردم الأرا�ضي وت�سويتها
-724-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
2000
250
200
150
100
500
500
500
500
500
250
150
150
150

تابع امللحـق رقـم (  - 6 : ) 1الت�شييـ ـ ـ ــد

م
15
16
17
18
19
20
21

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
وعــــــاء الر�ســــــم
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
تنظيف وت�سوية املوقع
150
الرتكيبات الكهربائية
150
�أعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء
150
تركيبات �إن�شائية �أخرى
150
�إكمال املباين وت�شطيبها
150
ت�أجري الرافعات التي ي�شغلها عامل
150
ت�أجري �آالت ومعدات الت�شييد الأخرى التي ي�شغلها عامل
 - 7جتـــارة اجلملــة والتجزئة ،
�إ�صالح املركبات ذات املحركــات والدراجات النارية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

بيـــع املركبـــات ذات املحــركات
بيع املركبات اجلديدة
( وكي ــل معتمـ ــد )
بيع املركبات اجلديدة
( مع ــر�ض )

2
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
3000
500

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

3

بيع املركبات امل�ستعملة

4

بيع املركبات الأخرى
( ت�شمل الأونا�ش والرافعات و�سيارات الإ�سعاف )

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
300
3000

�صيانــة و�إ�صــالح املركبــات ذات املحـــركات
5

�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات

300

6

�إ�صالح ميكانيك املركبات

200

7

حمطات غ�سيل وت�شحيم املركبات

200

بيــع قطــع غيـــار املركبـــات ذات املحـــركات وملحقاتهـــا
8

بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات

250

9

بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات

250

10

بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات

250

بيـــع و�صيانـــة و�إ�صـــالح
الدراجـــات الناريـــة وقطع غيارهـــا وملحقاتهـــا
 11بيع الدراجات النارية وما يت�صل بها من �أجزاء وتوابع
12

�صيانة و�إ�صالح الدراجات النارية
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250
150

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

13

البيع باجلملة نظري ر�سم �أو على �أ�سا�س عقد

250

 14جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة

250

15

البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات

250

16

البيع باجلملة ملنتجات الألبان والبي�ض

250

17

البي ــع باجلمل ــة
لزيوت الطعام والدهون النباتية واحليوانية

250

18

البي ــع باجلمل ــة
للحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك

250

19

البي ــع باجلمل ــة
لل�سكر وال�شاي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح

250

20

البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز

250

21

البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته

1500

22

البي ــع باجلمل ــة
للم�شروبات الغازية والع�صائر واملياه املعدنية

250

23

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة

250
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تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

24

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببيع الأغذية وامل�شروبات والتبغ باجلملة

1750

25

بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية باجلملة

250

26

بيع ال�سلع املنزلية الأخرى باجلملة

250

27

بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية للحوا�سيب
والربجميات باجلملة

250

28

بيع املعدات الإلكرتونية
ومعدات االت�صاالت وقطع غيارها باجلملة

250

29

بيع الآالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة

250

30

بيع الآالت واملعدات الأخرى باجلملة

250

31

بيع �أنواع الوقود ال�صلبة وال�سائلة والغازية
وما يت�صل بها من منتجات باجلملة

250

32

بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة

250

33

بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية
ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة

500

 34بيع النفايات واخلردة وغري ذلك من املنتجات باجلملة
-728-

250

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
250

م

وعــــــاء الر�ســــــم

35

جتارة اجلملة غري املتخ�ص�صة

36

البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�ص�صة
التي تبيع الأطعمة وامل�شروبات والتبغ �أ�سا�سا

1000

37

اجلمعيات التعاونية

500

38

الأ�سواق املركزية وما �شابهها

3000

39

حمالت البقالة

125

40

الربادات

500

41

التموينات

250

� 42أنواع البيع الأخرى بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�ص�صة

1500

43

جممعات جتارية ا�ستهالكية

3000

44

بيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

45

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

1500

46

بيع امل�شروبات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

47

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للم�شروبات الروحية

1500

-729-

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

48

بيع منتجات التبغ بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

500

49

بيع وقود ال�سيارات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

50

حمطات بيع وقود املركبات

350

51

تزويد ال�سفن بالوقود

250

52

بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية للحوا�سيب ،
والربجميات  ،ومعدات االت�صاالت ،
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

53

بيع املعدات ال�صوتية والب�صرية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

54

بيع املن�سوجات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

55

بيع الأدوات املعدنية والطالء والزجاج
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

150

56

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء
( معــر�ض )

500

57

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء
( حمــل )

250

-730-

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

58

بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�ضيات واحلوائط
بالتجزئة فـي املحالت املتخ�ص�صة
( مع ــر�ض )

500

59

بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�ضيات واحلوائط
بالتجزئة فـي املحالت املتخ�ص�صة
( حم ــل )

250

البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية
والأثاث ومعدات الإ�ضاءة وغريها من الأ�صناف املنزلية
60
فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( مع ــر�ض )

500

البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية
والأثاث ومعدات الإ�ضاءة وغريها من الأ�صناف املنزلية
61
فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( حم ــل )

250

62

بيع الكتب وال�صحف والأدوات املكتبية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

125

63

بيع الت�سجيالت املو�سيقية
وت�سجيالت الفيديو بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

125

 64بيع الأدوات الريا�ضية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

125

-731-

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية
م
65

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
وعــــــاء الر�ســــــم
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة

66

بيع امللبو�سات والأحذية والأ�صناف اجللدية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( مع ــر�ض )

500

67

بيع امللبو�سات والأحذية والأ�صناف اجللدية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( حمـ ــل )

250

بيع املنتجات ال�صيدالنية والطبية وم�ستح�ضرات
68
التجميل و�أدوات الزينة بالتجزئة فـي متاجر متخ�ص�صة

150

69

بيع الب�ضائع اجلديدة الأخرى
بالتجزئة فـي متاجر متخ�ص�صة

150

70

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للذهب واملجوهرات

250

 71البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لل�ساعات ب�أنواعها

250

72

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للأنابيب وم�ستلزماتها

250

73

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
لأجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية

250

-732-

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

74

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
لأدوات ومعدات �إطفاء احلريق والأمن وال�سالمة

250

75

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ومواد حربية

250

76

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لآالت ومعدات املطابع

250

 77البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات �ضخ املياه

250

78

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ال�صناعات البرتولية

250

79

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
حل ــاويات �سكني ــة متنقل ــة ( الكرفان ــات )

250

80

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للآالت ومعدات الت�شييد والبناء والهند�سة املدنية
النفطية واملعدات الثقيلة و�صيانتها

500

81

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للطائرات و�أدوات ومعدات املطارات والطائرات

500

 82البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للألعاب النارية
-733-

500

تابـع امللحـق رقـم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركبـات ذات املحركات
والدراجات النارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

83

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لآالت ومعدات امل�صانع

500

84

بيع الب�ضائع امل�ستعملة بالتجزئة

125

85

البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة

250

86

بيع الأغذية وامل�شروبات
ومنتجات التبغ بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق

250

87

بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية
بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق

150

88

بيع ال�سلع الأخرى بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق

150

89

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات و�أجهزة املالحة

250

90

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ومعدات املوانئ

500

91

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ
طلبات ال�شراء �أو عن طريق الإنرتنت

250

92

�أنواع البيع بالتجزئة الأخرى
خارج املتاجر والأك�شاك والأ�سواق

250
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 - 8النقــل والتخزيــن

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

نقل الركاب بال�سكك احلديدية فيما بني املدن

500

2

نقل الب�ضائع بال�سكك احلديدية

500

3

النقل الربي للركاب فـي املدن وال�ضواحي

150

4

�أنواع النقل الربي الأخرى للركاب

150

5

النقل الربي للركاب املحدد مبواعيد ( النقل العام )

250

6

النقل الربي للب�ضائع

150

7

النقل بخطوط الأنابيب

500

8

ت�شغيل و�صيانة حمطات ال�ضخ وخطوط الأنابيب

150

9

النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب

150

10

النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�ضائع

250

11

النقل املائي الداخلي للركاب

250

12

النقل املائي الداخلي للب�ضائع

250

13

النقل اجلوي للركاب

500

14

النقل اجلوي للب�ضائع

500

-735-

تابع امللحـق رقـم (  - 8 : ) 1النقل والتخزين

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

15

التخزين

250

16

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل الربي

150

17

�أن�شطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق
( مبا فيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة )
( ال�ش ــركات )

150

18

ت�شغيل ( �إدارة و�صيانة ) حمطات �شحن ال�سلع
فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت

500

19

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل املائي

250

20

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل اجلوي

250

21

مناولة الب�ضائع

125

22

�أن�شطة دعم النقل الأخرى

250

23

�أن�شطة الربيد

125

24

�أن�شطة �شركات نقل الربيد اخلا�صة

125

-736-

� - 9أن�شطـــة الإقامـــة واخلدمـــات الغذائيـــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

الفنـــادق واملنتجعـــات
1

فنادق ومنتجعات �سبع جنوم

5000

2

فندق خم�س جنوم

3000

3

فندق �أربع جنوم

2500

4

فندق ثالث جنوم

1000

5

فندق جنمتان

500

6

فندق جنمة واحدة

300

7

ال�شقق املفرو�شة و( الفندقية )

300

8

بيوت ال�شباب

150

9

ال�شاليهات واال�سرتاحات

250

10

ت�أجري وحدات اقت�سام الوقت

250

11

بيوت ال�ضيافة

150

12

النزل الرتاثية

150
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تابع امللحـق رقـم ( � - 9 : ) 1أن�شطة الإقامة واخلدمات الغذائية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

13

النزل اخل�ضراء

150

14

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة الإقامة الق�صرية املدى

150

�أماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية التي تتيح مكانا
15
لل�سيارات واملتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات

150

16

مرافق الإقامة الأخرى ( بيوت الطلبة والطالبات )

150

17

�أن�شطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة

150

املطاعــــم
18

مطاعم عاملية و�سياحية

1000

19

مطاعم فئة �أوىل

500

20

مطاعم فئة ثانية

300

21

مطاعم فئة ثالثة

200

22

حمالت الوجبات ال�سريعة

300

23

حمالت البوظة ( الآي�س كرمي )

125

-738-

تابع امللحـق رقـم ( � - 9 : ) 1أن�شطة الإقامة واخلدمات الغذائية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

24

حمالت �شوي الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية

150

25

حمالت �شوي اللحوم ( امل�شاكيك )

125

26

بيع الذرة

65

27

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام �أ�سا�سا

75

28

املقاهي التي تقدم امل�شروبات �أ�سا�سا

75

29

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�أن�شطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة

150

30

مقهى عاملي

300

31

تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات

350

32

�أن�شطة خدمات الطعام الأخرى

350

33

�شركات جتهيز الطعام ( متوين و�إعا�شة )

350

34

�أن�شطة تقدمي امل�شروبات

125

35

املقاهي

125

36

مقهى تقدمي �شي�شة ( الأرجيلة )

5000

37

البارات

1500
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 - 10املعلومـــات واالت�صـــاالت

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

ن�شر الكتب
ن�شر ال�صحف واملجالت والدوريات
ن�شر املجالت الدورية العلمية والأدبية والتقنية
ن�شر ال�صحف وغريها على ال�شبكة املعلوماتية
( الإنرتنت )
�أن�شطة الن�شر الأخرى
ن�شر ال�صور الفوتوغرافية والنقو�ش
ن�شر النماذج واملل�صقات
ن�شر الربجميات
�أن�شطة �إنتاج الأفالم والفيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة ما بعد الإنتاج
لأفالم ال�سينما والفيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة توزيع الأفالم
ال�سينمائية والفيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة عر�ض الأفالم ال�سينمائية
�أن�شطة ن�شر الت�سجيالت ال�صوتية واملو�سيقى
الإذاعة ال�صوتية

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-740-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125
500
150
150
250
150
150
150
250
150
150
300
150
250

تابع امللحـق رقـم (  - 10 : ) 1املعلومات واالت�صاالت

م

وعــــــاء الر�ســــــم

15

�أن�شطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية
البث التلفزيوين عن طريق ال�شبكة املعلوماتية
( الإنرتنت )
�أن�شطة االت�صاالت ال�سلكية
�أن�شطة االت�صاالت الال�سلكية
�صيانة ال�شبكات
�أن�شطة االت�صاالت ال�ساتلية
�أن�شطة االت�صاالت الأخرى
�أن�شطة الربجمة احلا�سوبية
�أن�شطة اخلربة اال�ست�شارية احلا�سوبية
و�إدارة املرافق احلا�سوبية
�أن�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب الأخرى
جتهيز البيانات وا�ست�ضافة املواقع
على ال�شبكة وما يت�صل بذلك من �أن�شطة
بوابات ال�شبكة
�أن�شطة وكاالت الأنباء
�أن�شطة خدمات املعلومات الأخرى

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
150
250
250
150
150
150
150
150
150
150
150
250
250

 - 11الأن�شطـــة املاليـــة و�أن�شطـــة الت�أميـــن

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

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
وعــــــاء الر�ســــــم
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
250
�أنواع الو�ساطة املالية الأخرى
2000
البنوك التجارية
1500
البنوك املتخ�ص�صة
300
�أن�شطة ال�شركات القاب�ضة
250
�أن�شطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية ( �أ�سهم و�سندات )
300
الت�أجري املايل
150
�أ�شكال منح القرو�ض الأخرى
�أن�شطة اخلدمات املالية الأخرى ،
150
با�ستثناء متويل الت�أمني واملعا�شات التقاعدية
250
�إدارة الأ�سواق املالية
�أن�شطة الو�ساطة املتعلقة
250
بعقود الأوراق املالية وال�سلع الأ�سا�سية
250
الأن�شطة الأخرى امل�ساعدة لأن�شطة اخلدمات املالية
150
تقييم املخاطر والأ�ضرار
150
�أن�شطة وكالء و�سما�سرة الت�أمني
�أن�شطة �أخرى م�ساعدة للت�أمني
150
ومتويل املعا�شات التقاعدية
150
�أن�شطة �إدارة الأموال
250
الت�أمني على احلياة
250
الت�أمني بخالف الت�أمني على احلياة
150
�إعادة الت�أمني
-742-

 - 12الأن�شطـــة العقاريـــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

الأن�شطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة �أو امل�ؤجرة

2

الأن�شطة العقارية على �أ�سا�س ر�سوم �أو عقود
( و�ساطة العقارات  ،تثمني املمتلكات )

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
150

 - 13الأن�شطـــة املهنيـــة والعلميـــة والتقنيـــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2

الأن�شطة القانونية
مكتب التوثيق العام
الأن�شطة املحا�سبية و�أن�شطة م�سك الدفاتر
ومراجعة احل�سابات  ،واال�ست�شارات ال�ضريبية
�أن�شطـــة املكاتـــب الرئي�ســـة
�أن�شطة اخلربة اال�ست�شارية فـي جمال الإدارة
الأن�شطة املعمارية والهند�سية ،
واخلدمات اال�ست�شارية الفنية املت�صلة بها
مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املعمارية واملدنية

3
4
5
6

-743-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
300
150
300
150
300
300

تابع امللحـق رقـم (  - 13 : ) 1الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

7
8
9

مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املعمارية
مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املدنية
مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية
املكاتب الهند�سية والتقنية
املتعلقة بالأن�شطة التخ�ص�صية جلميع فروع الهند�سة
�أن�شطة تخطيط وت�صميم املناظر الطبيعية
االختبارات والتحليالت التقنية
البحث والتطوير التجريبي
فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سة
البحث والتطوير التجريبي
فـي جمال العلوم االجتماعية والإن�سانية
الإعالن
م�ؤ�س�سات ووكاالت الدعاية والإعالن
�أبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الر�أي
�أن�شطة الت�صميم املتخ�ص�صة
�أن�شطة الت�صوير
الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى
الأن�شطة البيطرية

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-744-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
150
300
300
150
150
150
150
150
250
150
150
150
150
150

� - 14أن�شطـــة اخلدمـــات الإداريـــة وخدمـــات الدعـــم

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

ت�أجري املركبات ذات املحركات

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150

2

ت�أجري ال�سلع الرتفيهية والريا�ضية

125

3

ت�أجري �شرائط و�أقرا�ص الفيديو

125

4

ت�أجري ال�سلع ال�شخ�صية واملنزلية الأخرى

125

5

ت�أجري الآالت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية

150

6

ت�أجري معدات النقل اجلوي ( بدون م�شغل )

300

7

ت�أجري عدد و�آالت ومعدات التعدين وحقول النفط

300

8

ت�أجري الكرفانات و�سيارات التخييم
واحلاويات واملن�صات ( بدون �سائق )

300

9

�أن�شطة وكاالت الت�شغيل

150

10

�أن�شطة وكاالت الت�شغيل امل�ؤقت

150

11

تقدمي موارد ب�شرية �أخرى

150

12

�أن�شطة وكاالت ال�سفر

150

13

�أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية

125

14

خدمات احلجز الأخرى والأن�شطة املت�صلة بها

150

15

مكاتب التن�سيق الطبي

150

-745-

تابع امللحـق رقـم ( � - 14 : ) 1أن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

م

وعــــــاء الر�ســــــم

16

�أن�شطة الأمن اخلا�صة

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125

17

�أن�شطة خدمات نظم الأمن

125

18

�أن�شطة متكاملة لدعم املرافق

125

19

التنظيف العام للمباين

150

20

�أن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�صناعي الأخرى

150

21

الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�صيانة وجتميل املواقع

150

22

�أن�شطة اخلدمات الإدارية املتكاملة للمكاتب

150

23

ت�صوير امل�ستندات وحت�ضري الوثائق
وغريها من �أن�شطة الدعم املتخ�ص�صة للمكاتب

125

24

�أن�شطة مراكز النداء

125

25

تنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض التجارية

300

26

�أن�شطة وكاالت حت�صيل املدفوعات ومكاتب االئتمان

150

27

�أن�شطة التغليف والتعبئة

150

28

�أن�شطة التعبئة والتغليف ( حل�ساب الغري )

150

29

�أن�شطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال

150

-746-

 - 15الإدارة العامــة والدفــاع  ،ال�ضمــان االجتماعــي الإلزامــي

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

الأن�شطة العامة للإدارة العامة

125

تنظيم �أن�شطة تقدمي الرعاية ال�صحية والتعليم
 2واخلدمات الثقافية وغريها من اخلدمات االجتماعية ،
فيما عدا ال�ضمان االجتماعي

150

3

تنظيم �أن�شطة ت�سيري الأعمال
وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها

125

4

�أن�شطة الدفاع

150

5

�أن�شطة النظام العام وال�سالمة

150

 - 16التعليــم ( اخلــا�ص )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي

150

2

التعليم الثانوي العام ( الدبلوم العام )

150

-747-

تابع امللحـق رقـم (  - 16 : ) 1التعليــم ( اخلــا�ص )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

3

التعليم الثانوي الفني واملهني

150

4

التعليم العايل

300

5

التعليم فـي جمال الريا�ضة والرتفيه

150

6

التعليم الثقافـي

300

7

معاهد تعليم املو�سيقى

250

8

�أنواع التعليم الأخرى

250

9

�أن�شطة دعم التعليم

150

� - 17أن�شطـــة �صحـــة الإن�ســـان واخلدمـــة االجتماعيـــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

�أن�شطة امل�ست�شفيات
�أن�شطة العيادات الطبية وعيادات الأ�سنان
الأن�شطة الأخرى فـي جمال �صحة الإن�سان
-748-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
500
150
150

تابع امللحـق رقـم ( � - 17 : ) 1أن�شطة �صحة الإن�سان واخلدمة االجتماعية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

4

مرافق تقدمي الرعاية التمري�ضية مع الإقامة
�أن�شطة الرعاية مع الإقامة فـي امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
بالتخلف العقلي وال�صحة النف�سية والإدمان
�أن�شطة تقدمي الرعاية مع الإقامة ,
لكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أن�شطة الرعاية الأخرى مع الإقامة
�أن�شطة العمل االجتماعي بدون الإقامة ،
لكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أن�شطة العمل االجتماعي الأخرى بدون الإقامة

5
6
7
8
9

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
150
150
150
150
150

 - 18الفنـــون والرتفيـــه والت�سليـــة

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

الأن�شطة الإبداعية والفنون و�أن�شطة الرتفيه
�أن�شطة املكتبات واملحفوظات
�أن�شطة املتاحف وت�شغيل املواقع واملباين التاريخية
-749-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125
125
125

تابع امللحـق رقـم (  - 18 : ) 1الفنون والرتفيه والت�سلية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

4

ت�شغيل املرافق الريا�ضية

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150

5

مراكز اللياقة البدنية ت�شمل مراكز كمال الأج�سام

150

6

تنظيم الفعاليات الريا�ضية

150

7

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شغيل املرافق الريا�ضية

150

8

�أن�شطة النوادي الريا�ضية

150

9

الأن�شطة الريا�ضية الأخرى

150

10

�أن�شطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب

250

11

�أن�شطة الت�سلية والرتفيه الأخرى

150

� - 19أن�شطـــة اخلدمـــات الأخـــرى

م
1
2

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
وعــــــاء الر�ســــــم
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125
�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفية للحا�سوب
�إ�صالح معدات االت�صاالت
-750-

125

تابع امللحـق رقـم ( � - 19 : ) 1أن�شطة اخلدمات الأخرى

م

وعــــــاء الر�ســــــم

3

�إ�صالح الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية
�إ�صالح الأجهزة املنزلية
واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق
�إ�صالح الأحذية واملنتجات اجللدية
�إ�صالح الأثاث واملفرو�شات املنزلية
�إ�صالح ال�سلع ال�شخ�صية واملنزلية الأخرى
غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها ( اجلاف )
ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل الأخرى
ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال
ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء
ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للأطفال
�أن�شطة اخلدمات ال�شخ�صية الأخرى
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�أن�شطة اخلدمات ال�شخ�صية الأخرى
الأندية ال�صحية ( م�ساج  ،حمام بخاري )

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريــال العمانــي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
125
125
125
125
125
125
150
125
125
125
150
150
350

* حت�س ــب اخلدمــة التف�ضيلي ــة بن�سبة ( )%20ع�شرين باملائ ــة من �أ�ص ــل الر�س ــم امل�ستحق
م�ضاف ــا �إىل قيم ــة ر�سم اخلدم ــة � ،شريطة �أال يقل ر�سم اخلدم ــة التف�ضيلي ــة عن ()50
خم�سني رياال عمانيا .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
ر�ســـوم اخلدمــــات البلديــة
علـى الفنـادق واملطاعـم العامليـة وال�سياحية ومراكـز فنـون الت�سليـة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

رواد مراكز و�صاالت الت�سلية والرتفيه والألعاب
1
ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف
نزالء ورواد الفنادق وال�شقق الفندقية وال�شقق املفرو�شة
وبيوت ال�شباب و�أماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية
التي تتيح مكانا لل�سيارات واملقطورات ومرافق الإقامة
2
الأخرى واملطاعم واملقاهي العاملية واملطاعم امل�سجلة
بالدرجة املمتازة والأوىل ح�سب ت�صنيف البلدية
( با�ستثناء الدبلوما�سيني )

قيمـــة الر�ســـم
ال�شهــري
بالريال العماين
() %10
من قيمة التذاكر
( ) %5
من قيمة املبيعات
واخلدمات

امللحــق رقـــم ( ) 3
ر�ســــوم خدمــــات البلديـــة
علــى امل�ساكــن با�ستثنــاء م�ساكـن �أ�ســر ال�ضمـان االجتماعـي
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

1

ا�ستهالك كهرباء
( �أقــل مـن  25ريــاال )
ا�ستهالك كهرباء
( مــن  25ريــاال  50 -ريــاال )
ا�ستهالك كهرباء
( �أكثــر مــن  50ريــاال )

( ) %0.5
من قيمة الفاتورة
( ) %1
من قيمة الفاتورة
( ) %2
من قيمة الفاتورة

2
3
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امللحــق رقـــم ( ) 4
الر�ســـوم مب�سالــــخ البلديـــة
قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

عج ــول � /أبق ــار

3

2

قع ــدان  /جم ــال

4

3

�أغنـ ــام  /ماعـ ــز

2

ذبـح ( ي�شمـل جتزئـة
الذبيحة �إىل � 8أجزاء)

امللحــق رقـــم ( ) 5
ر�ســوم �إيـــواء و�إعا�شــــة احليوانـــات ال�سائبـــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

1

�إيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة و�أخرى
يوميا عن كل ر�أ�س

35

2

�إيواء ال�ض�أن واملاعز
يوميا عن كل ر�أ�س

5
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امللحــق رقـــم ( ) 6
ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

التدقيق على اخلرائط لل�سكن اخلا�ص
لكل مرت مربع ( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
التدقيق على اخلرائط للمباين اال�ستثمارية
لكل مرت مربع ( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )

3

امل�ساحة الزائدة
على ( )%50بطابق ال�سطح للمباين

2

4
5
6
7
8
9

زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب عن م�ساحة الطابق
الأر�ضي للمرت املربع الزائد بالن�سبة للأرا�ضي ال�سكنية
اال�ستثمارية  -ال�سكنية  /التجارية  -التجارية
ال�سماح لال�ستعمال ال�سكني بطابق ال�سرداب
مبباين الفلل فقط لكل مرت مربع
�إجراء تعديل فـي اخلرائط امل�صدق عليها
( ال�سكني )
ر�سوم طابق الت�سوية
( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
ر�سوم طابق الت�سوية
للمباين اال�ستثمارية لكل مرت مربع
( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )
ر�سوم مواقف ال�سيارات
( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
 100بي�سة
 200بي�سة
 7لكل م 2للمباين
متعددة الطوابق
(اال�ستثمارية)
 3لكل م 2للفلل
اخلا�صة وبحد �أق�صى
وحدتان �سكنيتان
1
1
10
 100بي�سة
 200بي�سة
 100بي�سة

تابع امللحـق رقـم (  : ) 6ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

10

ر�سوم مواقف ال�سيارات للمباين اال�ستثمارية لكل مرت
مربع ( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )

 200بي�سة

11

�إجراء تعديل فـي اخلرائط امل�صدق عليها
( باقي اال�ستخدامات )

20

12

�إ�صدار وجتديد ترخي�ص بناء ( كربى ملدة عامني )

20

13

�إ�صدار وجتديد ترخي�ص بناء ( �صغرى ملدة عامني )

10

14

�إ�صدار بدل فاقد �شهادة ترخي�ص البناء ( كربى )

10

15

�إ�صدار بدل فاقد �شهادة ترخي�ص البناء (�صغرى)

10

16

الت�صديق على الن�سخ الإ�ضافية
للخرائط عن كل ورقة من اخلرائط

1

17

تعديل اال�سم فـي �شهادة ترخي�ص البناء

10

18

�إعادة ت�سجيل طلب ترخي�ص بناء (كربى)

25

19

�إ�صدار التقارير اخلا�صة
باملكاتب اال�ست�شارية عن كل �سنة

5

20

ت�صريح ال�شروع فـي البناء ( �سكني ) لكل طابق

10

21

ت�صريح ال�شروع فـي البناء ( ا�ستثماري ) لكل طابق

25

22

الفتة مقاول

10

23

الفتة بناء مع �صورة ت�صميم املبنى لكل م

24

�شهادة تو�صيل خدمات الكهرباء واملياه لكل عداد

2
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15
5

تابع امللحـق رقـم (  : ) 6ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

�شهادة عدم ممانعة � /شهادة �إكمال البناء
10
( املباين ال�سكنية الفردية اخلا�صة )
التي ال تزيد على وحدتني �سكنيتني
�شهادة عدم ممانعة � /شهادة �إكمال البناء
30
( باقي اال�ستخدامات )
25
ت�صريح حفر
15
جتديد ت�صريح حفر
ت�صريح هدم مبنى
10
( للمباين ال�سكنية لكل وحدة )
ت�صريح هدم مبنى
30
( باقي اال�ستخدامات لكل وحدة )
5
ت�صريح هدم �سور
زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات �أكرث من (� )%20إىل ()%30
5
2
امل�صرح بالبناء �أو ( )%15من م�ساحة قطعة الأر�ض لكل م
ت�صويـر وطباعـة امل�ستنـدات واخلرائـط مـن ملـف القطعـة
A4
A3
A2
A1
A0

طباعة رقمية من معاملة مكتملة
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 100بي�سة
 200بي�سة
 500بي�سة
 800بي�سة
1
 700بي�سة

تابع امللحـق رقـم (  : ) 6ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

ت�صاريـح خميمــات العمــال
39

الدرجة العاملية

1000

40

الدرجة املمتازة

300

41

الدرجة الأوىل

250

42

الدرجة الثانية

200

43

الدرجة الثالثة

150

44

الدرجة الرابعة

100

45

ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية
( املوافقات الفنية )

5

اخلرائــط الرقميــة للجهــات احلكوميــة
46

خريطة رقمية للطرق لكل  100كم من �أطوال الطرق

600

47

خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين
لكل  1000موقع

150

48

خريطة رقمية تو�ضح املباين لكل  1000مبنى

150

اخلرائـــط الرقميـــة للقطـــاع اخلـــا�ص
49

خريطة رقمية للطرق لكل  100كم من �أطوال الطرق
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1200

تابع امللحـق رقـم (  : ) 6ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

50

خريطة رقمية
حتتوي على عنونة املباين لكل  1000موقع

300

51

خريطة رقمية تو�ضح املباين لكل  1000مبنى

300

52

حف ــر ال�ش ــوارع

(  3رياالت لكل مرت
طويل فـي ال�شهر )
الثالثة الأ�شهر الأوىل
(  6رياالت لكل مرت
طويل فـي ال�شهر )
�أكرث من ثالثة �أ�شهر
(  6رياالت لكل مرت
طويل فـي ال�شهر )
جتديد رخ�صة حفر
(  %10من قيمة الر�سم
الأ�صلي )

 53ر�سم تغيري ا�ست�شاري معتمد بعد �صدور تراخي�ص البناء

30

54

ت�صريح قطع جبل

25

55

جتديد ت�صريح قطع جبل

15

56

طلب ت�صريح تغيري طالء خارجي للمباين

� 10شهريا

57

�إعادة ت�سيري معامالت مقاول
�أو مكتب ا�ست�شاري هند�سي بعد الإيقاف

50
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امللحــق رقـــم ( ) 7
ر�ســـوم الأ�ســواق املركزيـــة للخ�ضــراوات والفواكـــه
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

1

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها � 10أطنان ف�أكرث )

 20لل�شحنة

2

دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها � 10أطنان ف�أكرث )

 30لل�شحنة

3

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها من � 5أطنان �إىل �أقل من � 10أطنان )

5

4

دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها من � 5أطنان �إىل �أقل من � 10أطنان )

20

5

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها �أقل من � 5أطنان )

1

6

دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها �أقل من � 5أطنان )

5

7

دخول ال�شاحنات املحملة باملنتجات املحلية

1

8

فرز و�إعادة تعبئة خ�ضراوات وفواكه بال�سوق

10

9

�شهادة �إتالف مواد غذائية بال�سوق

25

10

�شهادة �إعادة ت�صدير

25

11

�شهادة �إفراج عن مادة غذائية

5
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امللحــق رقـــم ( ) 8
ر�ســـــوم �أخــــــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

1

ترخي�ص مكان اخلدمة الذاتية للم�شروبات ال�ساخنة
والباردة واحللويات والأكالت وال�شطائر اخلفيفة
فـي حمطات الوقود والأ�سواق واملباين اخلا�صة

� 25سنويا

2

مكان اخلدمة الذاتية للم�شروبات ال�ساخنة والباردة
واحللويات والأكالت وال�شطائر اخلفيفة
فـي الأرا�ضي احلكومية والأرا�ضي العامة

3

�آالت اخلدمة الذاتية
للبنوك وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى

4

6
7

لوائح العنونة ( املنزل امل�ستقل )
الرخ�صة ال�صحية ل�سيارات ال�شركات اخلا�صة بنقل املياه
�أو بيع املواد الغذائية �أو نقل وت�سويق الأ�سماك �أو نقل
الدواجن احلية �أو احليوانات �أو النفايات ( ي�ستثنى من
ذلك �سيارات نقل مياه ال�شرب اململوكة لأفراد عمانيني )
لوائح العنونة ( ال�شقة �أو املحل التجاري )
ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لل�شركات

2
 20عن كل �شاحنة

8

ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة للأفراد

5
يوميا عن كل �شاحنة

9

ترخي�ص �إقامة مظلة �أمام املنازل عن كل موقف

 100ملرة واحدة

5
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25
(ترخي�ص بلدي) �سنويا
120
(�إيجار �أر�ض حكومية)
�سنويا
 ( 120كهرباء عامة )
�سنويا
 ( 50الرتخي�ص
البلدي ) �سنويا
 ( 500كهرباء عامة) �سنويا
3
50
�سنويا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 8ر�ســوم �أخ ــرى
م
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

وعــــــاء الر�ســــــم
ترخي�ص �إقامة مظلة �أمام مبنى جتاري� /سكني جتاري/
�سكني م�ستغل للأغرا�ض التجارية
تغيري � /إ�ضافة ن�شاط جتاري �أو نقله
م�سمى مبنى
ا�ستغالل �أر�ض عامة
�أمام املطاعم واملقاهي عن كل مرت مربع
ت�صريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة
�إيجار م�سرح
م�سرح املدينة ( م�سقط )
عمل بروفة مب�سرح
م�سرح املدينة ( م�سقط )
ا�سرتداد ت�أمني خملفات البناء
ر�سـوم ت�سجيـل ال�شركـات لـدى البلديـة
الدرجة العاملية واملمتازة
الدرجة الأوىل واملكاتب اال�ست�شارية
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة والرابعة
التخل�ص من املخلفات
فـي مرادم البلدية حلمولة �أقل من (� )5أطنان
التخل�ص من املخلفات
فـي مرادم البلدية حلمولة (� )5أطنان ف�أكرث
�شفط مياه املجاري �سعة ( )2000جالون
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
50
لكل موقف �سنويا
10
 200ملرة واحدة
� 5شهريا
� 150شهريا
 3000يوميا
 600يوميا
5
� 100سنويا
� 50سنويا
� 40سنويا
� 20سنويا
 1لل�شحنة
 2لل�شحنة
25

تابع امللحـق رقـم (  : ) 8ر�ســوم �أخ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

25

�شفط مياه املجاري �سعة ( )5000جالون

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
50

26

قيمة كتيب للوائح والقوانني
�أو كتيب ا�ستثماري �أو عمراين �أو �سياحي �أو اقت�صادي

5

27

ت�صريح م�سار خدمة

25

28

جتديد ت�صريح م�سار خدمة

15

29

ت�صريح نقل حمولة ثقيلة

25

30

جتديد ت�صريح نقل حمولة ثقيلة

15

31

ت�صريح مداخل وخمارج ومواقف

25

32

جتديد ت�صريح مداخل وخمارج ومواقف

15

33

ت�صريح ن�ضح مياه

25

34

جتديد ت�صريح ن�ضح مياه

15

35

ح�ضور �سحب ترويجي

50

36

بيع خرائط ورقية (حزمة كاملة
حتتوي على  6خرائط ت�شمل املحافظة  /الوالية )

5

37

بيع خريطة واحدة مفردة

1

( 38م�ستك�شف) �أ�سطوانة مدجمة حتتوي على �أطل�س رقمي

3

39

�شهادة دفن ( للوافدين )

5

40

ت�صريح بيع ب�سوق اجلمعة والأيام الأخرى

� 10شهريا

41

الرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة

� 500أ�سبوعيا
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 8ر�ســوم �أخ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

�إقامة فعاليات بوا�سطة �شركات القطاع اخلا�ص داخل
 42مواقع البلدية ( حديقة ريام  -حديقة القرم  -حدائق
ال�صحوة ) ( ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية )
43
44
45

�إقامة فعاليات بوا�سطة �شركات القطاع اخلا�ص
داخل مواقع البلدية ( باقي احلدائق )
( ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية )
�إيجار وذلك مقابل ما تخ�ص�صه البلدية
من �أر�ض ف�ضاء عامة بجوار املبنى املراد ت�شييده
ت�صريح للأك�شاك والعربات امل�ؤقتة

46

التنازل عن حمالت الأ�سواق

47

�أتعاب �إدارية عند تقييم �أ�ضرار حوادث الطرق

48
49
50
51
52

بدل فاقد  /تالف
( ترخي�ص بلدي  /عقد �إيجار � /إي�صال � /شهادة تو�صيل
خدمات � /شهادة �إكمال بناء  /ترخي�ص ملحق البناء )
ت�صريح لتوزيع عينات ترويجية فـي املراكز التجارية
نقل موتى للوافدين �إىل املطار
التدقيق املبدئي على طلب تركيب الفتة �إعالنية
لوحة �إر�شادية على �أر�ض خا�صة
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
2
 5لكل م
خالل �أيام العمل
2
 6لكل م
خالل الإجازات
2
 1لكل م
خالل �أيام العمل
2
 2لكل م
خالل الإجازات
2

 50بي�سة لكل م

� 20شهريا
 %100من القيمة
الإيجارية وذلك بعد
موافقة جلنة ت�أجري
املمتلكات
 %10من قيمة الأ�ضرار
وبحد �أدنى 20
5
50
30
10
� 10شهريا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 8ر�ســوم �أخ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

53

ت�صاريح م�ؤقتة
لتقدمي ال�شي�شة فـي املقاهي والفنادق واخليام
ت�سجيل طلب ترخي�ص بناء
( �إ�ضافة  ،تغيري جزئي  ،تغيري كلي )
ت�سجيل معامالت للتدقيق املبدئي على اخلرائط
�إقامة اخليام لأغرا�ض جتارية
ودعائية وترفيهية على الأرا�ضي العامة

57

�إلغاء احلفالت املقامة على امل�سارح

58

تغيريموعد احلجز
طلب املواطنني تقارير فنية
عن موقع معني �أو بناية �أو قطعة �أر�ض
ت�صريح ت�سوية �أر�ض
تنظيف خملفات حوادث الطرق
التي تتطلب توفري معدات ثقيلة وعمال
ت�سجيل املكاتب اال�ست�شارية ب�إدارة تراخي�ص البناء
الفح�ص البيطري للموا�شي املذبوحة
بامل�سلخ لل�شركات فقط

54
55
56

59
60
61
62
63
64

دخول �سيارات بيع املوا�شي املحلية بامل�سلخ

65

بطاقة �صحية جديدة  /جتديد  /بدل فاقد
ر�سم الت�صوير التلفزيوين والفوتوغرافـي
فـي احلدائق العامة
الإفراج عن مادة غذائية مبطار م�سقط الدويل

66
67
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
� 500شهريا
10
30
 500بي�سة
لكل م 2يوميا
 500فـي حالة �إلغاء
احلفلة قبل ( )30يوما
من تاريخ احلفلة
250
15
15
100
عن كل �ساعة عمل
100
1
عن كل ر�أ�س
 3يوميا
عن كل �شاحنة
2
 50يوميا
20

امللحــق رقـــم ( ) 9
الر�ســوم على الإعالنــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

تركيب الفتة �إعالنية على الأرا�ضي العامة
تركيب الفتة �إعالنية على الأرا�ضي اخلا�صة
تركيب الفتة �إعالنية على املباين اخلا�صة
2
ترخي�ص �إعالن على �أر�ض عامة عن كل م

5

ترخي�ص �إعالن على �أر�ض خا�صة لكل وجه

6
7
8
9

ترخي�ص �إعالن على �أ�سطح وواجهات املباين اخلا�صة
( ملنتج �أجنبي �أو عالمة جتارية )
ترخي�ص �إعالن على �أ�سطح وواجهات املباين اخلا�صة
( ملنتج حملي  /خليجي �أو عالمة جتارية )
تغيري مل�صق �إعالين
بالالفتات الإعالنية على �أ�سطح املباين وواجهتها
�أر�ض خا�صة :
الفتة �إعالنية على �أعمدة الإنارة
( مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية )

10

�أر�ض عامة :
الفتة �إعالنية على �أعمدة الإنارة

11

الإعالن على �شكل جم�سم على �أر�ض عامة
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
 500ملرة واحدة
 200ملرة واحدة
 500ملرة واحدة
200
2
 150لكل م
وما زاد على ذلك
� 5شهريا
� 2000سنويا
� 500سنويا
100
2

 150لكل م
وما زاد على ذلك
� 5شهريا
 200لكل م 2وما زاد
على ذلك � 10شهريا
لكل عمود �إنارة
� 300شهريا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�ســوم على الإعالنــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

12

الإعالن على �شكل جم�سم
على �أر�ض خا�صة للطرف الأول

� 100شهريا

13

الت�صديق على املن�شورات الدعائية لكل ( )1000ورقة

100

طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية
14
والرتفيه واحلفالت والكوبونات الرتويجية لكل ت�صميم

10

الإعالنات على ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت التجارية ( اخلفيفة ) اململوكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
15

 - 1اال�سم التجاري
مع العالمة التجارية �أو ال�شعار على الأبواب

� 6سنويا

16

 - 2الإعالن على �أحد جوانب ال�شاحنة

� 75سنويا

17

 -3مل�صق �إعالين
على كامل ج�سم ال�شاحنة � ،صبغ �سيارة بالكامل

200

الإعالنات على ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت التجارية ( الثقيلة ) اململوكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
18

 - 1اال�سم التجاري
مع العالمة التجارية �أو ال�شعار على الأبواب

10

19

 - 2الإعالن على �أحد جوانب ال�شاحنة

100

20

 - 3مل�صق �إعالين
على كامل ج�سم ال�شاحنة � ،صبغ �سيارة بالكامل

300

21

ترخي�ص ت�سيري حافلة �إعالنية متنقلة

3000
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�ســوم على الإعالنــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

22

الفتة جتارية على واجهة املحل حتتوي على اال�سم
التجاري والن�شاط وال�شعار �أو العالمة التجارية

الفتة �إعالنية ملحطة وقود
23
على �شكل برج داخل حدود القطعة
الفتة �إعالنية ملحطة وقود
24
على �شكل برج خارج حدود القطعة
 25الفتة جتارية جانبية للمحل حتتوي على اال�سم التجاري
2
والن�شاط وال�شعار �أو العالمة التجارية عن كل م
2

26

�شعار ال�شركة بدون الفتة جتارية فـي حدود م

27

لوحة �إر�شادية على ال�شوارع العامة
الإعالن على الدراجة النارية
( ي�سمح فقط لدراجات تو�صيل الطلبات )
( للمنتج املحلي  /اخلليجي )
الإعالن على الدراجة النارية
( ي�سمح فقط لدراجات تو�صيل الطلبات )
( املنتج الأجنبي )
الفتة م�ؤقتة ترويجية للتخفي�ضات والتنزيالت
( بدون �شعار ال�شركة �أو املنتج )
ترخي�ص برج للأ�سماء التجارية على �أر�ض عامة
ترخي�ص برج للأ�سماء التجارية على �أر�ض خا�صة
الفتة �إعالنية على �شكل بوابة دخول

28
29
30
31
32
33
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
 25لالفتة
التي ال تزيد م�ساحتها
على  5م 2وما زاد على
2
ذلك يح�صل  5عن كل م
300
500
10
 50وما زاد على ذلك
500
200
30
50
� 100شهريا
 1000ملرة واحدة
 500ملرة واحدة
� 5000سنويا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�ســوم على الإعالنــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

34
35
36
37
38

الإعالن على ج�سور امل�شاة لكل وجه
الإعالن على �سيارات الأجرة ( كامل )
الإعالن على �سيارات الأجرة ( جزئي )
الإعالن على منطاد
الفتة �إر�شادية م�ؤقتة ملنا�سبة ملدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
�إعالن متحرك م�ؤقت
على موقع عام ملدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
�إعالن متحرك م�ؤقت
على �أر�ض خا�صة ملدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
لوحة �إعالنية لعر�ض الأفالم على مباين دور ال�سينما
الفتة �إعالنية ( علم ) على �أر�ض عامة
الفتة �إعالنية ( علم ) �سنويا ( على واجهة املحل -
واجهة مبنى على �سطح املبنى � -أر�ض خا�صة )

44

ا�سم �أو �صورة ملنتج بجانب
�أو داخل الالفتة التجارية لكل (  1م ) فقط

39
40
41
42
43

2

�إ�ضافة �شعار �أو ا�سم جتاري ل�شركة �أو خدمة
45
2
على الالفتة التجارية للمحل لكل م
الإعالن امل�ؤقت للرتويج عن منتج �أو خدمة على مواقف
ال�سيارات اخلا�ضعة للر�سوم للموقف الواحد
46
( ي�شمل اللوحات الإعالنية املوجودة على املن�صة )
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
� 10000شهريا
� 200سنويا
� 100سنويا
� 1000شهريا
30
500
250
� 100سنويا
� 100شهريا
50
 20وما زاد على ذلك
 350للمنتج املحلي/
اخلليجي
 1500للمنتج الأجنبي
� 25سنويا
� 300شهريا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�ســوم على الإعالنــات
م
47
48
49

وعــــــاء الر�ســــــم
الإعالن امل�ؤقت للرتويج عن منتج �أو خدمة باملواقف
العامة غري اخلا�ضعة للر�سوم �أو بالأماكن العامة
للموقف الواحد
( ي�شمل اللوحات الإعالنية املوجودة على املن�صة )
عر�ض �سيارة داخل املجمعات التجارية
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية
على الأرا�ضي اخلا�صة

مظلة على واجهة املحالت ( حتتوي على اال�سم التجاري
50
وال�شعار �أو العالمة التجارية )
51
52
53
54
55
56
57
58

ترخي�ص الفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى
ال متار�س به ال�شركة �صاحبة الإعالن ن�شاطها التجاري
ا�سم جتاري على �سطح �أو واجهة مبنى
متار�س فيه ال�شركة ن�شاطها التجاري
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
للمبنى والنوافذ والأبواب (  3م 2ف�أقل )
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
2
للمبنى والنوافذ والأبواب ( منتج حملي ) �أكرث من  3م
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
2
للمبنى والنوافذ والأبواب ( منتج �أجنبي ) �أكرث من  3م
الإعالن ال�سم مقاول امل�شروع
على معدة ثابتة مبوقع امل�شروع
الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على �أر�ض عامة
الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على �أر�ض خا�صة
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
� 200شهريا
� 50شهريا
� 100شهريا
2

 25لكل م
وما زاد على ذلك
2
يح�صل  5عن كل م
� 2000سنويا
 20لكل م� 2سنويا
� 120سنويا
� 500سنويا
� 2000سنويا
 150ملرة واحدة
� 50شهريا
� 25شهريا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�ســوم على الإعالنــات
م
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68
69

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

ترخي�ص تركيب الفتة �إعالنية للبيع �أو للإيجار
على واجهة املبنى ( حتتوي على اال�سم التجاري �أو ال�شعار )
120
الإعالن عن منتج �أو ا�سم جتاري
عن كل مظلة  /كر�سي
على املظالت �أو الكرا�سي على �أر�ض عامة
60
الإعالن عن منتج �أو ا�سم جتاري
عن كل مظلة  /كر�سي
على املظالت �أو الكرا�سي على �أر�ض خا�صة
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية
� 300شهريا
على الأرا�ضي العامة اخلا�ضعة لر�سوم العدادات
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية
� 200شهريا
على الأرا�ضي العامة غري اخلا�ضعة لر�سوم العدادات
 5لكل م� 2سنويا
الإعالن على �سور البناء بالأرا�ضي العامة
2.500
الإعالن على �سور البناء بالأرا�ضي اخلا�صة
لكل م� 2سنويا
 500بي�سة �شهريا
و�ضع مواد �إ�ضاءة على واجهة املحالت �أو املباين
الإعـالنات بوا�سطـة ال�شا�شـات الإلكرتونيـة املتغيـرة
 120لكل م� 2سنويا
وما زاد على ذلك 500
للمنتج
الفتة �إلكرتونية �إعالنية على واجهة املحل
املحلي/اخلليجي
و  2000للمنتج
الأجنبي
الفتة �إلكرتونية �إعالنية
 150لكل م� 2سنويا
على �أر�ض خا�صة  /واجهة مبنى � /سطح مبنى
 10لكل م� 2شهريا

الفتة �إلكرتونية �إعالنية على �أر�ض عامة
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 400لكل م� 2سنويا

امللحــق رقـــم ( ) 10
ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

التحاليـــل امليكروبيولوجيـــة
1

با�سيلي�س �سرييو�س

16

2

البكترييا القولونية ( الكوليفورم )

21

3

البكترييا الغائطية ( الأي كوالي )

21

4

بكترييا االنتريوكوكاي

10

5

الفح�ص امليكروبي ملختلف املواد الغذائية
ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا ،
و�ستافيليوكوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال  ،و�إي كوالي ،
و�إي كوالي  ، 0157وخمائر و�أعفان

35

الفح�ص امليكروبي للأ�سماك ومنتجاتها ،
 6ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا  ،و�ستافيليو
كوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال  ،و�إي كوالي 0157

37

الفح�ص امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج ومنتجاتها ،
 7ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا  ،و�ستافيليو
كوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال  ،و�إي كوالي 0157

30

8

الفح�ص امليكروبي ملنتجات الألبان ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا  ،البكترييا القولونية ،
البكترييا الغائطية  ،خمائر و�أعفان � ،ستفيلوكوك�س
�إيريو�س و�ساملونيال
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30

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م
9
10

11

12
13
14
15
16
17

وعــــــاء الر�ســــــم
الفح�ص امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�ضمن الك�شف
عن با�سيلي �سرييو�س  ،و�ساملونيال  ،و�ستافيليوكوك�س
�إيريو�س  ،و�إي كوالي  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي لع�صائر الفواكه
ويت�ضمن الك�شف الكلي عن العدد الكلي للبكترييا ،
كوليفورم  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للحلويات  ،وال�شكوالتة  ،والكراميل ،
واملك�سرات  ،واللبان  ،والع�سل  ،ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا � ،ستافيلوكوك�س �إريو�س ،
�ساملونيال  ،والإي كوالي  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للبي�ض ومنتجاته ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا � ،ستافيلوكوك�س �إريو�س ،
�ساملونيال  ،والإي كوالي  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي لعينات الهواء ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�شرب ويت�ضمن الك�شف عن
البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ( الكوليفورم )
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�شرب املعب�أة ويت�ضمن
الك�شف عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ،
و�سيدومونا�س �أريجونوزا
الفح�ص امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�ضمن
الك�شف عن البكترييا الغائطية  ،والبكترييا القولونية
�ستافيلو كوك�س �إيريو�س
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
35
25

35

35
20
12
18
18
21

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

�ساملونيال
العدد الكلي للبكترييا عند  22درجة مئوية
العدد الكلي للبكترييا عند  37درجة مئوية
وفايبرييو بارهيموالتيكيا
خمائر و�أعفان
�سيدو مونا�س �أريجونوزا
�إي كوالي 0157
ثريموفيلك كامبيلوبكرت
لي�سترييا
برو�سيال
�أي بكترييا ممر�ضة �أخرى
�أي بكترييا غري ممر�ضة �أخرى
�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا
�سلفر ريديو�سنج انريوب�س
التقييم امليكروبي للمطاعم
الك�شف عن الغ�ش التجاري
فـي اللحوم والدواجن ومنتجاتها
العبوة املعقمة  250مل
العبوة املعقمة  500مل

33
34
35
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
16
10
10
10
16
10
20
20
17
16
16
10
13
13
35
50
2
4

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

التحاليـــل الكيميائيـــة للأغذيـــة
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

الفح�ص الفيزيائي
ن�سبة الرطوبة
ن�سبة ال�سيقان
ن�سبة الرماد
ن�سبة املواد ال�صلبة
امل�ستخل�ص املائي
امل ــواد غري الذائبة فـي امل ــاء
ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�ض
رقم احلم�ض
ن�سبة احلمو�ضة
حم�ض ال�سترييك
حم�ض الأ�سكوربك
حم�ض هيدروك�سي بنزويك
حم�ض �سوربيك
ايزو داي كربون �أمايد
بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين
ن�سبة الكافيني
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5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
20

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

الكال�سيوم
بروك�سيد الكال�سيوم
ن�سبة الدهن اخلام
ثاين �أك�سيد الكربون
الكثافة
�إنزمي ديا�ستيز
ن�سب املحليات ال�صناعية
ال�سكارين
ا�سبارتيم
�أ�سو�سفام
�سلفانو �أمايد
ن�سبة امللح
ن�سبة يوديد الكال�سيوم
ن�سبة يوديد ال�صوديوم
ن�سبة بوتا�سيوم برومايد
رقم الت�صنب
تعريف الأنواع
كلوروفينيكول
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
15
10
10
10
5
15
20
10
10
5
5
5
5
5
10
10
20
20

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

71
72

ترت�سايكلني
الفح�ص الفيزيائي
حتليل الزيوت والدهون ( يت�ضمن رقم احلم�ض ون�سبة
احلمو�ضة والأحما�ض الدهنية وال�صابون ورقم الت�صنب
واملواد غري القابلة للت�صنب ورقم اليود ومعامل االنك�سار
والك�شف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�س والتزنخ
وقيمة البريوك�سايد )
حتليل الزيوت والدهون
بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن �شحوم اخلنزير
حتليل احلبوب ( يت�ضمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املواد
ال�صلبة ون�سبة احلمو�ضة ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف
اخلام والربوتني ون�سبة الدهن اخلام وبريوك�سيد
الكال�سيوم ويوديد ال�صوديوم ويوديد الكال�سيوم
والكال�سيوم ون�سبة كلوريد ال�صوديوم والربومات )
حتليل الع�صائر وامل�شروبات غري الكحولية
(يت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة ون�سبة الرطوبة ون�سبة املواد
ال�صلبة والألوان واملواد احلافظة والكافيني وبرك�س
وثاين �أك�سيد الكربون واملحليات ال�صناعية )
حتليل الألبان
( يت�ضمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�ضة ون�سبة
الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املواد ال�صلبة )
حتليل ال�سكريات والع�سل
( يت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة واجللوكوز والفركتوز
و�أ�سكروز و�إنزمي الديا�ستيز ومعامل االنك�سار
ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة )

73

74

75

76

77

78
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
20
5
50

80

50

50

40

40

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

حمتوى الدهن
حمتوى الدهن مع اله�ضم ( هيدرول�س�س )
الأحما�ض الدهنية ( مثيل �إ�سرت )
املواد غري القابلة للت�صنب
حمتوى الألياف
ن�سبة الألوان ال�صناعية
اللون الأخ�ضر �أ�س
�أ�صفر غروب ال�شم�س
طارطارزين
الأزرق الرباق
بريك�س
اللون البني
كارموزين
ن�سبة اللون الأحمر
كيونولني الأ�صفر
بن�سو � 4أر ( لون )
اللون الأحمر  2جي
اللون الأخ�ضر  ( 3ف دي �سي )
�إندوجوكارمني
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
10
15
20
15
10
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

الكادميوم فـي الأغذية
الر�صا�ص فـي الأغذية
النحا�س فـي الأغذية
الكوبلت فـي الأغذية
احلديد فـي الأغذية
املنجنيز فـي الأغذية
املونيبدينوم فـي الأغذية
الفانيديوم فـي الأغذية
الزنك فـي الأغذية
الكروم فـي الأغذية
الزئبق فـي الأغذية
الق�صدير فـي الأغذية
النيكل فـي الأغذية
الزئبق والق�صدير فـي املواد الغذائية
زئبق  ،كادميوم  ،ر�صا�ص فـي املواد الغذائية
كادميوم  ،نحا�س  ،كوبلت  ،كروم  ،زئبق  ،حديد ،
منجنيز  ،مونيبدينوم  ،فانيديوم  ،زنك فـي املواد الغذائية
نحا�س  ،حديد  ،زنك فـي املواد الغذائية
�أي عن�صر �آخر من املعادن الثقيلة فـي الأغذية

113
114
115
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
15
35
45
120
40
15

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

116
117
118
119
120
121
122
123
124

جتهيز العينة الغذائية
نخل العينة
التجفيف بالتجميد ( جتفيد )
هيدروك�سي ميثيل فارفاريل
ال�شوائب غري الذائبة
حمتوى اليود
رقم اليودي
الك�شف عن �شحوم اخلنزير وم�شتقات اخلنزير
الك�شف عن الزيوت املعدنية
ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنائية
وال�سكريات املختزلة فـي الأغذية
قيمة البريوك�سيد
الأ�س الأيدروجيني
الف�سفور
بوتا�سيوم
ن�سبة الربوتني
املواد احلافظة
التزنخ ( اختبار كري�س )
معامل االنك�سار

125
126
127
128
129
130
131
132
133
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
5
5
5
10
5
5
10
30
5
20
5
5
5
5
10
20
5
5

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

وعــــــاء الر�ســــــم
حتاليل التوابل وامللح وال�شاي والقهوة
( تت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة والأ�س الأيدروجيني
وامل�ستخل�ص املائي واملواد غري الذائبة والرماد غري
الذائب فـي احلم�ض والكافيني ون�سبة ال�سيقان والك�شف
عن الألوان الغذائية ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف )
امليالمني
الفيتامينات
م�ضادات الأك�سدة
حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز G.C
حمتوى الكحول بطريقة الكثافة
�أي مواد غذائية �أخرى
الك�شف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذائية
الك�شف عن متبقيات الهرمونات
وامل�ضادات احليوية فـي املواد الغذائية
الك�شف عن ال�سموم الفطرية
الك�شف عن امللوثات الكيميائية فـي املواد الغذائية
ن�سب املنكهات ال�صناعية �أو الطبيعية
�أي منكهة �صناعية �أو طبيعية
�أي م�ضافات غذائية �أخرى
الك�شف عن ال�سوالنني فـي البطاط�س
الك�شف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها
�أي عنا�صر �أخرى
-780-

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
40
30
30
20
15
5
40
45
45
30
40
20
5
20
10
10
10

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين

التحاليـل الكيميائيـة للعينـات البيئيـة
151
152
153
154

155
156
157
158
159
160
161

الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه
الهيدروكربونات الأليفاتية
فـي الرتبة  -روا�سب بحرية  -كائنات حية  -هواء
الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه
الهيدروكربونات الأروماتية
فـي الرتبة  -روا�سب بحرية  -كائنات حية  -هواء
الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات
واملذكورة بـ (طريقة االختبار � 610إ بي �أ)
والهيدروكربونات املف�صولة وغري املف�صولة
وجمموع املركبات العطرية فـي الرتبة  -روا�سب بحرية -
كائنات حية  -هواء
بنزين  ،تولوين � ،إيثيل بنزين � ،إكزالني فـي املياه
املبيدات الكارباماتية
الك�شف الو�صفـي
بجهاز كروماتوجرافيا الغاز واملطياف الكتلي للمياه
الك�شف الو�صفـي بجهاز كروماتوجرافيا
الغاز واملطياف الكتلي فـي الرتبة  -روا�سب بحرية -
كائنات حية  -هواء
الزيوت وال�شحوم  /امل�ستخل�ص الع�ضوي
املبيدات الكلورونية الع�ضوية
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15
40
15
40

70
20
40
40
40
10
60

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

162

املبيدات الف�سفورية الع�ضوية

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
60

163

مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل

40

164

مركبات عديد الكلور
ثنائي الفينيل متمثلة فـي � ( 1254أروكلور )

40

165

م�شتقات مركبات عديد الكلور
ثنائي الفينيل متمثلة فـي � ( 1260أروكلور )

40

166

املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه

30

167

املركبات عديدة احللقات العطرية
فـي الرتبة  -روا�سب بحرية  -كائنات حية  -هواء

40

168

مبيدات البريوثرويدات

40

169

املبيدات املجهزة جتاريا

30

170

الهيدروكربونات النفطية الكلية

30

171

املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه

35

172

الك�شف عن املــادة الفعالة فـي املبيدات

30

173

الكال�سيوم واملغني�سيوم

6

174

حجم احلم�أة

5

175

الروا�سب ال�صلبة

5

176

الرقم الأيدروجيني

2

177

العوالق

5
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

حتليل املبيدات
178
الهيدروكربونات الأليفاتية ( الهبتاديكان  -الأوكتاديكان
 الفيتان ) ومركبات من  C 14 - C 34الأليفاتية179
املف�صولة وغري املف�صولة وجمموع املركبات والأليفاتية
فـي الرتبة  -روا�سب بحرية  -كائنات حية  -هواء
التحاليــل الكيميائيــة للميــاه
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

ن�سبة الكلور املتبقي
االحتياج الكيميائي للأك�سجني
( معدل امت�صا�ص ال�صوديوم ) SAR
( احلد من الأك�سدة املحتملة ) ORP
الكال�سيوم  ،املغن�سيوم  ،ال�صوديوم  ،الع�سر الكلي
حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز IC
حتليل االنيونات با�ستخدام جهاز �( ICستة عنا�صر)
الرقم الأيدروجيني  ،القلوية  ،التو�صيل الكهربائي
االحتياج احليوي للأك�سجني
امللوحة
احلمو�ضة
الأمونيا
الباريوم
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قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
45
70

5
15
10
5
10
15
15
5
10
5
5
5
7

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
25

م

وعــــــاء الر�ســــــم

193

الربوميد

194

التو�صيل الكهربائي

5

195

الأك�سجني الذائب

5

196

ال�سيليكون

5

197

ال�سرتن�شيوم

5

198

ال�سيانيد

15

199

ال�صوديوم

5

200

 Pالفو�سفيت ممثل ب SR

5

201

الفلوريد

5

202

القلوية الكلية

5

203

الكربيتات

5

204

الكربيتيد

10

205

الكلوريدات

5

206

اللون

5

207

العكارة

10

208

املاغن�سيوم

5

209

 CaCoالع�سر الكلي ممثل ك 3

10
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
15

م

وعــــــاء الر�ســــــم

210

املواد الذائبة الكلية

211

املواد العالقة الكلية

10

212

نيرتوجني كلدهال

10

213

النيرتوجني الكلي

15

214

النرتات

5

215

النرتيت

5

216

الف�سفور الكلي

10

217

النيرتوجني امل�ؤك�سد

10

218

زرنيخ

10

219

االنتيمون

10

220

�سيلينيوم

10

221

بورون

10

222

كادميوم

10

223

كروم

10

224

 Crالكروم + 6

15

225

كوبلت

10

226

نحا�س

10
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
15

م

وعــــــاء الر�ســــــم

227

زئبق

228

حديد

10

229

ر�صا�ص

10

230

منجنيز

10

231

مولبيديوم

10

232

نيكل

10

233

ف�ضة

10

234

ق�صدير

15

235

تيتانيوم

10

236

فانيديوم

10

237

الربوميد ( جزء فـي البليون )

20

238

الربوميت ( جزء فـي البليون )

20

239

الربوميد والربوميت ( جزء فـي البليون )

25

240

التنج�ستون

10

241

زنك

10

242

زئبق  ،كادميوم  ،ر�صا�ص

25

كادميوم  ،نحا�س  ،كوبلت  ،كروم ،
243
زئبق  ،حديد  ،منجنيز  ،مونيبدينوم  ،فانيديوم  ،زنك
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80

تابع امللحـق رقـم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

244

نحا�س  ،حديد  ،زنك

قيمـــة الر�ســـم
بالريال العماين
25

245

�أي عنا�صر �أخرى

10

التحاليـل الإ�شعاعيـة فـي امليـاه والأغذيـة
246

حتليل املواد امل�شعة بالأغذية

10

247

حتليل املواد امل�شعة باملياه

15

248

حتليل املواد امل�شعة باملنتجات ال�صناعية

15

249

الك�شف عن امل�صادر امل�شعة بامل�صانع وال�شركات

40

250

حتليل ج�سيمات �ألفا وبيتا الكلية

45

251

حتليل املواد امل�شعة بالرتبة

15

252

حتليل املواد امل�شعة بالهواء

15

253

حتليل املواد امل�شعة بالهواء مع جمع العينات

40

حتاليــــــــــل �أخـــــــــرى
254

امل�شاريع والدرا�سات للطلبة

( )%50من الر�سم

 255عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص كيميائيا

15

 256عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص ميكروبي

5

257

ا�ست�شارة علمية ( طلب تقرير فني )

20

258

زيارة فنية لتقدمي ا�ست�شارة كتابة تقرير

40
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امللحــق رقـــم ( ) 11
الت�أمينـــات وال�ضمانـــات
القيمـــة
بالريال العماين

م

نـــوع الت�أمــــني

1

ت�أمني ت�صريح ال�شروع فـي البناء

 500بي�سة لكل م
وبحد �أدنى ()100

2

ت�أمني �إباحة بناء �صغرى

50

3

ت�أمني ا�ستئجار م�سرح املدينة ( م�سقط )

1000

4

ت�أمني ت�سوية �أر�ض

 500بي�سة لكل م

5

ت�أمني هدم منزل لكل مرت مربع
على �أال يقل عن ( )200ريال

1

6

ت�أمني على خميمات الأعمال املدنية امل�ؤقتة
( ال�شركات العاملية املمتازة )

1000

7

ت�أمني على خميمات الأعمال املدنية امل�ؤقتة
( بقية الفئات )

500

2

2

امللحــق رقـــم ( ) 12
ثمـــــــن اال�ستمـــــــارات
م

نــوع اال�ستمــارة

الثمــــن
بالريال العماين

1
2
3

ا�ستمارة عقد �إيجار
ا�ستمارة ت�صريح حفر
الت�صديق طبق الأ�صل

1
1
5
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قـــرار
رقـم 2018/95
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إقامـة مظـالت املركبـات
�أمـــام املبانــي ال�سكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة 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 موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش ـ�أن تنظيم �إقامة مظالت املركبات �أم ــام املبانــي ال�سكنية خـ ــارج ح ــدود قطع ــة
الأر�ض  ،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 فـي  20 :مـن رم�ضـــــان 1439هـ
املوافــــق  5 :مـن يونيـــــــو 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1248
ال�صادرة فـي 2018/6/19م
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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

الئحـة تنظيـم �إقامـة مظـالت املركبـات
�أمـــام املبانــي ال�سكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة الأر�ض
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 :
البلديـــة :
بلدية م�سقط .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من البلدية للمرخ�ص له لإقامة مظالت �أمام املباين ال�سكنية
خارج حدود قطعة الأر�ض .
املرخــ�ص لــه :
مالك املبنى ال�سكني ال�صادر له الرتخي�ص .
ال�شــوارع الرئي�سيــة �أو املزدوجــة :
ال�شوارع التي ال تقل �إحراماتها عن ( )30ثالثني مرتا .
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات �أمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض �إال بعد
احل�صول على الرتخي�ص وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرتخي�ص مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�1 -1أن تكون الأر�ض القائم عليها املبنى ذات ا�ستعمال �سكني .
�2 -2أال يقل احلد الأدنى للم�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى واحلد الأدنى
لل�شارع عن ( 4٫5م) �أربعة �أمتار ون�صف  ،و�إذا قل احلد الأدنى عن ذلك فـيجب �أن
تتنا�سب م�ساحة املظلة مع امل�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى وحدود
ال�شارع  ،وفـي هذه احلالة يجب �أن تكون املظلة موازية لل�شارع .
�3 -3أال يتجاوز عدد املظــالت (� )4أربع مظالت لكل مبن ــى �سكنــي � ،أو م ــا يعــادل ()%50
خم�سني باملائة من طول واجهة ال�سور اخلارجي للمبنى � ،أيهما �أقل .
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املــادة ( ) 4
يج ــب �إقامـ ــة مظـ ــالت املركـ ـب ــات �أمـ ـ ــام املبان ـ ــي ال�سكنــية خ ـ ــارج ح ـ ــدود قطعـ ـ ــة الأر�ض ،
وف ــق اال�شرتاط ــات الآتيــة :
�1 -1أن يتم التنفـيذ ح�سب الت�صاميم والنماذج املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن من البلدية .
�2 -2أن يتم �إقامـة املظلة على بع ــد (2م) مرتيــن من ال�سور اخلارجي للمبنــى  ،ويج ــوز
ا�ستثناء تقليل تــلك امل�سافــة �إلى (1٫5م) متــر ون�صــف ف ــي احل ــاالت التي تقررها
البلديــة  ،وتخ�صي�ص تلك امل�سافة ممــرا للم�شــاة  ،على �أن يكــون حماذيــا ل�سور
املبنى ال�سكني  ،ومنا�سبا ال�ستخدام املعاقني من حيــث املن�ســوب  ،وتوفـي ــر املنحدرات ،
و�أال يتم و�ضع �أي عوائق فـي داخله مبا فـي ذلك غر�س املزروعات .
3 -3ترك م�سافة ال تقل عن ( 0٫5م) ن�صف مرت بني حدي املظلة  ،وال�شارع .
�4 -4أن تتم �أعمال احلفر الالزمة لإقامة املظلة يدويا .
�5 -5أن يتـ ـ ــم ا�ستخ ــدام قمـ ــا�ش (البول ــي �إيثلـ ــني) عالـ ــي الكثافـ ـ ــة � ،أو مـ ــا ي�شابه ـ ــه ،
وباللون املحدد من قبل البلدية .
�6 -6أن يتم طالء �أعمدة املظلة باللون املحدد من قبل البلدية .
�7 -7أن يتـ ــم تركيـ ـ ــب بـ ـ ــالط الأر�ضيات بح�ســب املوا�صف ــات واال�شرتاطـ ــات املح ــددة
من البلدية .
�8 -8أن يتم تثبيت لوحة على كل مظلة حتمل رقم الرتخي�ص البلدي ح�سب النموذج
املحدد من البلدية .
املــادة ( ) 5
ال يعد الرتخي�ص �سببا لك�سب امللكية � ،أو �أي حق عيني للموقع املقامة عليه املظلة .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز �إقامــة مظ ــالت املركبــات أ�مــام املبانـ ــي ال�سكني ــة الواقعــة علــى ال�ش ــوارع الرئي�سيــة
�أو املزدوجة .
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املــادة ( ) 7
يلتزم املرخ�ص له ب�إجراء ال�صيانة الدورية للمظلة .
املــادة ( ) 8
يلتــزم املرخــ�ص ل ــه بــ�سداد ر�ســم مقــداره (� )60ست ــون ريــاال عمانيا ع ــن املوقف الواحـ ــد
ملرة واحدة .
املــادة ( ) 9
يتحم ــل املرخـ�ص ل ــه امل�س�ؤولي ــة القانونيــة عن �أي �ضــرر يلحــق ب ـ�أي مــن خطــوط اخلدم ــة
ب�سبب الأعمال الالزمة لإقامة املظلة .
املــادة ( ) 10
يجوز للبلدية �أن تطلب من املرخ�ص له �إزالة املظلة لأ�سباب مربرة  ،ويحق لها  -فـي حالة
عدم الإزالة � -أن تقوم ب�إزالة املظلة على نفقته دون تعوي�ض .
املــادة ( ) 11
يعاقب كل من يخالــف أ�حــكام هــذه الالئحة بغرامة �إدارية  ،مقداره ــا ( )100مائــة ري ــال
عماين  ،مع �إلزام املخالف بت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم ت�صحيح املخالفة خالل
الأجل الذي حتدده البلدية تفر�ض غرامة ت�أخريية مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية
عن كل يوم  ،وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين .
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قــــرار
رقــــم 2018 /171
ب�إ�صدار الئحة تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامة مبحافظة م�سقط
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 ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامــة مبحافظــة م�سقــط  ،ب�أحكــام
الالئحة 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 .
�صدر فـي 1440/ 2 /19 :هـ
املوافـــــق 2018/10/28 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1267
ال�صادرة فـي 2018/11/4م
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الئحة تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامة مبحافظة م�سقط
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
�أ  -البلديــــة :
بلدية م�سقط .
ب  -املكــان العــام :
ال�سك ــة �أو الزقــاق �أو ال�ساحــة �أو الأر�ض الف�ضــاء �أو املواقــف العام ــة �أو املي ــدان الع ــام
�أو املتنزهات �أو الأماكن اخلا�صة غري امل�سورة .
ج  -املركبــة املهملــة :
�أي مركبــة تــم تركهــا فــي مكان عام  ،ملدة جتاوز (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ و�ضع
املل�صق التنبيهي عليها  ،و�أ�صبحت م�شوهة للمنظر العام .
املــادة ( ) 2
يحظر على مالك املركبة تركها فـي املكان العام ب�شكل ي�ؤدي �إلى ت�شويه املنظر العام .
املــادة ( ) 3
تقوم البلدية بو�ضع مل�صق تنبيهي على املركبات املرتوكة فـي الأماكــن العام ــة ب�ص ــورة
م�شوهة للمنظر العام  ،على �أن تتولى التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانيـة  ،خــالل ()7
�سبعــة أ�يــام مــن تاريــخ و�ضــع املل�صــق التنبيهــي علــى املركبة  ،للت�أكد من عدم وجــود بــالغ
�أو تعميم على املركبة �أو �أي قيود �أخرى .
املــادة ( ) 4
يجوز للبلدية �سحب وحجز املركبات املهملة فـي الأماكن العامة على نفقة مالك املركبــة
بعد انق�ضاء (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ و�ضع املل�صق التنبيهي عليها  ،دون �أن تتحمل
البلدية �أي م�س�ؤولية عن الأ�ضرار التي ت�صيب املركبة املهملة فـي �أثناء نقلهــا �إلــى مكــان
احلجز  ،وخالل مدة حجزها .
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املــادة ( ) 5
تفر�ض البلدية بعد حجز املركبة املهملة علــى مالكهــا عنــد مراجعتــه البلديــة لت�سلمهــا ،
غرامة �إدارية على النحو الآتي :
 )200( - 1مائتا ريال عماين لل�سيارات  ،واحلافالت امل�صممة لنقل ( )15خم�سة ع�شر
راكبا ف�أقل  ،والدراجات .
� )400( - 2أربعمائة ريال عماين لل�شاحنات  ،واحلافالت امل�صممة لنقل �أكرث من ()15
خم�سة ع�شر راكبا  ،والقاطرات  ،واملقطورات  ،واجلرارات  ،واملعدات .
� )1000( - 3ألف ريال عماين للمركبة املعدة لنقل املواد اخلطرة .
كما تفر�ض على مالك املركبة املهملة غرامة بواقع ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل يوم
يت�أخر فـيه عن ت�سلم املركبة املهملة من موقع احلجز .
املــادة ( ) 6
تتولى البلدية التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية التخاذ �إجراءات بيع املركبة املهملة
عن طريق املزاد العلني  ،وذلك فـي حالة عدم قيام مالك املركبة املهملة مبراجعة البلدية
لت�سلمهــا  ،و�ســداد امل�ستحقــات املرتتبــة عليهــا خــالل ( )90ت�سعـني يوما من تاريخ �سحبها
وحجزها دون عذر مقبول .
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�صنــــدوق الرفــــد
قــــرار
رقــــــم 2018/6
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد و�إ�صدار نظامه ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة �صندوق الرفد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من ربيــع الأول 1440هـ
املوافــــق  6 :من دي�سمبـــــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1272
ال�صادرة فـي 2018/12/16م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ـ ــارة وال�صـ ـ ــناعة
رئيــ�س جمل ــ�س �إدارة �صن ــدوق الرفـد

الئحة تنظيم ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد
الف�صــــل 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 :
 - 1ال�صندوق :
�صندوق الرفد .
 - 2املجل�س :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
 - 3الرئي�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي لل�صندوق .
 - 5اللجنة :
اللجنة التنفـيذية امل�شكلة بقرار من املجل�س .
 - 6املديرية :
املديرية العامة لال�ستثمار بال�صندوق .
 - 7امل�ؤ�س�سة املحلية :
امل�ؤ�س�سة املالية الكائنة وامل�سجلة داخل ال�سلطنة  ،التي يتعاقد معها ال�صندوق ال�ستثمار
�أمواله .
املــادة ( ) 2
يكون ا�ستثمار �أموال ال�صندوق وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي نظام �صندوق الرفد
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6امل�شار �إليه  ،والأحكام الواردة فـي هذه الالئحة
وامللحقني رقم ( )1و ( )2املرفقني بها .
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الف�صـــل الثانــي
�إدارة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق
املــادة ( ) 3
يتولى املجل�س ممار�سة ال�صالحيات الالزمة لتطبيق �أحكــام هــذه الالئحــة  ،ويجوز له
تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إلى املديرية � ،أو اللجنة .
املــادة ( ) 4
يحق للمجل�س �إن�شاء وحدة خماطر اال�ستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية  ،وتتبع
�إداريا الرئي�س التنفـيذي  ،وحتدد بقرار من املجل�س اخت�صا�صات هذه الوحدة  ،ومن بينها
�إعداد تقارير دورية ب�ش�أن املخاطر املالية املحتملة على كل حمفظة ا�ستثمارية مبا فـي ذلك
املحافظ املدارة من قبل املديرية  ،وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة خلف�ض قيمة اخل�سائر
املتوقعة .
املــادة ( ) 5
تتولى املديرية ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1ا�ستثمار �أموال ال�صندوق وفقا لل�سيا�سات العامة التــي يعتمده ــا املجل ــ�س طبق ــا
لأحكام هذه الالئحة .
� - 2إع ــداد دلــيل �إجــراءات ومعايري و�ضوابط تعيني امل�ؤ�س�سات املحلية لإدارة �أموال
ال�صندوق  ،واحلاف ــظ الأم ــني  ،ويج ــب �أن ي�شمل هذا الدليل م�ؤ�شرات تقييم
ومتابعة الأداء من خالل اتفاقيات م�ست ــوى اخلدمة املطلوبــة  ،و�إحالتها للجنة
لالعتماد .
� - 3إعداد دليل الإجراءات الت�شغيلية اخلا�صة بعمليات اال�ستثم ــار  ،والت ــي ت�شمــل
�إجراءات حتديد الفر�ص اال�ستثمارية وتقييمها .
 - 4تقييم �أداء اال�ستثمارات  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ � -إجمايل �أموال ال�صندوق .
ب � -أداء كل حمفظة من املحافظ التي تديرها الإدارة املخت�صة .
ج � -أداء مديري حمافظ اال�ستثمار بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املحلية .
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� - 5إعداد بيان بتوزيع �أموال ال�صندوق يبني �أ�صول اال�ستثمار على امل�ستوى الإجمايل .
� - 6إعداد تقرير �سنوي تف�صيلي عن �أداء ا�ستثمارات ال�صندوق  ،على �أن يحال �إلى
اللجنة مع احل�سابات ال�سنوية املدققة التخاذ الالزم  ،ويجب �أن يت�ضمن هذا
التقرير البيانات املن�صو�ص عليها فـي البند ( )5من هذه املادة عن ال�سنة الأخرية ،
وال�سن ــوات اخلمــ�س ال�سابق ــة عليــها  ،ون�سبة العوائد املحققة ومقارنتها مب�ؤ�شرات
الأداء وعائد اال�ستثمار امل�ستهدف  ،ومقارنة �أداء ا�ستثمارات ال�صندوق مع ال�سيا�سة
املعتمدة من قبل املجل�س .
� - 7إعداد احل�سابات عن كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،على �أن يكون �إعدادها خالل ال�شهر
الآتي النق�ضــاء مــدة الأ�شهــر الثالثة  ،وذلك بالن�سبة للت�سعة الأ�شهر ال�سابقة
من ال�سنة لإعداد احل�سابات  ،وتزويد املجل�س بن�سخة منها  ،على �أن تقدم هذه
احل�سابات �إلى اللجنة لدرا�ستها  ،وعر�ض التو�صيات ب�ش�أنها على املجل�س لالعتماد .
املــادة ( ) 6
تتولى اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة ال�ستثمار �أموال ال�صندوق  ،و�إحالتها �إلى املجل�س لالعتماد ،
ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتماد القواعد اخلا�صة لإدارة حمفظة ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق  ،بالن�سبة
للم�ؤ�س�سة املحلية التي يتم التعاقد معها .
 - 3متابعة وتقييم ا�ستثمار �أموال ال�صندوق  ،وعر�ض نتائج التقييم على املجل�س
التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
 - 4اعتماد امل�صارف التي توظف فـيها �أموال ال�صندوق فـي �صورة �أ�صول ق�صرية الأجل .
 - 5و�ضـ ــع دل ــيل الإر�ش ــادات ح ــول التعام ــل مــع الأطــراف ذات العالقة مبا يتفق مع
�سيا�سات ال�صندوق .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 7
تعقد اللجنة (� )4أربعة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبه
عند غيابه  ،ويجوز دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون اجتماع اللجنة
�صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة
�أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويلتزم رئي�س اللجنة ونائبه و�أي ع�ضو من �أع�ضائها بالإف�صاح عن �أي م�صلحة خا�صة له
فـي العقود املزمع �إبرامها حل�ساب ال�صندوق  ،و�أن يدون ذلك فـي حم�ضر اجتماع اللجنة ،
وال يج ــوز ل ــذي امل�صلح ــة �أن يح�ض ــر االج ــتماع الذي تتم مناق�شة القرار املعرو�ض ب�ش�أن
العقد املقرتح .
الف�صـــل الثالـــث
امل�ؤ�س�سات املحلية التي تعهد �إليها �إدارة �أموال ال�صندوق
املــادة ( ) 8
يجوز للمديرية �أن تعهد �إلى امل�ؤ�س�سات املحلية �إدارة الأ�صول �أو �إدارة حمفظة نيابة عنها ،
وذلك بعد موافقة املجل�س  ،ومبوجب عقد يربم بني الطرفـني .
املــادة ( ) 9
يجب �أن تتوافر فـي امل�ؤ�س�سة املحلية ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون م�سجلة طبقا للقوانني املعمول بها  ،وخا�ضعة للقوانني والنظم املطبقة
فـي ال�سلطنة .
� - 2أن يكون قد انق�ضى على مبا�شرتها ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات مدة ال تقل عن ()5
خم�س �سنوات  ،ويجوز للمجل�س تخفـي�ض هذه املدة �إلى ( )3ثالث �سنوات �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،ويراعى عند تطبيق هذا ال�شرط االعتداد باملدد ال�سابقة
التي مار�ست خاللها امل�ؤ�س�سة ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات قبل تغري �شكلها القانوين ،
�شريطة �أال ي�ؤثر التغيري فـي قدرة امل�ؤ�س�سة على �إدارة اال�ستثمارات .
� -3أن تكون ح�سنة ال�سمعة  ،وذات مركز مايل قوي  ،وذلك من واقع �آخر ( )3ثالث
قوائم مالية مدققة للم�ؤ�س�سة .
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املــادة ( ) 10
تقوم املديرية باختيار امل�ؤ�س�سة املحلية التي يتم التعاقد معها لإدارة حمفظة اال�ستثمارات
من واقع التحليل املايل  ،على �أن تبذل فـي �سبيل حتقيق ذلك العناية الواجبة  ،ويجب �أن
يت�ضمن التحليل املايل ما ي�أتي :
 - 1املركز املايل للم�ؤ�س�سة .
 - 2تنظيم و�إجراءات اال�ستثمار .
� - 3إجراءات الرقابة و�إدارة املخاطر التي تخ�ضع لها حمفظة اال�ستثمار .
 - 4مدى ا�ستقرار فريق العمل املخت�ص ب�إدارة املحافظ فـي امل�ؤ�س�سة .
� - 5سجل �أداء املحافظ اال�ستثمارية التي تديرها امل�ؤ�س�سة .
 - 6الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
 - 7الإج ــراءات الق�ضائي ــة الت ــي اتخــذت �ضــد امل�ؤ�س�سة والأحكام ال�صادرة �ضدها � -إن
وجدت  -وذلك خالل ال�سنوات ( )5اخلم�س ال�سابقة على التعاقد .
املــادة ( ) 11
يجب �أن يت�ضمن العقد امل�شار �إليه فـي املادة ( )10من هذه الالئحة ما ي�أتي :
� - 1أ�سلوب تنظيم ح�ساب املحفظة ب�صفة عامة .
 - 2مبادئ و�سيا�سات �إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات ال�صندوق .
� - 3أ�س�س وقواعد ون�سب اال�ستثمار  ،واحلدود املقبولة لقيمة اخل�سائر املتوقعة على
املحفظة  ،ون�سبة املخاطر  ،واحلد الأعلى للخ�سائر املقبولة بالن�سبة لال�ستثمار .
 - 4العائد املعدل باملخاطر املقبول كحد �أدنى على كل مكون ا�ستثماري .
 - 5الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
� - 6إعداد التقارير املتعلقة ب�إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات ال�صندوق من قبل
امل�ؤ�س�سة .
� - 7آلية عقد االجتماعات ملراجعة حمفظة اال�ستثمار .
� - 8أتعاب �إدارة املحفظة والر�سوم وامل�صروفات الأخرى .
 - 9الن�ص على اعتبار القواعد التي تقرها جلنة اال�ستثمار وفقا للبند ( )2من املادة ()6
من هذه الالئحة جزءا ال يتجز أ� من العقد .
� - 10أي �شروط �أخرى تراها املديرية .
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الف�صـــل الرابـــع
النظــــام املــحا�سبي
املــادة ( ) 12
يك ــون لل�صنـ ــدوق مراق ــب ح�ساب ــات مــن املرخــ�ص لهم قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة ،
واملراجعة  ،ويبا�شر مهامه حتى تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لل�صندوق وملدة ال تتجاوز ()2
�سنتني  ،ويجوز التمديد له لفرتة �أخرى مماثلة بقرار من املجل�س  ،وبعد انق�ضاء هذه
املدة يتم التعاقد مع مراقب �آخر .
املــادة ( ) 13
ال يجوز �أن يكون مراقب احل�سابات من بني �أع�ضاء املجل�س �أو من موظفـي ال�صندوق  ،كما
ال يجوز له �أن يقدم لل�صندوق �أي عمل �إداري �أو ا�ست�شاري مع مهنة التدقيق .
املــادة ( ) 14
يتول ــى مراق ــب احل�ساب ــات مراجعــة احل�سابــات ال�سنوية وفقا للت�شريعات املعمول بها فـي
هذا ال�ش�أن  ،وطبقا للأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها  ،وح�سب معايري التقارير الدولية
( ، )IFRSعلى �أن يت�ضمن التقرير املقدم منه ما ي�أتي :
 - 1الت�أكد من �أن ا�ستثمار �أموال ال�صندوق يتم طبقا لأحكام نظام �صندوق الرفد
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6امل�شار �إليه  ،وهذه الالئحة .
 - 2مدى تقيد ال�صندوق بالنظام املحا�سبي املعتمد .
 - 3الت�أكيد على �صحة بيانات مدخالت ال�صندوق املدرجة فـي تقرير تقييم الأداء ،
وفقا للبند ( )6من املادة رقم ( )5من هذه الالئحة .

-802-

ملحـــق رقــم ( ) 1
حدود الأ�صول التي يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فـيها
حدود الن�سبة املئوية من
�إجمايل �أموال ال�صندوق

حتديــد الأ�صــول

احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %
10

 - 1النقد

20

 - 2الأ�صول ق�صرية الأجل  /املتداولة :
الودائع و�شهادات الإيداع و�إ�صدارات اخلزانة
احلكومية فـي ال�سلطنة

�صفر

50

 - 3الأ�سهم (ال�شركات امل�ساهمة العامة )

�صفر

35

 - 4العقارات

�صفر

15

 - 5امل�ساهمات اخلا�صة

�صفر

10
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ملحـــق رقــم ( ) 2
�أحكام خا�صة ببع�ض الأ�صول التي يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فـيها
�أوال  :الأ�صول ق�صرية الأجل
 - 1الودائع و�شهادات الإيداع :
�أ  -يجب �أن تكون الودائع لدى امل�صارف املحلية ملدة ال تتجاوز (� )1سنة واحدة .
ب  -يج ــب �أن تك ــون �شه ــادات الإيـداع ال�صادرة عن م�صرف حملي ملدة ال تتجاوز
(� )1سنة واحدة من تاريخ اال�ستحقاق فـي وقت ال�شراء .
� - 2إ�صدارات اخلزينة احلكومية :
أ�  -يجب �أال تزيد فرتة اال�ستحقاق على (� )1سنة واحدة .
ثانيا  :الأ�سهـــم
 - 1ال�شركات امل�ساهمة املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية :
�أ  -يجب �أال يتجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حملية م�سجلة فـي ال�سلطنة
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من القيمة ال�سوقية لأ�سهم تلك ال�شركة بالن�سبة
للأ�سهم املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،ون�سبة ( )%5خم�سة
باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أموال ال�صندوق � ،أيهما �أقل .
ب  -يجب �أن تكون ال�شركة امل�صدرة للأ�سهم متداولة �ضمن قطاع امل�ؤ�شر املحلي
ل�سوق م�سقط للأوراق املالية �أو �أن تكون هذه ال�شركة قد حققت �أداء ماليا
جيدا خالل العام احلايل والعام ال�سابق .
ثالثا  :العقــــارات
 - 1يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فـي العقار التجاري  ،ال�صناعي �أو ال�سياحي الكائن
فـي ال�سلطنة .
 - 2يجب �أال يتجاوز اال�ستثمار فـي عقار واحد فـي ال�سلطنة ن�سبة ( )%5خم�سة
باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أموال ال�صندوق .
-804-

رابعا  :امل�ساهمـات اخلا�صــة
ويق�صد بامل�ساهمات اخلا�صة امتالك �أ�سهم فـي �شركات عماني ــة غ ــري متداول ــة
فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية وت�شمل ال�شركات امل�ساهمة املقفلــة امل�سجلــة ف ــي
ال�سلطنة  ،على �أن يراعى فـي هذا ال�ش�أن  ،املرا�سيم ال�سلطانية ال�صادرة ب�إن�شاء
هذه ال�شركات  ،وما ي�أتي :
� - 1أال يتجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة م�ساهمة مقفلة ن�سبة ( )%10ع�شرة
باملائة من قيمة ر�أ�س مال ال�شركة  ،ون�سبة ( )%2اثنني باملائة من القيمة
ال�سوقية لإجمايل �أموال ال�صندوق � ،أيهما �أقل .
� - 2أال يتجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  -ن�ش�أت بغر�ض
الدخول فـي م�شاريع اخل�صخ�صة والتنمية التــي تطرحه ــا احلكوم ــة  -ن�سب ــة
( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة م ــن ر�أ�س م ـ ــال ال�شرك ــة  ،ون�سب ــة ( )%3ثالث ــة باملائ ــة
من �إجمايل القيمة ال�سوقية لأموال ال�صندوق � ،أيهما �أقل .
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جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة
قــرار
رقـم 2018/3
بتعديـل بعـ�ض �أحكام الالئحة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/9
و�إلى قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2017/3املنعقد بتاريخ 2017/10/1م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولـــى
ت�ضـاف فقرة جديـدة �إلى ن�ص املـ ــادة ( )66من الالئحة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنية
امل�شار �إليهـا  ،ن�صهــا الآتـي :
"ويجوز �إيفاد املوظف للتدريب خارج ال�سلطنة براتب كامل على نفقته اخلا�صة لال�ستفادة
من املنح التدريبية وفقا لل�ضوابط التنظيمية الآتية :
�	- 1إعالن الوحدة عن املنح التدريبية املتوفرة .
�	- 2أن يتقدم املوظف كتابة بطلب امل�شاركة فـي الربنامج التدريبي وفقا لل�شروط
واملزايا الواردة فـي الإعالن عن املنحة التدريبية املقدمة .
� - 3أن تكون املنحة التدريبية فـي �أحد املجاالت التي تدخل فـي اخت�صا�صات الوحدة .
�	- 4أن يرتبط الربنامج التدريبي مبتطلبات الوظيفة التي ي�شغلها املوظف �أو ت�أهيل
بع�ض املوظفني ل�شغل وظائف يحتاج �إليها العمل .
 - 5موافقة رئي�س الوحدة على املنحة التدريبية املقدمة ".
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من رم�ضـــــــــان 1439هـ
املوافــــق  30 :من مــايـــــــــــــو 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1247
ال�صادرة فـي 2018/6/10م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ــة

قــرار
رقـم 2018/7
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/120
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم , 2010/9
و�إلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2018/1املنعقد بتاريخ 2018/2/25م ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )14من الالئحة التنفـيذيــة لقانــون اخلدم ــة املدني ــة امل�شــار �إليهــا ,
الن�ص الآتي :
" يكون اختيار املر�شحني للتعيني على النحو الآتي :
�أوال  :بالن�سبة للوظائف التي ت�شغل بامتحان :
يكون االختيار بني املر�شحني ح�سب �أ�سبقية الرتتيب النهائــي لنتائــج االمتحــان ,
وعند الت�ساوي تكون الأولوية للأكرب �سنا  ,فالأ�سبق قيدا فـي �سجل القوى العاملة .
ثانيا  :بالن�سبة للوظائف التي ت�شغل دون امتحان :
يكون االختيار بني املر�شحني على �أ�سا�س الأكرث فـي اخلربة العملية � ,سواء �أكان
التعي ــني بن ــاء علـ ــى امل�ؤهل ب ــدون ا�شت ــراط اخلب ــرة � ,أم بـناء على م�ؤهل وخربة ,
�أم بناء على اخلربة بدون ا�شرتاط امل�ؤهل  ,وعند الت�ساوي فـي �إحدى هذه احلاالت
تكون الأولوية للأكرب �سنا  ,فالأ�سبق قيدا فـي �سجل القوى العاملة .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�شرتط �أن تكون اخلربة تالية للح�صول على امل�ؤهل املطلوب ل�شغل
الوظيفة  ,و�أن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة " .
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :من ذي احلجة 1439هـ
املوافــــق  3 :من �سبتمبـــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1259
ال�صادرة فـي 2018/9/9م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ــة

قــرار
رقـم 2018/9
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم  2011/8بتحديد الوظائف
ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/120
و�إلى قــرار رئيـ�س جملــ�س اخلدم ــة املدنيــة رقــم  2011/8بتحدي ــد الوظائ ــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2018/2املنعقد بتاريخ 2018/5/13م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولـــى
ت�ضاف وظيفة مديــر ومديــر م�ساعد مكتب امل�سابقات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم
�إلى املادة الأولى من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير ،
ومدير م�ساعد دائرة املواطنة بوزارة الرتبية والتعليم .
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  30 :من ذي احلجة 1439هـ
املوافــــق  10 :من �سبتمبـــــــر 2018م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1260
ال�صادرة فـي 2018/9/16م

-808-

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ــة

مكتـب وزيـر الدولـــة وحمــافظ ظفـار
�أمــر حملـــي
رقـم 2018/1
بتحديــد الر�ســـــوم والأثمــان
والت�أمينـات وال�ضمانـات املاليـة التـي حت�صلهـا بلديـة ظـفار
ا�ستن ــادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/37بتحديــد اخت�صا�صــات مكتــب وزيــر الدولــة
وحمافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ،
و�إىل الئح ــة بلدي ــة ظف ــار ال�صادرة باملر�ســوم ال�سلطــاين رقـم ، 86/18
و�إىل الأم ــر املحلي رق ــم  98/2فـي �شـ�أن حت�صيل ر�س ــوم بلديــة ظفــار ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد الر�سوم التي حت�صلها بلدية ظفار وفقا للمالحق (  ) 10 - 1املرفقة .
املــادة الثانيــــة
حتدد الت�أمينات وال�ضمانات املالية وفقا للملحق رقم (  ) 11املرفق .
املــادة الثالثــــة
يحدد ثمن اال�ستمارات وفقا للملحق رقم (  ) 12املرفق .
املــادة الرابعــــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،تفر�ض على من يتخلف عن �سداد
الر�سوم امل�ستحقة وفقا لهذا الأمر املحلي غرامة ت�أخري بواقع (  ) %10ع�شرة باملائة �شهريا
من قيمة الر�سم امل�ستحق  ،حت�سب بعد م�ضي (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ اال�ستحقاق ،
وت�ضاعف الغرامة عن كل �شهر ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعـها علـى قيمــة
الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا الأمر .
-809-

املــادة اخلام�ســــة
يلغى الأم ــر املحلي رق ــم  98/2امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر �أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســــة
ين�شـر هـذا الأمر فـي اجلريــدة الر�سمية  ،ويعمــل بـه اعتبارا مــن الأول مــن مــار�س 2018م .
�صـــدر فـي  6 :من جمـادى الأولـى 1439هـ
املوافـــــــق  24 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م
حممـد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1228
ال�صادرة فـي 2018/1/28م
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امللحــق رقـــم ( ) 1
الر�ســوم البلديــة علــى الأن�شطــة املهنيــة والتجاريــة
� - 1أن�شطـة الزراعة واحلراجـة و�صيـد الأ�سمـاك ( التجاريـة )
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

زراعة احلبوب ( با�ستثناء الأرز ) ،
واملحا�صيل البقولية والبذور الزيتية

100

2

زراعة الأرز

100

3

زراعة اخل�ضراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات

100

4

زراعة ق�صب ال�سكر

100

5

زراعة التبغ

5000

6

زراعة حما�صيل الألياف

100

7

زراعة املحا�صيل الأخرى غري الدائمة

100

8

زراعة الأعناب

100

9

زراعة الفواكه املدارية و�شبه املدارية

100

10

زراعة احلم�ضيات ( املوالح )

100

11

زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة

100

12

زراعة �أ�شجار و�شجريات الفواكه الأخرى واجلوزيات

100
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تابع امللحـق رقم ( � - 1 : ) 1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سمـاك ( التجاري ــة )
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

13

زراعة الثمار الزيتية

100

14

زراعة حما�صيل امل�شروبات

100

15

زراعة التوابل واملحا�صيل العطرية
وحما�صيل العقاقري واملحا�صيل ال�صيدالنية

100

16

زراعة املحا�صيل الدائمة الأخرى

100

17

زراعة الأحراج و�أن�شطة احلراجة الأخرى

100

18

الزراعة املختلطة

100

19

تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى

100

20

تربية اجلمال واحليوانات اجلملية

100

21

تربية ال�ض�أن واملاعز

100

22

تربية الدواجن ( ال�شركات الكبرية )

1000

23

تربية الدواجن
( الأفراد وامل�ؤ�س�سات ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة )

100

24

تربية احليوانات الأخرى

100

25

تربية املا�شية واجلامو�س

1000

26

تربية املائيات البحرية

150
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تابع امللحـق رقم ( � - 1 : ) 1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سمـاك ( التجاري ــة )
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

27

تربية املائيات فـي املياه العذبة

150

28

ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور

50

29

معاجلة البذور للتكاثر

100

30

خدمات الدعم للحراجة

100

31

�إكثار النباتات ( امل�شاتل )

50

32

قطع الأخ�شاب

100

33

جمع منتجات الأحراج غري اخل�شبية

100

34

ال�صيد والقن�ص و�أن�شطة اخلدمات املت�صلة

100

35

�صيد الأ�سماك البحرية ( ال�شركات )

1000

36

�صيد �أ�سماك املياه العذبة

250

37

�أن�شطة حما�صيل بعد احل�صاد

100

38

�أن�شطة الدعم للإنتاج احليواين

100

39

�أن�شطة الدعم لإنتاج املحا�صيل

100

40

�أن�شطة حدائق النباتات
وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية

250
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� - 2أن�شطـــة التعديـــن وا�ستغــــالل املحاجـــــر
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

ا�ستخراج النفط اخلام

1500

2

ا�ستخراج الغاز الطبيعي

1500

3

ا�ستخراج اخلث

1500

4

ا�ستخراج امللح

100

5

تعدين ركازات احلديد

1500

6

تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية الأخرى

1500

7

تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم

1500

8

تعدين الفحم القا�سي ( الأنفراثيت )

1500

9

تعدين الليغنيت

1500

10

تعدين املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة

1500

 11ا�ستغالل املحاجر ال�ستخراج الأحجار والرمال والطفل

1500

12

�أن�شطة التعدين وا�ستغالل املحاجر

1500

13

�أن�شطة الدعم ال�ستخراج النفط والغاز الطبيعي

1500

� 14أن�شطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر
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1500

 - 3ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

ت�شغيل امل�سالخ ( ذبح وتهيئة حلوم املوا�شي )
تربيد وجتميد اللحوم
تربيد وجتميد الفواكه واخل�ضراوات
جتهيز وحفظ ال�سمك والق�شريات والرخويات
جتهيز وحفظ الأ�سماك
والأحياء املائية على ال�سفن املتخ�ص�صة
جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�ضراوات
جتهيز وحفظ اللحوم
جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج
حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ الفواكه وع�صريها
حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ
اخل�ضراوات الطازجة �أو املطبوخة وع�صريها
حفظ وحتمي�ص وتعبئة املك�سرات ب�أنواعها
جتفـيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�صنع منتجاتها
تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها
طحن وتعبئة احلبوب ( قمح  ،ذرة � ،شعري )
(ال�شركـات)
طحن وتعبئة احلبوب ( قمح  ،ذرة � ،شعري )
(املحالت)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
250
250
100
250
250
500
500
100
250
250
150
150
1000
1500
100

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

16
17
18

خمبز يدوي ( تنور )
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع منتجات املخابز
حتمي�ص النب �أو طحنه �أو تعبئته و�صنع بدائل النب
�صنع منتجات طواحني احلبوب
( �شركـ ــات )
�صنع منتجات طواحني احلبوب
( حم ـ ــالت )
تكرير وطحن ملح الطعام
�صنع منتجات الألبان
�صنع الن�شا ومنتجات الن�شا
�صنع منتجات املخابز ( �آلــي )
�صنع منتجات املخابز ( ن�صف �آيل )
�صنع منتجات املخابز ( ي ــدوي )
�صنع خبز الأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية
�صنع املنتجات اخلفـيفة مثل :
رقائق الذرة وكعك دقيق الذرة ( التورتيال ) غري معد باخلبز
�صنع احللويات العربية ت�شمل املعمول وخالفه
�صنع رقائق البطاط�س
�صنع املتاي
�صنع احلليب املجفف ( البودرة ) واملكثف

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
50
250
500
1500
150
500
1000
1000
250
150
50
150
250
250
1000
250
1000

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

33
34
35

�صنع ال�سكر
�صنع الكاكاو وال�شوكوالتة واحللويات ال�سكرية
�صنع احللوى العمانية
�صنع املعكرونة و�شرائط املعكرونة
والك�سك�سي واملنتجات الن�شوية املماثلة
�صنع العجائن املح�شوة املطبوخة �أو غري املطبوخة
�صنع وجبات و�أطباق جاهزة
�صنع منتجات الأغذية الأخرى
�صنع املثلجات ( الآي�س كرمي )
�صنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

�صنع خال�صات ومك�سبات الطعم
للمواد الغذائية وامل�شروبات ( ماء الورد  ،الفانيال )
طحن وتعبئة البهارات والتوابل
�صنع الأعالف احليوانية املح�ضرة
�صنع امل�شروبات غري الكحولية ,
�إنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعب�أة فـي زجاجات
�صنع منتجات التبغ
حت�ضري وغزل �ألياف املن�سوجات
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
1000
1000
150
1000
200
150
1000
500
1000
500
250
1000
1000
5000
250

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

48
49
50
51

غزل وحت�ضري اخليوط ال�صناعية كالنايلون والديلون
ن�سج املن�سوجات
�إمتام جتهيز املن�سوجات
تبيي�ض و�صبغ وطبع الألياف الن�سيجية
ق�ص وتف�صيل املفرو�شات والأ�صناف املح�شوة
والأغطية املنزلية مثل املالءات � ،أكيا�س الو�سائد ،
املفار�ش  ،الأحلفة  ،الو�سائد  ،و�أكيا�س النوم للرحالت
و�أنواع البيا�ضات الأخرى
ق�ص وتف�صيل ال�ستائر
ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة وال�شاالت
و�أغطية ال�سيارات والأثاث والآالت والب�ضائع
( �شرك ـ ــات )
ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة وال�شاالت
و�أغطية ال�سيارات والأثاث والآالت والب�ضائع
( حمـ ــالت )
التطريز اليدوي واجلاكار
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية
( حمالت تف�صيل خياطة املالب�س الرجالية )
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية
تف�صيل وخياطة املالب�س الريا�ضية

52
53
54
55
56
57
58
59
60
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
500
500
250
500
500
75
1000
75
75
75
75
75
75

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

61
62
63
64

تف�صيل وخياطة املالب�س الع�سكرية
�صنع وتف�صيل مالب�س الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى
�صنع وتف�صيل الكمة العمانية
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية
�صنع حقائب الأمتعة
وحقائب اليد وما �شابهها  ،وال�سروج والأعنة
�صنع الأحذية
( امل�صانع )
�صنع الأحذية
( املحالت )
�صنع منتجات خ�شبية متنوعة ( ور�ش جنارة )
�صنع متاثيل وحتف �صغرية و�أطر الرباويز
و�صناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�شب
�صنع خام الورق الذي ت�صنع منه الفوط
واملناديل وورق الوجه و�صنع ورق اللف والتغليف
�صنع الورق املموج والورق املقوى
والأوعية امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�صنع علب كرتون � ،صناديق � ،شنط مطوية �أو مفردة
من الورق �أو من الورق املقوى ( غري مموج )
�صنع �أوعية التغليف الأخرى
( علب حفظ امللفات � ،أغلفة الأ�سطوانات )

65
66
67
68
69
70
71
72
73
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
500
1000
100
75
1000
1000
50
150
200
500
500
500
500

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع الورق املقوى متعدد الطبقات ( الكرتون )
و�صنع الورق املقوى امل�ضغوط امل�ستخدم فـي البناء
والت�شييد والأعمال الأخرى
�صنع �أ�صناف �أخرى من الورق والورق املقوى
�صنع احل�شو من املـواد الن�سيجية
مثل  :احلفاظات ال�صحية � ،سدادات قطنية لوقف النزيف
�صنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية ،
والأ�صناف املكتبية واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية
�صنع منتجات ورقية للأغرا�ض املنزلية
مثل الأطباق والأكواب وال�صواين
�صنع ورق الزينة
والورق ال�صناعي وورق اجلدران والتف�صيل
طباعة الألبومات اخلا�صة بال�صور والدفاتر التجارية
وما �إىل ذلك من النماذج التجارية امل�صورة
�صنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة
والورق ال�شفاف وامل�صقول والورق امل�صمغ
�أو الال�صق اجلاهز لال�ستعمال والأنواع الأخرى
الطباعـ ـ ـ ــة
الطباعة با�ستخدام الآالت النا�سخة
واحلا�سب الآيل والآالت املكتبية الأخرى
مثل  :نا�سخات ال�صور �أو النا�سخات احلرارية
-820-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
500
500
500
500
500
500
500
500
500
50

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

84
85
86
87
88
89
90
91
92

94
95

الطباعة الرقمية
�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالطباعة
جتليد الكتب وامل�ستندات
جتهيز و�إعداد حروف الطباعة
ا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سجلة
ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب الآيل اجلاهزة
�صنع منتجات �أفران الكوك
�صنع املنتجات النفطية املكررة
م�صافـي النفط وم�شتقاته
�صنع �أنواع الوقود ال�سائلة
( البنزين  ،الكريو�سني  ،الديزل )
�صنع املـواد الكيميائية الأ�سا�سية
�صنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية

1000
1000

96

�صنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي �أ�شكالها الأولية

1000

97

�صنع مبيدات الآفات
واملنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى

1000

98

�صنع الدهانات والورني�شات والطالءات املماثلة ،
و�أحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية

1000

93
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75
250
75
75
75
75
500
1500
1500
1500

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

99

�صنع ال�صابون واملنظفات  ،وم�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع  ،والعطور وم�ستح�ضرات التجميل

1000

�صنع وجتهيز البخور
�صنع املنتجات الكيميائية الأخرى
�صنع الألياف اال�صطناعية
�صنع املـواد ال�صيدالنية
واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
�صنع الإطارات والأنابيب املطاطية  ,وجتديد الأ�سطح
اخلارجية للإطارات املطاطية و�إعادة بنائها
ا�ستبدال الأ�سطح اخلارجية للإطارات الهوائية امل�ستعملة
�صنع املنتجات املطاطية الأخرى
�صنع املنتجات اللدائنية
�صنع منتجات من اللدائن مثل :
�ألواح � ،شرائح � ،صفائح � ،أ�شرطة  ،موا�سري وخراطيم
ولوازمهـ ــا
�صنع الزجاج واملنتجات الزجاجية
�صنع املنتجات املعدنية الالفلزية الأخرى
�صنع املنتجات احلرارية
�صنع املنتجات الطفلية الإن�شائية

250
1000
1000

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

113

�صنع الأ�سمنت بكافة �أنواعه

1500

114

�صنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلزف

1000

115

�صنع الأ�سمنت واجلري واجل�ص

1000

116

�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة والأ�سمنت واجل�ص

1500

117

قطع وت�شكيل و�صقل الأحجار

1500

118

�صنع احلديد القاعدي وال�صلب

1000

119

�صنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية

1500

120

�سبك احلديد وال�صلب

1500

121

�سبك املعادن غري احلديدية

500

�سبك املعادن غري احلديدية مثل :
122
الأملنيوم والزنك والنحا�س ( منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع )
123

�صنع املنتجات املعدنية الإن�شائية

�صنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�صنوعة
من �أجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء
124
والت�شييد مثل  :النوافذ والأبواب وال�سالمل واملظالت
و�أ�شغال معدنية مماثلة ( ور�ش احلدادة )

1500
1500
150

125

ور�ش الأملنيوم

150

126

�صنع ال�صهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن

1500

-823-

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

�صنع مولدات البخار ،
با�ستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
�صنع الأ�سلحة والذخائر
ت�شكيل املعادن بالطرق والكب�س وال�سبك والدلفنة ،
ميتالورجيا امل�ساحيق
معاجلة وطلي املعادن  ،املعاجلة بالآالت
�صنع �أدوات القطع
والعدد اليدوية والأدوات املعدنية العامة
ن�سخ املفاتيح
ال�سيوف واجلنبيات والأ�سلحة والذخائر املماثلة
�صنع اخلناجر العمانية
�صنع منتجات املعادن امل�شكلة الأخرى
�صنع املكونات واللوحات الإلكرتونية
�صنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة
�صنع معدات االت�صاالت
�صنع الإلكرتونيات اال�ستهالكية
�صنع معدات القيا�س واالختبار واملالحة والتحكم

50
250
75
1500
1500
1500
1500
1500
1500

�صنع ال�ساعات ب�أنواعها ( و�آليات حتديد التوقيتات )

1500
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1500
1500
1000
250
1000

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

142

�صنع معدات الت�شعيع
واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية
�صنع الأدوات الب�صرية ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي
�صنع الو�سائط املغناطي�سية والب�صرية
�صنع املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية
و�أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فـيها
�صنع البطاريات واملراكم
�صنع كابالت الألياف الب�صرية
�صنع الأ�سالك والكابالت الكهربائية
والإلكرتونية الأخرى
�صنع �أجهزة الأ�سالك
�صنع معدات الإ�ضاءة الكهربائية
�صنع الأجهزة الكهربائية املنزلية
�صنع املعدات الكهربائية الأخرى
�صنع املحركات والتوربينات  ،با�ستثناء
حمركات الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية
�صنع معدات تعمل بطاقة املوائع
�صنع امل�ضخات وال�ضواغط
وال�صنابري وال�صمامات الأخرى

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

156

�صنع املحامل والرتو�س
وعنا�صر �أجهزة التع�شيق ونقل احلركة

1500

157

�صنع الأفران و�أفران ال�صهر ومواقد �أفران ال�صهر

1500

158

�صنع معدات الرفع واملناولة

1500

159

�صنع الآالت واملعدات املكتبية
( با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة بها )

1500

160

�صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة

1000

161

�صنع الآالت الأخرى متعددة الأغرا�ض

1500

162

�صنع الآالت الزراعية و�آالت احلراجة

1500

163

�صنع �آالت ت�شكيل املعادن والعدد الآلية

1500

164

�صنع �آالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا

1500

� 165صنع �آالت لعمليات التعدين وا�ستغالل املحاجر والت�شييد

1500

166

�صنع �آالت جتهيز الأغذية وامل�شروبات والتبغ

1500

167

�صنع �آالت �إنتاج املن�سوجات وامللبو�سات واجللود

1500

168

�صنع �آالت �أخرى لأغرا�ض خا�صة

1500

169

�صنع املركبات ذات املحركات

1500
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تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

170

�صنع الهياكل ( �أعمال جتهيز العربات )
للمركبات ذات املحركات � ،صنع املركبات املقطورة
واملركبات ن�صف املقطورة

1500

171

�صنع �أجزاء وتوابع وحمركات املركبات ذات املحركات

1500

172

بناء ال�سفن واملن�ش�آت العائمة

1500

173

بناء قوارب النزهة والريا�ضة

1500

174

�صنع قاطرات ( جرارات ) وعربات ال�سكك احلديدية

1500

� 175صنع املركبات اجلوية والف�ضائية والآالت املت�صلة بها

1500

176

�صنع مركبات القتال الع�سكرية

1500

177

�صنع الدراجات النارية

1500

178

�صنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة

1500

179

�صنع معدات النقل الأخرى

1500

180

�صنع الأثاث

1000

181

تنجيد الأثاث مثل :
املراتب  ،املجال�س العربية  ،املجال�س الأفرجنية

75

182

�صنع املجوهرات والأ�صناف املت�صلة

1000
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تابع امللحـق رقم (  - 3 : ) 1ال�صناعـ ـ ــات التحويلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

183

�صنع املجوهرات املقلدة والأ�صناف املت�صلة

1000

184

�صنع الآالت املو�سيقية

1500

185

�صنع �أدوات الريا�ضة

1500

186

�صنع الألعاب واللعب

1500

187

�صنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
التي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان

1500

188

�صنع منتجات �أخرى

1500

189

�إ�صالح منتجات املعادن امل�شكلة

250

190

�إ�صالح الآالت

100

191

�إ�صالح املعدات الإلكرتونية والب�صرية

75

192

�إ�صالح املعدات الكهربائية

75

193

�إ�صالح و�صيانة �شاحنات البطاريات

75

194

�إ�صالح معدات النقل با�ستثناء املركبات ذات املحركات

150

195

�إ�صالح املعدات الأخرى

150

196

تركيب الآالت واملعدات ال�صناعية

150

-828-

� - 4إمــدادات الكهربـاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها

1500

2

تو�صيل الوقود البخاري وتكييف الهواء

1000

3

توزيع �أنواع الوقود الغازية
عن طريق �شبكة �أنابيب رئي�سية ( املوا�سري )

500

4

�صن ــع غ ــاز اال�ست�صبـ ــاح ،
وتوزيع �أنواع الوقود الغازية عن طريق �أنابيب رئي�سية

1000

� 5صنع الثلج للأغرا�ض الغذائية وغريها  -للتربيد مثال

150

� - 5إمـدادات امليـاه  ،و�أن�شطــة ال�صـرف ال�صحـي و�إدارة النفايـات ومعاجلتهــا

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

جتميع املياه ومعاجلتها وتو�صيلها

500

2

حتلية املياه

1500

-829-

تابع امللحـق رقم ( � - 5 : ) 1إمدادات املياه  ،و�أن�شطة ال�صرف ال�صحي و�إدارة النفايات
ومعاجلتها
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

3

نقل وبيع مياه ال�شرب

50

4

ال�صرف ال�صحي

500

5

جمع النفايات غري اخلطرة

100

6

جمع النفايات اخلطرة

500

7

التخل�ص من املخلفات ال�صناعية اخلطرة

100

8

معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�صريفها

500

9

معاجلة النفايات اخلطرة وت�صريفها

1000

10

ا�سرتج ــاع املـ ـ ــواد

1000

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية
و�أ�صناف املعادن ال�ستخدامها كمواد �أولية

150

12

�أن�شطة �أخرى لإعادة دوران النفايات
واخلردة الفلزية ( املعدنية )

150

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية
( غري املعدنية ) و�أ�صنافها ال�ستخدامها كمواد �أولية

150

14

�أن�شطة املعاجلة وخدمات �إدارة النفايات الأخرى

150
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 - 6الت�شييــــــــد
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

وعــــــاء الر�ســــــم
مقاوالت البناء
( ال�شركات العاملية وما فـي حكمها )
( �إن�شاءات عامة للمباين ال�سكنية وغري ال�سكنية )
الدرجة املمتازة
الدرجة الأوىل
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة والرابعة
ت�شييد الطرق وال�سكك احلديدية
مقاوالت �إن�شاء الطرق
( ت�شمل ال�شوارع واجل�سور والأنفاق )
�إن�شاء و�إ�صالح املطارات واملرافئ
ت�شييد امل�شاريع اخلا�صة باملنافع
�أعمال الت�شييد املتعلقة مب�شاريع الهند�سة املدنية الأخرى
�أن�شطة الت�شييد املتخ�ص�صة الأخرى
الهدم
حت�ضري املوقع
�أعمال احلفر وردم الأرا�ضي وت�سويتها
تنظيف وت�سوية املوقع
-831-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
300
250
200
150
100
500
500
500
500
500
250
100
100
100
100

تابع امللحق رقم (  - 6 : ) 1الت�شييـ ـ ـ ــد
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

16
17
18
19
20
21

الرتكيبات الكهربائية
�أعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء
تركيبات �إن�شائية �أخرى
�إكمال املباين وت�شطيبها
ت�أجري الرافعات التي ي�شغلها عامل
ت�أجري �آالت ومعدات الت�شييد الأخرى التي ي�شغلها عامل

75
75
75
75
75
75

 - 7جتارة اجلملة والتجزئة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركات والدراجـات النارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ( وكيل معتمد )
بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ( معر�ض )
بيع املركبات ذات املحركات امل�ستعملة
بيع املركبات ذات املحركات الأخرى
( ت�شمل الأونا�ش والرافعات و�سيارات الإ�سعاف )
�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات

4
5
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
1500
250
150
1500
150

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

�إ�صالح ميكانيك املركبات
حمطات غ�سيل وت�شحيم املركبات
بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات
بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات ( �سكراب ال�سيارات )
بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات
بيع الدراجات النارية وما يت�صل بها من �أجزاء وتوابع
�صيانة و�إ�صالح الدراجات النارية
البيع باجلملة نظري ر�سم �أو على �أ�سا�س عقد
جتارة املـواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة
البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات
البيع باجلملة ملنتجات الألبان والبي�ض
البيع باجلملة
لزيوت الطعام والدهون النباتية واحليوانية
البيع باجلملة
للحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك
البيع باجلملة
لل�سكر وال�شاي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز
البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته

17
18
19
20
21
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100
100
100
100
100
150
75
150
100
150
150
150
150
150
150
1500

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

22

البيع باجلملة
للم�شروبات الغازية والع�صائر واملياه املعدنية
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببيع الأغذية وامل�شروبات والتبغ باجلملة
بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية باجلملة
بيع ال�سلع املنزلية الأخرى باجلملة
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية
للحوا�سيب والربجميات باجلملة
بيع املعدات الإلكرتونية
ومعدات االت�صاالت وقطع غيارها باجلملة
بيع الآالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة
بيع الآالت واملعدات الأخرى باجلملة
بيع �أنواع الوقود ال�صلبة وال�سائلة والغازية
وما يت�صل بها من منتجات باجلملة
بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة
بيع مواد البناء واملـواد الإن�شائية املعدنية
ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة
بيع النفايات واخلردة
جتارة اجلملة غري املتخ�ص�صة

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

-834-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
150
150
1500
150
150
100
150
150
150
150
150
250
150
150

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

36

البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�ص�صة
التي تبيع الأطعمة وامل�شروبات والتبغ �أ�سا�سا
اجلمعيات التعاونية
الأ�سواق املركزية وما �شابهها
حمالت البقالة
الربادات
التموينات
�أنواع البيع الأخرى بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�ص�صة
جممعات جتارية ا�ستهالكية
بيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع امل�شروبات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للم�شروبات الروحية
بيع منتجات التبغ بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع وقود ال�سيارات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
حمطات بيع وقود املركبات

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

-835-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
500
250
3000
50
150
100
1000
1500
100
1000
100
1500
250
100
300

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

51

تزويد ال�سفن بالوقود
بيع احلوا�سيب
واملعدات الطرفـية للحوا�سيب  ،والربجميات ،
ومعدات االت�صاالت  ،بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع املعدات ال�صوتية والب�صرية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع املن�سوجات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع الأدوات املعدنية والطالء
والزجاج بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء
( معر�ض )
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء
( حمل )
بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�ضيات واحلوائط
بالتجزئة فـي املحالت املتخ�ص�صة
( معر�ض )
بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�ضيات واحلوائط
بالتجزئة فـي املحالت املتخ�ص�صة
( حمل )
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية
والأثاث ومعدات الإ�ضاءة وغريها من الأ�صناف املنزلية
فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( معر�ض )

52
53
54
55
56
57
58
59
60

-836-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
250
75
75
75
75
250
100
250
100
250

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

وعــــــاء الر�ســــــم
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية
والأثاث ومعدات الإ�ضاءة وغريها من الأ�صناف املنزلية
فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( حمل )
بيع الكتب وال�صحف والأدوات املكتبية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع الت�سجيالت املو�سيقية
وت�سجيالت الفـيديو بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع الأدوات الريا�ضية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�صناف اجللدية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( معر�ض )
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�صناف اجللدية
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
( حمل )
بيع املنتجات ال�صيدالنية والطبية وم�ستح�ضرات
التجميل و�أدوات الزينة بالتجزئة فـي متاجر متخ�ص�صة
بيع الب�ضائع اجلديدة الأخرى
بالتجزئة فـي متاجر متخ�ص�صة
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لل�ساعات ب�أنواعها
-837-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100
50
50
50
75
250
100
100
75
100
100

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

وعــــــاء الر�ســــــم
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأنابيب وم�ستلزماتها
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
لأدوات ومعدات �إطفاء احلريق والأمن وال�سالمة
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ومواد حربية
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لآالت ومعدات املطابع
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات �ضخ املياه
البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ال�صناعات البرتولية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة حلاويات �سكنية متنقلة ( الكرفانات )
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للآالت ومعدات الت�شييد والبناء والهند�سة املدنية
النفطية واملعدات الثقيلة و�صيانتها
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للطائرات و�أدوات ومعدات املطارات والطائرات
-838-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
150
150
150
150
150
150
250
150
250
250

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

 82البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للألعاب النارية

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
250

83

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لآالت ومعدات امل�صانع

250

84

بيع الب�ضائع امل�ستعملة بالتجزئة

100

85

البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة

100

86

بيع الأغذية وامل�شروبات
ومنتجات التبغ بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق

100

87

بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية
بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق

75

88

بيع ال�سلع الأخرى بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق

75

89

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات و�أجهزة املالحة

150

90

البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ومعدات املوانئ

250

91

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت
تنفـيذ طلبات ال�شراء �أو عن طريق الإنرتنت

100

92

�أنواع البيع بالتجزئة الأخرى
خارج املتاجر والأك�شاك والأ�سواق

150

-839-

 - 8النقــــل والتخزيـــــن
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

نقل الركاب بال�سكك احلديدية فـيما بني املدن

500

2

نقل الب�ضائع بال�سكك احلديدية

500

3

النقل الربي للركاب فـي املدن وال�ضواحي

100

4

�أنواع النقل الربي الأخرى للركاب

100

5

النقل الربي للركاب املحدد مبواعيد ( النقل العام )

150

6

النقل الربي للب�ضائع

100

7

النقل بخطوط الأنابيب

500

8

ت�شغيل و�صيانة حمطات ال�ضخ وخطوط الأنابيب

100

9

النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب

100

10

النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�ضائع

250

11

النقل املائي الداخلي للركاب

250

12

النقل املائي الداخلي للب�ضائع

250

13

النقل اجلوي للركاب

500

-840-

تابع امللحق رقم (  - 8 : ) 1النقـ ــل والتخزي ـ ــن
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

14

النقل اجلوي للب�ضائع

500

15

التخزين

100

16

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل الربي

100

17

�أن�شطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق
( مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة )
( الأفراد )

50

18

�أن�شطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق
( مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة )
( ال�شركات )

100

19

ت�شغيل ( �إدارة و�صيانة ) حمطات �شحن ال�سلع
فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت

500

20

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل املائي

250

21

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل اجلوي

250

22

مناولة الب�ضائع

100

23

�أن�شطة دعم النقل الأخرى

250

24

�أن�شطة الربيد

100

25

�أن�شطة �شركات نقل الربيد اخلا�صة

100

-841-

� - 9أن�شطــة الإقامــة واخلدمـــات الغذائيــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

الفنــــــادق واملنتجعـــــات
1

فنادق ومنتجعات �سبع جنوم

3000

2

فندق خم�س جنوم

1500

3

فندق �أربع جنوم

1000

4

فندق ثالث جنوم

500

5

فندق جنمتان

250

6

فندق جنمة واحدة

150

7

ال�شقق املفرو�شة و( الفندقية )

150

8

بيوت ال�شباب

100

9

ال�شاليهات واال�سرتاحات

150

10

ت�أجري وحدات اقت�سام الوقت

150

11

بيوت ال�ضيافة

100

12

النزل الرتاثية

100

13

النزل اخل�ضراء

100

14

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة الإقامة الق�صرية املدى

100

-842-

تابع امللحق رقم ( � - 9 : ) 1أن�شطــة الإقام ــة واخلدمـ ــات الغذائيـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

�أماكن املخيمات واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا
15
لل�سيارات واملتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100

16

مرافق الإقامة الأخرى( بيوت الطلبة والطالبات )

100

17

�أن�شطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة

100

18

مطاعم عاملية و�سياحية

500

19

مطاعم فئة �أوىل

250

20

مطاعم فئة ثانية

150

21

مطاعم فئة ثالثة

100

22

حمالت الوجبات ال�سريعة

100

23

حمالت البوظة ( الآي�س كرمي )

50

24

حمالت �شوي الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية

100

25

حمالت �شوي اللحوم ( امل�شاكيك )

50

26

بيع الذرة

50

27

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام �أ�سا�سا

50

28

املقاهي التي تقدم م�شروبات �أ�سا�سا

50

29

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�أن�شطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة

100

-843-

تابع امللحق رقم ( � - 9 : ) 1أن�شطــة الإقام ــة واخلدمـ ــات الغذائيـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

30
31
32
33
34
35
36
37

مقهى عاملي
تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات
�أن�شطة خدمات الطعام الأخرى
�شركات جتهيز الطعام ( متوين و�إعا�شة )
�أن�شطة تقدمي امل�شروبات
املقاهي
مقهى تقدمي �شي�شة ( الأرجيلة )
البارات

150
150
150
150
50
50
4000
1500

 - 10املعلومـــات واالت�صـــاالت
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

ن�شر الكتب

50

2

ن�شر ال�صحف واملجالت والدوريات

250

3

ن�شر املجالت الدورية العلمية والأدبية والتقنية
ن�شر ال�صحف وغريها
على ال�شبكة املعلوماتية ( الإنرتنت )

100

4

-844-

150

تابع امللحق رقم (  - 10 : ) 1املعلومـ ــات واالت�صـ ـ ــاالت
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

5
6
7
8
9
10

�أن�شطة الن�شر الأخرى
ن�شر ال�صور الفوتوغرافـية والنقو�ش
ن�شر النماذج واملل�صقات
ن�شر الربجميات
�أن�شطة �إنتاج الأفالم والفـيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة ما بعد الإنتاج
لأفالم ال�سينما والفـيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة توزيع
الأفالم ال�سينمائية والفـيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة عر�ض الأفالم ال�سينمائية
�أن�شطة ن�شر الت�سجيالت ال�صوتية واملو�سيقى
الإذاعة ال�صوتية

300
100
250

15

�أن�شطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية

150

11
12
13
14

150
100
100
150
250
100
150

17
18

البث التلفزيوين عن طريق ال�شبكة املعلوماتية
( الإنرتنت )
�أن�شطة االت�صاالت ال�سلكية
�أن�شطة االت�صاالت الال�سلكية

250
250

19

�صيانة ال�شبكات

100

16

-845-

150

تابع امللحق رقم (  - 10 : ) 1املعلومـ ــات واالت�صـ ـ ــاالت
م

وعــــــاء الر�ســــــم

20
21
22

�أن�شطة االت�صاالت ال�ساتلية
�أن�شطة االت�صاالت الأخرى
�أن�شطة الربجمة احلا�سوبية
�أن�شطة اخلربة اال�ست�شارية احلا�سوبية
و�إدارة املرافق احلا�سوبية
�أن�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب الأخرى
جتهيز البيانات وا�ست�ضافة املواقع
على ال�شبكة وما يت�صل بذلك من �أن�شطة
بوابات ال�شبكة
�أن�شطة وكاالت الأنباء
�أن�شطة خدمات املعلومات الأخرى

23
24
25
26
27
28

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100
100
75
75
100
100
150
250
150

 -11الأن�شطــة املاليــة و�أن�شطـة الت�أمــني
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1
2

�أنواع الو�ساطة املالية الأخرى
البنوك التجارية

250
1500
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تابع امللحق رقم (  -11 : ) 1الأن�شط ــة املالي ــة و�أن�شطــة الت�أم ــني
م

وعــــــاء الر�ســــــم

3
4
5
6
7

البنوك املتخ�ص�صة
�أن�شطة ال�شركات القاب�ضة
�أن�شطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية ( �أ�سهم و�سندات )
الت�أجري املايل
�أ�شكال منح القرو�ض الأخرى
�أن�شطة اخلدمات املالية الأخرى ،
با�ستثناء متويل الت�أمني واملعا�شات التقاعدية
�إدارة الأ�سواق املالية
�أن�شطة الو�ساطة املتعلقة
بعقود الأوراق املالية وال�سلع الأ�سا�سية
الأن�شطة الأخرى امل�ساعدة لأن�شطة اخلدمات املالية
تقييم املخاطر والأ�ضرار
�أن�شطة وكالء و�سما�سرة الت�أمني
�أن�شطة �أخرى
م�ساعدة للت�أمني ومتويل املعا�شات التقاعدية
�أن�شطة �إدارة الأموال
الت�أمني على احلياة
الت�أمني  ،بخالف الت�أمني على احلياة
�إعادة الت�أمني

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-847-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
1000
200
150
200
100
100
200
200
200
100
150
150
150
200
200
150

 - 12الأن�شطــة العقاريـــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

الأن�شطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة �أو امل�ؤجرة
الأن�شطة العقارية على �أ�سا�س ر�سوم �أو عقود
( و�ساطة العقارات  -تثمني املمتلكات )

2

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100
100

 - 13الأن�شطـة املهنيـة والعلميـة والتقنيـة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

الأن�شطة القانونية

100

2

مكتب التوثيق العام

100

3

الأن�شطة املحا�سبية و�أن�شطة م�سك الدفاتر
ومراجعة احل�سابات  ،واال�ست�شارات ال�ضريبية

100

4

�أن�شطة اخلربة اال�ست�شارية فـي جمال الإدارة

100

5

الأن�شطة املعمارية والهند�سية ،
واخلدمات اال�ست�شارية الفنية املت�صلة بها

200

6

مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املعمارية واملدنية

200

7

مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املعمارية

100
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تابع امللحق رقم (  - 13 : ) 1الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

8

مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املدنية

100

9

مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية

200

10

املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة
بالأن�شطة التخ�ص�صية جلميع فروع الهند�سة

200

11

�أن�شطة تخطيط وت�صميم املناظر الطبيعية

100

12

االختبارات والتحليالت التقنية

100

13

البحث والتطوير التجريبي
فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سة

100

14

البحث والتطوير التجريبي
فـي جمال العلوم االجتماعية والإن�سانية

100

15

الإعــالن

100

16

م�ؤ�س�سات ووكاالت الدعاية والإعالن

150

17

�أبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الر�أي

100

18

�أن�شطة الت�صميم املتخ�ص�صة

100

19

�أن�شطة الت�صوير

100

20

الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى

100

21

الأن�شطة البيطرية

100
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� - 14أن�شطـة اخلدمــات الإداريــة وخدمــات الدعــم
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

ت�أجري املركبات ذات املحركات

100

2

ت�أجري ال�سلع الرتفـيهية والريا�ضية

50

3

ت�أجري �شرائط و�أقرا�ص الفـيديو

50

4

ت�أجري ال�سلع ال�شخ�صية واملنزلية الأخرى

50

5

ت�أجري الآالت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية

100

6

ت�أجري معدات النقل اجلوي ( بدون م�شغل )

300

7

ت�أجري عدد و�آالت ومعدات التعدين وحقول النفط

250

ت�أجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات واملن�صات
8
( بدون �سائق )

300

9

�أن�شطة وكاالت الت�شغيل

100

10

�أن�شطة وكاالت الت�شغيل امل�ؤقت

100

11

تقدمي موارد ب�شرية �أخرى

100

12

�أن�شطة وكاالت ال�سفر

100

13

�أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية

50

14

خدمات احلجز الأخرى والأن�شطة املت�صلة بها

100
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تابع امللحق رقم ( � - 14 : ) 1أن�شطــة اخلدمـ ــات الإداري ــة وخدم ــات الدع ــم
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

15

مكاتب التن�سيق الطبي

100

16

�أن�شطة الأمن اخلا�صة

100

17

�أن�شطة خدمات نظم الأمن

100

18

�أن�شطة متكاملة لدعم املرافق

100

19

التنظيف العام للمباين

100

20

�أن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�صناعي الأخرى

100

21

الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�صيانة وجتميل املواقع

100

22

�أن�شطة اخلدمات الإدارية املتكاملة للمكاتب

100

23

ت�صوير امل�ستندات وحت�ضري الوثائق
وغريها من �أن�شطة الدعم املتخ�ص�صة للمكاتب

50

24

�أن�شطة مراكز النداء

50

25

تنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض التجارية

250

26

�أن�شطة وكاالت حت�صيل املدفوعات ومكاتب االئتمان

100

27

�أن�شطة التغليف والتعبئة

100

28

�أن�شطة التعبئة والتغليف ( حل�ساب الغري )

100

29

�أن�شطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال

75
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 -15الإدارة العامــة والدفـــاع  ،ال�ضمــان االجتماعــي الإلزامــي
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

الأن�شطة العامة للإدارة العامة
تنظيم �أن�شطة تقدمي الرعاية ال�صحية والتعليم
واخلدمات الثقافـية وغريها من اخلدمات االجتماعية ،
فـيما عدا ال�ضمان االجتماعي
تنظيم �أن�شطة ت�سيري الأعمال
وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها
�أن�شطة الدفاع
�أن�شطة النظام العام وال�سالمة

2
3
4
5

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100
100
50
100
100

 - 16التعليـــــم ( اخلـــــــا�ص )
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي

150

2

التعليم الثانوي العام ( الدبلوم العام )

150

3
4

التعليم الثانوي الفني واملهني
التعليم العايل

150
250
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تابع امللحق رقم (  - 16 : ) 1التعلي ـ ــم ( اخل ـ ـ ــا�ص )
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

5
6
7
8
9

التعليم فـي جمال الريا�ضة والرتفـيه
التعليم الثقافـي
معاهد تعليم املو�سيقى
�أنواع التعليم الأخرى
�أن�شطة دعم التعليم

150
150
100
150
100

� - 17أن�شطــة �صحــة الإن�ســان واخلدمـــة االجتماعيـــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

�أن�شطة امل�ست�شفـيات

300

2

�أن�شطة العيادات الطبية وعيادات الأ�سنان

100

3

الأن�شطة الأخرى فـي جمال �صحة الإن�سان

100

4

مرافق تقدمي الرعاية التمري�ضية مع الإقامة

100

5

�أن�شطة الرعاية مع الإقامة فـي امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
بالتخلف العقلي وال�صحة النف�سية والإدمان

100
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تابع امللحق رقم ( � - 17 : ) 1أن�شطــة �صحـ ــة الإن�س ــان واخلدمـ ــة االجتماعي ـ ــة
م
6
7
8
9

وعــــــاء الر�ســــــم
�أن�شطة تقدمي الرعاية مع الإقامة ،
لكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أن�شطة الرعاية الأخرى مع الإقامة
�أن�شطة العمل االجتماعي بدون الإقامة ،
لكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أن�شطة العمل االجتماعي الأخرى بدون الإقامة

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
100
100
100
100

 - 18الفنــون والرتفـيـــه والت�سليـــــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

الأن�شطة الإبداعية والفنون و�أن�شطة الرتفـيه

100

2

�أن�شطة املكتبات واملحفوظات

100

3

�أن�شطة املتاحف وت�شغيل املواقع واملباين التاريخية

100

4

ت�شغيل املرافق الريا�ضية

100

5

مراكز اللياقة البدنية ت�شمل مراكز كمال الأج�سام

100
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تابع امللحق رقم (  - 18 : ) 1الفن ــون والرتفـي ـ ــه والت�سلي ـ ـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

6

تنظيم الفعاليات الريا�ضية

100

7

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شغيل املرافق الريا�ضية

100

8

�أن�شطة النوادي الريا�ضية

100

9

الأن�شطة الريا�ضية الأخرى

100

10

�أن�شطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب

150

11

�أن�شطة الت�سلية والرتفـيه الأخرى

100

� - 19أن�شطـــة اخلدمـــات الأخــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

1

�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفـية للحا�سوب

50

2

�إ�صالح معدات االت�صاالت

50

3

�إ�صالح الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية

50

� 4إ�صالح الأجهزة املنزلية واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق
-855-

50

تابع امللحق رقم ( � - 19 : ) 1أن�شطـ ــة اخلدم ـ ــات الأخـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية

5

�إ�صالح الأحذية واملنتجات اجللدية

50

6

�إ�صالح الأثاث واملفرو�شات املنزلية

50

7

�إ�صالح ال�سلع ال�شخ�صية واملنزلية الأخرى

50

 8غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها ( اجلاف )

75

9

ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل الأخرى

75

10

ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للرجال

50

11

ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء

50

12

ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للأطفال

50

13

�أن�شطة اخلدمات ال�شخ�صية الأخرى

100

14

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�أن�شطة اخلدمات ال�شخ�صية الأخرى

100

15

الأندية ال�صحية ( كامل�ســاج  ،واحلمام البخاري )

250

* حت�سـب اخلدمة التف�ضيلية بن�سب ــة ( )%20ع�شري ــن باملائــة من �أ�صــل الر�س ـ ــم امل�ستحق
م�ضافـ ــا �إىل قيمــة ر�ســم اخلدمــة � ،شريطة �أال يقــل ر�سم اخلدمة التف�ضيليـة عــن ()50
خم�س ــني رياال عمانـيــا .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
ر�ســـوم اخلدمــــات البلديــة
علـى نزالء الفنـادق واملطاعـم العامليـة وال�سياحيـة ورواد مراكـز فنـون الت�سليـة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمـة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

نزالء ورواد الفنادق وال�شقق الفندقية
وال�شقق املفرو�شة وبيوت ال�شباب و�أماكن املخيمات
واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا لل�سيارات
()%5
 1واملقطورات ومرافق الإقامة الأخرى واملطاعم من قيمة املبيعات واخلدمات
واملقاهي العاملية وال�سياحية واملطاعم امل�سجلة
مبا فـيها ر�سوم اخلدمة
بالدرجة املمتازة والأولى ح�سب ت�صنيف البلدية
( با�ستثناء الدبلوما�سيني )
()%10
رواد مراكز و�صاالت الت�سلية والرتفـيه والألعاب
2
من قيمة التذاكــر
ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف
امللحــق رقـــم ( ) 3
الر�ســـوم مب�سالــــخ البلديـــة
 - 1ر�ســـوم الذبــــح

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســــم
بالريـــال العمانـي
ذبــــح

تقطيــع

1

عجـ ــول � /أبق ـ ــار

3

7

2
3

قعـ ــدان  /جمـ ــال
�أغن ـ ــام  /ماعـ ــز

4
1

6
1
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 - 2ر�سـوم نقــل اللحــوم مـن امل�سلــخ املركــزي
�إلـى ال�سـوق املركـزي ب�صاللـة بوا�سطـة �سيــارات البلديـة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســــم
بالريـــال العمانـي

1

الإبـ ـ ــل

1
عن الر�أ�س الواحد

2

الأبقـ ـ ــار

1
عن الر�أ�س الواحد

3

الأغن ـ ــام واملاع ـ ــز

 500بي�سة
عن الر�أ�س الواحد

امللحــق رقـــم ( ) 4
ر�ســوم �إيـــواء و�إعا�شــــة احليوانـــات ال�سائبـــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

1

�إيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة
و�أخرى

15
يوميا عن كل ر�أ�س

2

�إيواء ال�ض�أن واملاعز

5
يوميا عن كل ر�أ�س
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امللحــق رقـــم ( ) 5
ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

2

التدقيق على اخلرائط لل�سكن اخلا�ص
لكل مرت مربع ( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
التدقيق على اخلرائط للمباين اال�ستثمارية
لكل مرت مربع ( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )

 100بي�سة

3

امل�ساحة الزائدة
على ( )%50بطابق ال�سطح للمباين

4

زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب
عن م�ساحة الطابق الأر�ضي للمرت املربع الزائد
ال�سماح لال�ستعمال ال�سكني بطابق ال�سرداب
مبباين الفلل فقط لكل مرت مربع
�إجراء تعديل فـي اخلرائط امل�صدق عليها
( ال�سكني )
�إجراء تعديل فـي اخلرائط امل�صدق عليها
( باقي اال�ستخدامات )
�إ�صدار وجتديد ترخي�ص بناء
( كربى ملدة عامني )

م
1

 200بي�سة
 5لكل م2

5
6
7
8
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للمباين متعددة الطوابق
( اال�ستثمارية )
 1لكل م2
للفلل اخلا�صة وبحد �أق�صى
وحدتان �سكنيتان
1
1
10
20
20

تابع امللحق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

وعــــــاء الر�ســــــم
�إ�صدار وجتديد ترخي�ص بناء
( �صغرى ملدة عامني )
�إ�صدار بدل فاقد لرتخي�ص البناء ( كربى )
�إ�صدار بدل فاقد لرتخي�ص البناء ( �صغرى )
الت�صديق على الن�سخ الإ�ضافـية
للخرائط عن كل ورقة من اخلرائط
تعديل اال�سم فـي ترخي�ص البناء
ر�سم �إعادة ت�سجيل طلب ( ترخي�ص ) بناء كربى
�إ�صدار التقارير اخلا�صة
باملكاتب اال�ست�شارية عن كل �سنة
ت�صريح ال�شروع فـي البناء ( �سكني ) لكل طابق
ت�صريح ال�شروع فـي البناء ( ا�ستثماري ) لكل طابق
الفتة مقاول
الفتة بناء مع �صورة ت�صميم املبنى لكل م2
�شهادة تو�صيل خدمات الكهرباء واملياه
واملجاري لكل عداد
�شهادة عدم ممانعة � /شهادة �إكمال البناء
( املباين ال�سكنية الفردية اخلا�صة )
التي ال تزيد على وحدتني �سكنيتني
�شهادة عدم ممانعة � /شهادة �إكمال البناء
( باقي اال�ستخدامات )
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قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي
10
10
10
1
10
25
5
10
25
10
15
5
10
30

تابع امللحق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

23

ت�صريح حفر

25

24

جتديد ت�صريح حفر

15

25

ت�صريح هدم مبنى
( للمباين ال�سكنية لكل وحدة )

10

26

ت�صريح هدم مبنى
( باقي اال�ستخدامات لكل وحدة )

30

27

ت�صريح هدم �سور

5

28

زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات
�أكرث من (� )%20إىل ( )%30امل�صرح بالبناء
�أو ( )%15من م�ساحة قطعة الأر�ض لكل م2

5

ت�صويــر وطباعــة امل�ستنــدات واخلرائــط مــن ملــف القطعــة
29

A4

 100بي�سة

30

A3

 200بي�سة

31

A2

 500بي�سة

32

A1

 800بي�سة

33

A0

1

34

طباعة رقمية من معاملة مكتملة

 700بي�سة
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تابع امللحق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

ت�صاريـــح خميـمــــات العمـــــــال
35

الدرجة العاملية

1000

36

الدرجة املمتازة

300

37

الدرجة الأوىل

250

38

الدرجة الثانية

200

39

الدرجة الثالثة

150

40

الدرجة الرابعة

100

41

ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية
( املوافقات الفنية )

5

أ�  -اخلرائـط الرقميـة للجهـات احلكوميـة
42

خريطة رقمية
للطرق لكل ( 100كم) من �أطوال الطرق

600

43

خريطة رقمية
حتتوي على عنونة املباين لكل ( )1000موقع

150

44

خريطة رقمية تو�ضح املباين لكل ( )1000مبنى

150

ب  -اخلرائـط الرقميـة للقطـاع اخلـا�ص
45

خريطة رقمية
للطرق لكل ( 100كم) من �أطوال الطرق
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1200

تابع امللحق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخي ــ�ص البنـ ــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

46

خريطة رقمية
حتتوي على عنونة املباين لكل ( )1000موقع

300

47

خريطة رقمية تو�ضح املباين لكل ( )1000مبنى

300

48

حف ـ ــر ال�شـ ــوارع

( 3لكل مرت طويل فـي
ال�شهر)
الثالثة الأ�شهر الأوىل
(  6لكل مرت طويل فـي
ال�شهر )
�أكرث من ثالثة �أ�شهر
(  6لكل مرت طويل فـي
ال�شهر )
جتديد رخ�صة حفر
(  %10من قيمة الر�سم
الأ�صلي )

 49تغيري ا�ست�شاري معتمد بعد �صدور تراخي�ص البناء

30

50

ت�صريح قطع جبل

15

51

جتديد ت�صريح قطع جبل

5

 52طلب ت�صريح تغيري طالء خارجي للمباين ملدة �شهر
53

�إعادة ت�سيري معامالت مقاول
�أو مكتب ا�ست�شاري هند�سي بعد الإيقاف
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10
20

امللحــق رقـــم ( ) 6
ر�ســـوم الأ�ســواق املركزيـــة للخ�ضــراوات والفواكـــه
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســــم
بالريـــال العمانـي

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
(حمولتها � 10أطنان ف�أكرث )
دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
(حمولتها � 10أطنان ف�أكرث )
دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها من � 5أطنان �إىل �أقل من � 10أطنان )
دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها من � 5أطنان �إىل �أقل من � 10أطنان )
دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها �أقل من � 5أطنان )
دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها �أقل من � 5أطنان )
دخول ال�شاحنات املحملة باملنتجات املحلية

1

8

فرز و�إعادة تعبئة خ�ضراوات وفواكه بال�سوق

10

9

�شهادة �إتالف مواد غذائية بال�سوق

15

10
11
12

�شهادة �إعادة ت�صدير
�شهادة �إفراج عن مادة غذائية
فح�ص عينة �أغذية واردة عرب املنافذ

15
10
 5للفح�ص الواحد

1
2
3
4
5
6
7
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 10لكل �شحنة
 15لكل �شحنة
5
10
1
5

امللحــق رقـــم ( ) 7
ر�ســوم وخمالفــات الوقـوف باملواقــف العامـــة اخلا�ضعـــة للر�ســـوم

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

1

حجز مواقف عامة

25

2

ت�صريح مواقف العدادات لكل منطقة

� 10شهريا لكل موقف

 3ت�صريح مواقف العدادات ( �شامل جميع املواقف )

10

4

الوقوف باملواقف العامة اخلا�ضعة للر�سوم

 100بي�سة لكل �ساعة

5

خمالفة الوقوف باملواقف اخلا�ضعة للر�سوم

5
فـي حالة عدم �سداد الر�سوم
�أو انتهاء وقت احلجز

6

�إ�صدار ت�صريح وقوف خا�ص

10

نقل ت�صريح الوقوف
7
من مركبة لأخرى �أو من منطقة �إىل منطقة �أخرى
8

ا�ستخراج ت�صريح وقوف بدل فاقد
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1
1

امللحــق رقـــم ( ) 8
ر�ســـــوم �أخــــــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

1

الت�صديق على عقود الإيجار

( )٪5من �إجمايل القيمة
الإيجارية ال�سنوية

ترخي�ص موقع اخلدمة الذاتية
للم�شروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات
 2والأكالت وال�شطائر اخلفـيفة فـي حمطات الوقود
والأ�سواق واملباين اخلا�صة
3

4

5
6
7
8
9

� 15سنويا

25
ترخي�ص موقع اخلدمة الذاتية
للم�شروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات والأكالت ( ترخي�ص بلدي ) �سنويا
وال�شطائر اخلفـيفة فـي الأرا�ضي احلكومية
120
والأرا�ضي العامة
( كهرباء عامة ) �سنويا
� 50سنويا
ترخي�ص �آالت اخلدمة الذاتية
500
للبنوك وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى
( كهرباء عامة ) �سنويا
الرخ�صة ال�صحية ل�سيارات ال�شركات اخلا�صة
بنقل املياه �أو بيع املـواد الغذائية �أو نقل وت�سويق
الأ�سماك �أو نقل الدواجن احلية �أو احليوانات
� 50سنويا
�أو النفايات ( ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه
ال�شرب اململوكة لأفراد عمانيني )
5
لوائح العنونة ( املنزل امل�ستقل )
2
لوائح العنونة ( ال�شقة �أو املحل التجاري )
 10عن كل �شاحنة
ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لل�شركات
 5يوميا عن كل �شاحنة
ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة للأفراد
-866-

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

 10ترخي�ص �إقامة مظلة �أمام املنازل عن كل موقف
ترخي�ص �إقامة مظلة �أمام مبنى جتاري/
11
�سكني جتاري�/سكني م�ستغل للأغرا�ض التجارية
تغيري � /إ�ضافة ن�شاط جتاري �أو نقله
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
30
 30لكل موقف �سنويا
10

م�سمى مبنى

 150ملرة واحدة

ا�ستغالل �أر�ض حكومية
�أمام املطاعم واملقاهي عن كل مرت مربع
ت�صريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة
�إيجار م�سرح املروج
عمل بروفة مب�سرح املروج
�إيجار امل�سرح الرئي�سي مبركز البلدية الرتفـيهي
عمل بروفة
بامل�سرح الرئي�سي مبركز البلدية الرتفـيهي
�إيجار امل�سرح الدائري مبركز البلدية الرتفـيهي
عمل بروفة
بامل�سرح الدائري مبركز البلدية الرتفـيهي
�إيجار م�سرح البحرية
مبركز البلدية الرتفـيهي
عمل بروفة
مب�سرح البحرية مبركز البلدية الرتفـيهي

 1للمرت املربع
( �سنويا )
� 100شهريا
1000
300
200
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50
250
100
100
50

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

24

ترخي�ص �إقامة خميم م�ؤقت
( خميمات ف�صل اخلريف )

 10عن كل خميم
مكون من خيمة �أو خيمتني
وما زاد على ذلك
 5عن كل خيمة

25

ترخي�ص �إقامة ن�شاط م�ؤقت
( خالل مو�سم اخلريف )

100

ت�سجيل ال�شركات لدى البلدية
26
27
28
29

الدرجة العاملية واملمتازة
الدرجة الأوىل واملكاتب اال�ست�شارية
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة والرابعة

30

التخل�ص من املخلفات فـي مرادم البلدية

31

�شفط مياه املجاري
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100
50
40
20
1
للحمولة الأقل من � 5أطنان
2
للحمولة الأكرث من � 5أطنان
� 3سعة  500جالون
� 5سعة  1000جالون
� 7٫5سعة  2000جالون
� 10سعة  4500جالون
� 15سعة  5000جالون
ما زاد على ذلك
 2٫5لكل  500جالون �إ�ضافـية

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

اخلدمــــات التـــي تتقاطـــع مـــع الطـــــرق
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  100مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  200مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  300مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  400مم ف�أكرث
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  100مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  200مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  300مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  400مم ف�أكرث
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  100مم
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  200مم

 42ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  300مم
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250
350
500
750
500
750
1000
1500
750
1000
1500

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �شارع
43
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  400مم ف�أكرث

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
2500

44

ت�صريح م�سار خدمة

25

45

جتديد ت�صريح م�سار خدمة

15

46

ت�صريح نقل حمولة ثقيلة

25

47

جتديد ت�صريح نقل حمولة ثقيلة

15

48

ت�صريح مداخل وخمارج ومواقف

25

49

جتديد ت�صريح مداخل وخمارج ومواقف

15

50

ت�صريح ن�ضح مياه

25

51

جتديد ت�صريح ن�ضح مياه

15

52

ح�ضور �سحب ترويجي

50

53

�شهادة دفن ( للوافدين )

5

54

ت�صريح بيع ب�سوق اجلمعة والأيام الأخرى

� 10شهريا

55

الرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة

� 500أ�سبوعيا

56

�إقامة فعاليات بوا�سطة
�شركات القطاع اخلا�ص داخل مواقع البلدية
( ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية )
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 2لكل م2

خـ ــالل �أي ــام الع ــمل
 3لكل م2
خـ ــالل الإجـ ــازات

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

57
58

تخ�صي�ص �أر�ض ف�ضاء
حكومية بجوار املبنى املراد ت�شييده
ت�صريح للأك�شاك والعربات امل�ؤقتة

59

التنازل عن حمالت الأ�سواق

60

�أتعاب �إدارية عند تقييم �أ�ضرار حوادث الطرق

61
62
63
64
65
66
67

بدل فاقد  /تالف
( ترخي�ص بلدي  /عقد �إيجار � /إي�صال /
�شهادة تو�صيل خدمات � /شهادة �إكمال بناء /
ترخي�ص ملحق البناء )
ت�صريح لتوزيع عينات
ترويجية فـي املراكز التجارية
نقل موتى للوافدين �إىل املطار
التدقيق املبدئي على طلب تركيب الفتة �إعالنية
لوحة �إر�شادية على �أر�ض خا�صة
ت�صاريح م�ؤقتة
لتقدمي ال�شي�شة فـي املقاهي والفنادق واخليام
ت�سجيل طلب ترخي�ص بناء
( �إ�ضافة  ،تغيري جزئي  ،تغيري كلي )
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
 50بي�سة لكل م2

� 20شهريا
() %100
من القيمة الإيجارية وذلك
بعد موافقة جلنة تطوير
الدخل واال�ستثمار
() %10
من قيمة الأ�ضرار
وبحد �أدنى 20
5
25
30
5
� 10شهريا
� 500شهريا
10

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

 68ت�سجيل معامالت للتدقيق املبدئي على اخلرائط

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
30

69

�إقامة اخليام لأغرا�ض
جتارية ودعائية وترفـيهية على الأرا�ضي العامة

 500بي�سة
لكل م 2يوميا

70

�إلغاء احلفالت
املقامة على م�سارح البلدية

( )%10من القيمة الإيجارية
فـي حالة �إلغاء احلفلة قبل
�شهر من تاريخ احلفلة للمرة
الأوىل وتت�ضاعف الن�سبة
فـي حالة الإلغاء للمرة
الثانية وبحد �أق�صى ()%50

71

تغيريموعد احلجز مل�سارح البلدية

250

72

ت�صريح ت�سوية �أر�ض

15

73

تنظيف خملفات حوادث الطرق
التي تتطلب توفـري معدات ثقيلة وعمال

 100عن كل �ساعة عمل

 74ت�سجيل املكاتب اال�ست�شارية ب�إدارة تراخي�ص البناء

100

75

الفح�ص البيطري للموا�شي املذبوحة بامل�سلخ
لل�شرك ــات فق ــط

 1عن كل ر�أ�س

76

دخول �سيارات بيع املوا�شي املحلية

 1يوميا عن كل �شاحنة

77

بطاقة �صحية جديدة  /جتديد  /بدل فاقد

2

78

الت�صوير التلفزيوين والفوتوغرافـي
فـي احلدائق العامة

 50يوميا
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امللحــق رقـــم ( ) 9
الر�ســـوم علـــى الإعالنــــات
قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

تركيب الفتة �إعالنية على الأرا�ضي العامة
تركيب الفتة �إعالنية على الأرا�ضي اخلا�صة
تركيب الفتة �إعالنية على املباين اخلا�صة
ترخي�ص �إعالن على �أر�ض عامة عن كل م2

5

ترخي�ص �إعالن على �أر�ض خا�صة لكل وجه

250
100
250
100
 75لكل م2
وما زاد على ذلك
� 3شهريا

6

ترخي�ص �إعالن على �أ�سطح وواجهات املباين اخلا�صة
( ملنتج �أجنبي �أو عالمة جتارية )

� 1000سنويا

7

ترخي�ص �إعالن على �أ�سطح وواجهات املباين اخلا�صة
( ملنتج حملي  /خليجي �أو عالمة جتارية )

� 250سنويا

8

تغيري مل�صق �إعالين
بالالفتات الإعالنية على �أ�سطح املباين وواجهتها

50

9

�أر�ض خا�صة :
الفتة �إعالنية على �أعمدة الإنارة
( مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية )

10

�أر�ض عامة :
الفتة �إعالنية على �أعمدة الإنارة
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 150لكل م2

وما زاد على ذلك
� 3شهريا
 100لكل م2

وما زاد على ذلك
� 5شهريا
لكل عمود �إنارة

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�س ــوم عل ــى الإعالنـ ــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي
� 150شهريا
� 50شهريا
50

الإعالن على �شكل جم�سم على �أر�ض عامة
11
 12الإعالن على �شكل جم�سم على �أر�ض خا�صة للطرف الأول
 13الت�صديق على املن�شورات الدعائية لكل  1000ورقة
طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية
5
 14والرتفـيه واحلفالت والكوبونات الرتويجية لكل ت�صميم
الإعالنات على ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت التجارية ( اخلفـيفة ) اململوكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
اال�سم التجاري
� 5سنويا
15
مع العالمة التجارية �أو ال�شعار على الأبواب
� 50سنويا
الإعالن على �أحد جوانب ال�شاحنة
16
مل�صق �إعالين
100
17
على كامل ج�سم ال�شاحنة � ,صبغ �سيارة بالكامل
الإعالنات على ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت التجارية ( الثقيلة ) اململوكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
اال�سم التجاري
� 5سنويا
18
مع العالمة التجارية �أو ال�شعار على الأبواب
100
الإعالن على �أحد جوانب ال�شاحنة
19
مل�صق �إعالين
150
20
على كامل ج�سم ال�شاحنة � ,صبغ �سيارة بالكامل
1500
ترخي�ص ت�سيري حافلة �إعالنية متنقلة
21
الفتة �إعالنية ملحطة وقود
150
22
على �شكل برج داخل حدود القطعة
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�س ــوم عل ــى الإعالنـ ــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

23

الفتة �إعالنية ملحطة وقود
على �شكل برج خارج حدود القطعة

250

24

الفتة جتارية على واجهة املحل
حتتوي على اال�سم التجاري والن�شاط وال�شعار
�أو العالمة التجارية

12.5
لالفتة التي ال تزيد
م�ساحتها على  5م2
وما زاد على ذلك
يح�صل
 2.5على كل م2

25

الفتة جتارية جانبية للمحل
حتتوي على اال�سم التجاري والن�شاط وال�شعار
�أو العالمة التجارية عن كل م2

5

26

�شعار ال�شركة بدون الفتة جتارية فـي حدود م2

27

لوحة �إر�شادية على ال�شوارع العامة
الإعالن على الدراجة النارية
( ي�سمح فقط لدراجات تو�صيل الطلبات )
( للمنتج املحلي )
الإعالن على الدراجة النارية
( ي�سمح فقط لدراجات تو�صيل الطلبات )
( املنتج الأجنبي )
الفتة م�ؤقتة ترويجية للتخفـي�ضات والتنزيالت
( بدون �شعار ال�شركة �أو املنتج )
ترخي�ص برج للأ�سماء التجارية على �أر�ض عامة

28
29
30
31
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25
وما زاد على ذلك 250
100
15
25
� 50شهريا
 500ملرة واحدة

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�س ــوم عل ــى الإعالنـ ــات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

32
33
34
35
36
37
38

ترخي�ص برج للأ�سماء التجارية على �أر�ض خا�صة
الفتة �إعالنية على �شكل بوابة دخول
الإعالن على ج�سور امل�شاة لكل وجه
الإعالن على �سيارات الأجرة ( كامل )
الإعالن على �سيارات الأجرة ( جزئي )
الإعالن على منطاد
الفتة �إر�شادية م�ؤقتة ملنا�سبة ملدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
�إعالن متحرك م�ؤقت
على موقع عام ملدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
�إعالن متحرك م�ؤقت
على �أر�ض خا�صة ملدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
لوحة �إعالنية لعر�ض الأفالم على مباين دور ال�سينما
الفتة �إعالنية ( علم ) على �أر�ض حكومية
الفتة �إعالنية ( علم )
( على واجهة املحل  -واجهة مبنى على �سطح املبنى -
�أر�ض خا�صة )

39
40
41
42
43
44

�إ�ضافة �شعار �أو ا�سم جتاري ل�شركة
�أو خدمة على الالفتة التجارية للمحل لكل م2

الإعالن امل�ؤقت للرتويج عن منتج �أو خدمة على مواقف
ال�سيارات اخلا�ضعة للر�سوم للموقف الواحد
45
( ي�شمل اللوحات الإعالنية املوجودة على املن�صة )
-876-

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي
 250ملرة واحدة
� 2500سنويا
� 5000شهريا
� 100سنويا
� 50سنويا
� 500شهريا
15
250
125
� 50سنويا
� 50شهريا
� 25سنويا
� 12.5سنويا
� 150شهريا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�س ــوم عل ــى الإعالنـ ــات
م
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

وعــــــاء الر�ســــــم
الإعالن امل�ؤقت للرتويج عن منتج �أو خدمة باملواقف
العامة غري اخلا�ضعة للر�سوم �أو بالأماكن العامة
للموقـ ــف الواحـ ــد
( ي�شمل اللوحات الإعالنية املوجودة على املن�صة )
عر�ض �سيارة داخل املجمعات التجارية
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية
على الأرا�ضي اخلا�صة
مظلة على واجهة املحالت
( حتتوي على اال�سم التجاري وال�شعار
�أو العالمة التجارية )
ترخي�ص الفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى
ال متار�س به ال�شركة �صاحبة الإعالن ن�شاطها التجاري
ا�سم جتاري على �سطح �أو واجهة مبنى
متار�س فـيه ال�شركة ن�شاطها التجاري
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
للمبنى والنوافذ والأبواب (  3م 2ف�أقل )
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى
والنوافذ والأبواب ( منتج حملي ) �أكرث من  3م2
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى
والنوافذ والأبواب ( منتج �أجنبي ) �أكرث من  3م2
الإعالن ال�سم مقاول امل�شروع
على معدة ثابتة مبوقع امل�شروع
الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على �أر�ض عامة
الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على �أر�ض خا�صة
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قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي
� 100شهريا
� 25شهريا
� 50شهريا
 12.5لكل م2

وما زاد على ذلك
يح�صل 2.5
عن كل م2
� 1000سنويا
 10لكل م� 2سنويا
� 60سنويا
� 250سنويا
� 1000سنويا
 100ملرة واحدة
� 25شهريا
� 15شهريا

تابع امللحـق رقـم (  : ) 9الر�س ــوم عل ــى الإعالنـ ــات
م
58
59
60
61
62
63
64
65
66

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

ترخي�ص تركيب الفتة �إعالنية للبيع �أو للإيجار على
واجهة املبنى ( حتتوي على اال�سم التجاري �أو ال�شعار )
60
الإعالن عن منتج �أو ا�سم جتاري
عن كل مظلة  /كر�سي
على املظالت �أو الكرا�سي على �أر�ض عامة
30
الإعالن عن منتج �أو ا�سم جتاري
عن كل مظلة  /كر�سي
على املظالت �أو الكرا�سي على �أر�ض خا�صة
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية
� 150شهريا
على الأرا�ضي احلكومية اخلا�ضعة لر�سوم العدادات
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية
� 100شهريا
على الأرا�ضي احلكومية غري اخلا�ضعة لر�سوم العدادات
 2.5لكل م� 2سنويا
الإعالن على �سور البناء بالأرا�ضي احلكومية
الإعالن على �سور البناء بالأرا�ضي اخلا�صة
 1.5لكل م� 2سنويا
و�ضع مواد �إ�ضاءة على واجهة املحالت �أو املباين
 500بي�سة �شهريا
 5لكل م� 2شهريا

ا�سم �أو �صورة ملنتج بجانب /
داخل الالفتة التجارية ( 1م )2فقط

 20لكل  1م� 2سنويا
وما زاد على ذلك 200
للمنتج املحلي/اخلليجي
 750للمنتج الأجنبي

الإعالنات بوا�سطة ال�شا�شات الإلكرتونية املتغرية
67

الفتة �إلكرتونية �إعالنية على واجهة املحل

68

الفتة �إلكرتونية �إعالنية على �أر�ض خا�صة /
واجهة مبنى � /سطح مبنى
الفتة �إلكرتونية �إعالنية على �أر�ض عامة

69
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 60لكل  1م� 2سنويا
وما زاد على ذلك
 1000للمنتج الأجنبي
250
للمنتج املحلي  /اخلليجي
 75لكل م� 2سنويا
 200لكل م� 2سنويا

امللحــق رقـــم ( ) 10
ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

التحاليــــل امليكروبيولوجيــة
1

با�سيلي�س �سرييو�س

16

2

البكترييا القولونية ( الكوليفورم )

21

3

البكترييا الغائطية ( الأي كوالي )

21

4

بكترييا االنتريوكوكاي

10

الفح�ص امليكروبي ملختلف املـواد الغذائية ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا  ،و�ستافـيليوكوك�س اريو�س ،
5
و�ساملونيال  ،و�إي كوالي  ،و�إي كوالي  ، 0157وخمائر و�أعفان

35

الفح�ص امليكروبي للأ�سماك ومنتجاتها  ،ويت�ضمن الك�شف
 6عن العدد الكلي للبكترييا  ،و�ستافـيليو كوك�س اريو�س ،
و�ساملونيال  ،و�إي كوالي 0157

37

7

الفح�ص امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج ومنتجاتها ،
ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا  ،و�ستافـيليو
كوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال  ،و�إي كوالي 0157

الفح�ص امليكروبي ملنتجات الألبان ويت�ضمن الك�شف
 8عن العدد الكلي للبكترييا  ،البكترييا القولونية  ،البكترييا
الغائطية  ،خمائر و�أعفان � ،ستفـيلوكوك�س �إيريو�س و�ساملونيال
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30

30

تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

9

الفح�ص امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�ضمن الك�شف
عن با�سيلي �سرييو�س  ،و�ساملونيال  ،و�ستافـيليوكوك�س
�إيريو�س  ،و�إي كوالي  ،وخمائر و�أعفان

35

10
11

12
13
14
15

الفح�ص امليكروبي لع�صائر الفواكه ويت�ضمن الك�شف الكلي
عن العدد الكلي للبكترييا  ،كوليفورم  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للحلويات  ،وال�شكوالتة  ،والكراميل ،
واملك�سرات  ،واللبان  ،والع�سل  ،ويت�ضمن الك�شف عن العدد
الكلي للبكترييا � ،ستافـيلوكوك�س �إريو�س � ،ساملونيال ،
والإي كوالي  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للبي�ض ومنتجاته ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا � ،ستافـيلوكوك�س �إريو�س � ،ساملونيال ،
والإي كوالي  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي لعينات الهواء ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�شرب ويت�ضمن الك�شف
عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ( الكوليفورم )
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�شرب املعب�أة ويت�ضمن الك�شف
عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ،
و�سيدومونا�س �أريجونوزا

الفح�ص امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�ضمن الك�شف
16
عن البكترييا الغائطية  ،والبكترييا القولونية
17

�ستافـيلو كوك�س �إيريو�س
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25
35

35
20
12
18
18
21

تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

18

�ساملونيال

16

19

العدد الكلي للبكترييا عند ( )22درجة مئوية

10

20

العدد الكلي للبكترييا عند ( )37درجة مئوية

10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

وفايبرييو بارهيموالتيكيا
خمائر و�أعفان
�سيدو مونا�س �أريجونوزا
�إي كوالي 0157
ثريموفـيلك كامبيلوبكرت
لي�سترييا
برو�سيال
�أي بكترييا ممر�ضة �أخرى
�أي بكترييا غري ممر�ضة �أخرى
�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا
�سلفر ريديو�سنج انريوب�س
التقييم امليكروبي للمطاعم
الك�شف عن الغ�ش التجاري فـي اللحوم والدواجن ومنتجاتها
العبوة املعقمة ( )250مل
العبوة املعقمة ( )500مل

10
16
10
20
20
17
16
16
10
13
13
35
50
2
4
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

التحاليـــل الكيميائيــة للأغذيــة
36

الفح�ص الفـيزيائي

5

37

ن�سبة الرطوبة

5

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ن�سبة ال�سيقان
ن�سبة الرماد
ن�سبة املـواد ال�صلبة
امل�ستخل�ص املائي
املــواد غري الذائبة فـي امل ــاء
ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�ض
رقم احلم�ض
ن�سبة احلمو�ضة
حم�ض ال�سترييك
حم�ض الأ�سكوربك
حم�ض هيدروك�سي بنزويك

5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5

49

حم�ض �سوربيك

5

50

ايزو داي كربون �أمايد

5

51

بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين

5
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ن�سبة الكافـيني
الكال�سيوم
بروك�سيد الكال�سيوم
ن�سبة الدهن اخلام
ثاين �أك�سيد الكربون
الكثافة
�إنزمي ديا�ستيز
ن�سب املحليات ال�صناعية
ال�سكارين
ا�سبارتيم
�أ�سو�سفام
�سلفانو �أمايد
ن�سبة امللح
ن�سبة يوديد الكال�سيوم
يوديد ال�صوديوم
ن�سبة بوتا�سيوم برومايد

20
15
10
10
10
5
15
20
10
10
5
5
5
5
5
10

68

رقم الت�صنب

10

69

تعريف الأنواع

20
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

70

كلوروفـينيكول

20

71

ترت�سايكلني

20

72

الفح�ص الفـيزيائي

5

73

حتليل الزيوت والدهون ( يت�ضمن رقم احلم�ض
ون�سبة احلمو�ضة والأحما�ض الدهنية وال�صابون
ورقم الت�صنب واملـواد غري القابلة للت�صنب ورقم اليود
ومعامل االنك�سار والك�شف عن الزيوت املعدنية واختبار
كري�س والتزنخ وقيمة البريوك�سايد )

50

74

حتليل الزيوت والدهون
بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن �شحوم اخلنزير

80

حتليل احلبوب ( يت�ضمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املـواد
ال�صلبة ون�سبة احلمو�ضة ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف
 75اخلام والربوتني ون�سبة الدهن اخلام وبريوك�سيد الكال�سيوم
ويوديد ال�صوديوم ويوديد الكال�سيوم والكال�سيوم
ون�سبة كلوريد ال�صوديوم والربومات )
76

حتليل الع�صائر وامل�شروبات غري الكحولية
( يت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة ون�سبة الرطوبة
ون�سبة املـواد ال�صلبة والألوان واملـواد احلافظة والكافـيني
وبرك�س وثاين �أك�سيد الكربون واملحليات ال�صناعية )

حتليل الألبان ( يت�ضمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�ضة
77
ون�سبة الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املـواد ال�صلبة )
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50

50

40

تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

78

حتليل ال�سكريات والع�سل
( يت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة واجللوكوز والفركتوز
و�أ�سكروز و�إنزمي الديا�ستيز ومعامل االنك�سار
ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة )

40

79

حمتوى الدهن

10

80

حمتوى الدهن مع اله�ضم ( هيدرول�س�س )

15

81

الأحما�ض الدهنية ( مثيل �إ�سرت )

20

82

املـواد غري القابلة للت�صنب

15

83

حمتوى الألياف

10

84

ن�سبة الألوان ال�صناعية

20

85

اللون الأخ�ضر �أ�س

5

86

�أ�صفر غروب ال�شم�س

5

87

طارطارزين

5

88

الأزرق الرباق

5

89

بريك�س

5

90

اللون البني

5

91

كارموزين

5
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

92

ن�سبة اللون الأحمر

5

93

كيونولني الأ�صفر

5

94

بن�سو � 4أر ( لون )

5

95

اللون الأحمر  2جي

5

96

اللون الأخ�ضر  ( 3ف دي �سي )

5

97

�إندوجوكارمني

5

98

الكادميوم فـي الأغذية

15

99

الر�صا�ص فـي الأغذية

15

100

النحا�س فـي الأغذية

15

101

الكوبلت فـي الأغذية

15

102

احلديد فـي الأغذية

15

103

املنجنيز فـي الأغذية

15

104

املونيبدينوم فـي الأغذية

15

105

الفانيديوم فـي الأغذية

15

106

الزنك فـي الأغذية

15

107

الكروم فـي الأغذية

15
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

108

الزئبق فـي الأغذية

20

109

الق�صدير فـي الأغذية

20

110

النيكل فـي الأغذية

15

111

الزئبق والق�صدير فـي املـواد الغذائية

35

112

زئبق  ،كادميوم  ،ر�صا�ص فـي املـواد الغذائية

45

كادميوم  ،نحا�س  ،كوبلت  ،كروم  ،زئبق  ،حديد  ،منجنيز ،
113
مونيبدينوم  ،فانيديوم  ،زنك فـي املـواد الغذائية

120

114

نحا�س  ،حديد  ،زنك فـي املـواد الغذائية

40

115

�أي عن�صر �آخر من املعادن الثقيلة فـي الأغذية

15

116

جتهيز العينة الغذائية

5

117

نخل العينة

5

118

التجفـيف بالتجميد ( جتفـيد )

5

119

هيدروك�سي ميثيل فارفاريل

10

120

ال�شوائب غري الذائبة

5

121

حمتوى اليود

5

122

رقم اليودي

10

123

الك�شف عن �شحوم اخلنزير وم�شتقات اخلنزير

30
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

124

الك�شف عن الزيوت املعدنية

5

125

ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنائية
وال�سكريات املختزلة فـي الأغذية

20

126

قيمة البريوك�سيد

5

127

الأ�س الأيدروجيني

5

128

الف�سفور

5

129

بوتا�سيوم

5

130

ن�سبة الربوتني

10

131

املـواد احلافظة

20

132

التزنخ ( اختبار كري�س )

5

133

معامل االنك�سار

5

حتاليل التوابل وامللح وال�شاي والقهوة
( تت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة والأ�س الأيدروجيني وامل�ستخل�ص
 134املائي واملـواد غري الذائبة والرماد غري الذائب فـي احلم�ض
والكافـيني ون�سبة ال�سيقان والك�شف عن الألوان الغذائية
ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف )

40

135

امليالمني

30

136

الفـيتامينات

30
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

137

م�ضادات الأك�سدة

20

138

حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز

G.C

15

139

حمتوى الكحول بطريقة الكثافة

5

140

�أي مواد غذائية �أخرى

40

141

الك�شف عن متبقيات املبيدات فـي املـواد الغذائية

45

142

الك�شف عن متبقيات الهرمونات
وامل�ضادات احليوية فـي املـواد الغذائية

45

143

الك�شف عن ال�سموم الفطرية

30

144

الك�شف عن امللوثات الكيميائية فـي املـواد الغذائية

40

145

ن�سب املنكهات ال�صناعية �أو الطبيعية

20

146

�أي منكهة �صناعية �أو طبيعية

5

147

�أي م�ضافات غذائية �أخرى

20

148

الك�شف عن ال�سوالنني فـي البطاط�س

10

149

الك�شف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها

10

150

�أي عنا�صر �أخرى

10
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

التحاليـل الكيميائيـة للعينــات البيئيـة
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه
الهيدروكربونات الأليفاتية
فـي الرتبة  ،روا�سب بحرية  ،كائنات حية  ،هواء
الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه
الهيدروكربونات الأروماتية
فـي الرتبة  ،روا�سب بحرية  ،كائنات حية  ،هواء
الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات
واملذكورة بـ ( طريقة االختبار  610إ� بي �أ ) والهيدروكربونات
املف�صولة وغري املف�صولة وجمموع املركبات العطرية
فـي الرتبة  ،روا�سب بحرية  ،كائنات حية  ،هواء
بنزين  ،تولوين � ،إيثيل بنزين � ،إكزالني فـي املياه
املبيدات الكارباماتية
الك�شف الو�صفـي
بجهاز كروماتوجرافـيا الغاز واملطياف الكتلي للمياه
الك�شف الو�صفـي بجهاز كروماتوجرافـيا الغاز واملطياف
الكتلي فـي الرتبة  ،روا�سب بحرية  ،كائنات حية  ،هواء
الزيوت وال�شحوم  /امل�ستخل�ص الع�ضوي
املبيدات الكلورونية الع�ضوية
املبيدات الف�سفورية الع�ضوية
مركبات عديد الكلور ثنائي الفـينيل
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15
40
15
40
70
20
40
40
40
10
60
60
40

تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

164

مركبات عديد الكلور ثنائي الفـينيل
متمثلة فـي � ( 1254أروكلور )
م�شتقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفـينيل
متمثلة فـي � ( 1260أروكلور )
املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه
املركبات عديدة احللقات العطرية
فـي الرتبة  ,روا�سب بحرية  ,كائنات حية  ,هواء
مبيدات البريوثرويدات
املبيدات املجهزة جتاريا
الهيدروكربونات النفطية الكلية
املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه
الك�شف عن املــادة الفعالة فـي املبيدات
الكال�سيوم واملغني�سيوم
حجم احلم�أة
الروا�سب ال�صلبة
الرقم الأيدروجيني
العوالق
حتليل املبيدات
الهيدروكربونات الأليفاتية ( الهبتاديكان  ،الأوكتاديكان ،
الفـيتان ) ومركبات من  C14 – C34الأليفاتية املف�صولة
وغري املف�صولة وجمموع املركبات والأليفاتية فـي الرتبة ،
روا�سب بحرية  ,كائنات حية  ,هواء

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي
40
40
30
40
40
30
30
35
30
6
5
5
2
5
45
70

تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

وعــــــاء الر�ســــــم
التحاليــل الكيميائيــة للميــاه

180

ن�سبة الكلور املتبقي

5

181

االحتياج الكيميائي للأك�سجني

15

182

( معدل امت�صا�ص ال�صوديوم ) SAR

10

183

( احلد من الأك�سدة املحتملة ) ORP

5

184

الكال�سيوم  ،املغن�سيوم  ،ال�صوديوم  ،الع�سر الكلي

10

185

حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

IC

15

186

حتليل االنيونات با�ستخدام جهاز � ( ICستة عنا�صر )

15

187

الرقم الأيدروجيني  ،القلوية  ،التو�صيل الكهربائي

5

188

االحتياج احليوي للأك�سجني

10

189

امللوحة

5

190

احلمو�ضة

5

191

الأمونيا

5

192

الباريوم

7

193

الربوميد

25

194

التو�صيل الكهربائي

5

195

الأك�سجني الذائب

5
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

ال�سيليكون
ال�سرتن�شيوم
ال�سيانيد
ال�صوديوم
 SRالفو�سفـيت ممثل ب P
الفلوريد
القلوية الكلية
الكربيتات
الكربيتيد
الكلوريدات
اللون
العكارة
املاغن�سيوم
الع�سر الكلي ممثل ك CaCo 3
املـواد الذائبة الكلية

5
5
15
5
5
5
5
5
10
5
5
10
5
10
15

211

املـواد العالقة الكلية

10

212

نيرتوجني كلدهال

10

213

النيرتوجني الكلي

15
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

214

النرتات

5

215

النرتيت

5

216

الف�سفور الكلي

10

217

النيرتوجني امل�ؤك�سد

10

218

زرنيخ

10

219

االنتيمون

10

220

�سيلينيوم

10

221

بورون

10

222

كادميوم

10

223

كروم

10

224

الكروم Cr + 6

15

225

كوبلت

10

226

نحا�س

10

227

زئبق

15

228

حديد

10

229

ر�صا�ص

10

230

منجنيز

10
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تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

231

مولبيديوم

10

232

نيكل

10

233

ف�ضة

10

234

ق�صدير

15

235

تيتانيوم

10

236

فانيديوم

10

237

الربوميد ( جزء فـي البليون )

20

238

الربوميت ( جزء فـي البليون )

20

239

الربوميد والربوميت ( جزء فـي البليون )

25

240

التنج�ستون

10

241

زنك

10

242

زئبق  ،كادميوم  ،ر�صا�ص

25

243

كادميوم  ،نحا�س  ،كوبلت  ،كروم ،
زئبق  ،حديد  ،منجنيز  ،مونيبدينوم  ،فانيديوم  ،زنك

80

244

نحا�س  ،حديد  ،زنك

25

245

�أي عنا�صر �أخرى

10

-895-

تابع امللحــق رقـــم (  : ) 10ر�س ــوم الفح ــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســـــم
بالريال العمانــي

التحاليـل الإ�شعاعيـة فـي امليـاه والأغذيـة
246

حتليل املـواد امل�شعة بالأغذية

10

247

حتليل املـواد امل�شعة باملياه

15

248

حتليل املـواد امل�شعة باملنتجات ال�صناعية

15

249

الك�شف عن امل�صادر امل�شعة بامل�صانع وال�شركات

40

250

حتليل ج�سيمات �ألفا وبيتا الكلية

45

251

حتليل املـواد امل�شعة بالرتبة

15

252

حتليل املـواد امل�شعة بالهواء

15

253

حتليل املـواد امل�شعة بالهواء مع جمع العينات

40

حتاليــــــــــل �أخـــــــــرى
254

امل�شاريع والدرا�سات للطلبة

( )%50من الر�سم

255

عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص كيميائيا

15

256

عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص ميكروبي

5

257

ا�ست�شارة علمية ( طلب تقرير فني )

20

258

زيارة فنية لتقدمي ا�ست�شارة كتابة تقرير

40
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امللحــق رقـــم ( ) 11
الت�أمينــــات وال�ضمانـــــات املاليـــــة
القيمــــة
بالريال العمانــي

م

نــــــــوع الت�أميـــــــن

1

ت�أمني ت�صريح ال�شروع فـي البناء

2

ت�أمني �إباحة بناء �صغرى

100

3

�ضمان بنكي للحفر اللولبي
حتت ال�شوارع املزدوجة ملد خطوط اخلدمات

15000

4

�ضمان بنكي ملدة �سنتني
عن كل قطع لل�شوارع الداخلية فـي حالة قطع الأ�سفلت

1000

5

ت�أمني متديدات خدمات الأعمال على الأرا�ضي العامة ( )%1.5من كلفة امل�شروع

 500بي�سة لكل م2

وبحد �أدنى 100

 2لكل م2

6

ت�أمني قطع جبل

7

ت�أمني هدم مبنى �أو منزل

على �أال يقل
عن 200

8

ت�أمني ا�ستئجار م�سرح املروج

1000

على �أال يقل
عن 500
 1لكل م2

 9ت�أمني ا�ستئجار امل�سرح الرئي�سي مبركز البلدية الرتفـيهي

500

 10ت�أمني ا�ستئجار امل�سرح الدائري مبركز البلدية الرتفـيهي

500
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 11الت�أمينـ ــات وال�ضمان ـ ــات
م

نــــــــوع الت�أميـــــــن

القيمــــة
بالريال العمانــي

11
12
13

ت�أمني ا�ستئجار م�سرح البحرية مبركز البلدية الرتفـيهي
ت�أمني �إقامة خميم م�ؤقت ( خميمات ف�صل اخلريف )
ت�أمني �إقامة ن�شاط م�ؤقت ( خالل مو�سم اخلريف )
ت�أمني على مع�سكرات الأعمال املدنية امل�ؤقتة
( بقي ــة الفئـ ــات )
ت�أمني على مع�سكرات الأعمال املدنية امل�ؤقتة
( ال�شركــات العاملي ــة املمتـ ــازة )
ت�أمني ت�سوية �أر�ض
ا�سرتداد ت�أمني �أو �ضمان
( ال ي�شمل ت�أمني الإباحة ال�صغرى )

300
100
150

14
15
16
17

500
1000
 500بي�سة لكل م2

5

امللحــق رقـــم ( ) 12
ثمـــــن اال�ستمـــــارات
م

نـــــوع اال�ستمــــــارة

1
2

ا�ستمارة عقد �إيجار
ا�ستمارة ت�صريح حفر
كتيب للوائح والقوانني �أو كتيب ا�ستثماري �أو عمراين
�أو �سياحي �أو اقت�صادي
الت�صديق طبق الأ�صل

3
4
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الثمــــــــن
بالريال العمانــي
1
1
5
5

كليــــة العلــــوم ال�شرعيـــة
قـــرار
رقــم 2018/35
ب�إ�صــدار الالئحـة الداخليـة لكليـة العلـوم ال�شرعيـة
ا�ستن ــادا �إلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2014/35ب�إن�ش ــاء كليـة العلـوم ال�شرعيـة و�إ�ص ــدار
نظامهــا ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكام الالئحة الداخلية املرفقة لكلية العلوم ال�شرعية .
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 التـايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 6 / 3 :هـ
املوافــــق 2018 / 2 / 19 :م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزي ــر الأوق ــاف وال�شـ ـ�ؤون الديني ــة
رئي�س جملــ�س �أمنـ ــاء كلي ــة العلوم ال�شرعية

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1232
ال�صادرة فـي 2018/2/25م

-899-

الالئحـــة الداخليــة لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ض ــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الـكـليــــة:كلية العلوم ال�شرعية .
 املجلـــ�س :جمل�س الأمناء بالكلية .
 العميـــــد :عميد الكلية .
 املجلــ�س الأكادميــي :املجل�س الأكادميي بالكلية .
 الالئحـــة :الالئحة الداخلية للكلية .
 �أع�ضـاء هيئـة التدريـ�س :الأ�ساتذة  ،والأ�ساتذة امل�شاركون  ،والأ�ساتذة امل�ساعدون  ،واملدر�سون  ،واملدر�سون امل�ساعدون .
 املوظـــف :ال�شخ�ص الذي ي�شغل وظيفة دائمة �أو م�ؤقتة فـي الكلية .
 الراتـــب :الراتب الأ�سا�سي ال�شهري  ،م�ضافا �إليه العالوات الدورية والت�شجيعية .
 الراتــب الكامــل :الراتب م�ضافا �إليه البدالت بالفئات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية فـي الكلية  ،وتطبق �أحكام
قانون جامعة ال�سلطان قابو�س فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي �أحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي
هيئــة التدريـ�س
املــادة ( ) 3
يكون للكلية عميد يتوىل �إدارة �ش�ؤون الكلية  ،وت�صريف �أمورها  ،ومتثيلها �أمام الق�ضاء ،
وفـي �صالتها بالغري  ،وله كافــة ال�صالحــيات املمنوحــة لرئي ــ�س الوح ــدة املق ــررة قانونــا ،
وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1رفــع م�شــروع اخلط ــة اخلم�سي ــة وامليزاني ــة ال�سنوي ــة واحل�س ــاب اخلتام ــي للكليــة
�إىل املجل�س لالعتماد .
 - 2رفع م�شروعات الأنظمة واللوائح والربامج واخلطط املقرة من املجل�س الأكادميي
�إىل املجل�س لالعتماد .
 - 3رفع تقرير �سنوي عن الكلية �إىل املجل�س .
 - 4رفع تقرير بعد كل ف�صل درا�سي  -عن م�ستوى �أداء الكلي ــة وج ــودة خمرجاتــها -
�إىل املجل�س .
� - 5إعداد جدول �أعمال لكل جل�سة من جل�سات املجل�س بالت�شاور مع رئي�سه .
� - 6إع ـ ــداد حما�ض ــر جل�س ــات املجل ــ�س  ،وتقاري ــر املتابع ـ ــة  ،و�إثباته ـ ــا فـ ــي ال�سج ـ ــل
اخلــا�ص به ــا .
 - 7ت�شكيل اللجان الفنية والعلمية والإدارية بالكلية  ،وحتديد اخت�صا�صاتها وطرق
عملها .
� - 8إ�صدار قرارات تعيــني مديــري املراكــز  ،ور�ؤ�ســاء الأقــ�سام الأكادمييــة ف ــي الكليــة
بعد موافقة املجل�س الأكادميي .
 - 9اعتماد تبادل الأ�ساتذة الزائرين بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي .
� - 10إ�صدار قرارات تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وترقيتهم بعد العر�ض على املجل�س
الأكادميي  ،وموافقة املجل�س .
 - 11التوقيــع علــى العقــود اخلا�صــة ب�أع�ضــاء هيئ ــة التدري ــ�س  ،وجتديده ــا  ،و�إنهــاء
خدماتهم بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي .
� - 12إ�صدار قرارات البعثات الدرا�سية  ،و�إجازات التفرغ العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،
بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي .
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� - 13إ�صدار قرارات �إعارة �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وندبهم بعد موافقة جمل�س الق�سم .
 - 14اعتماد خطط الربامج الأكادميية التي تقرتحها جمال�س الأق�سام بعد العر�ض
على املجل�س الأكادميي  ،و�أخذ موافقة املجل�س .
 - 15اعتماد اخلطتني  :اال�سرتاتيجية  ،والتنفيذية للكلية .
 - 16اقرتاح �إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة ب�أهداف الكلية .
املــادة ( ) 4
يحل حمل العميد فـي حالة غيابه �أقدم م�ساعديه .
املــادة ( ) 5
يتوىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على �سائر ال�ش�ؤون الأكادميية فـي الكلية .
 - 2الإ�شراف على تنفيذ اللوائح الأكادميية فـي الكلية .
 - 3تن�سيق الربامج العلمية فـي الكلية  ،ومتابعتها .
� - 4إعداد البيانات املتعلقة بنتائج الطلبة عن كل ف�صل درا�سـي  ،ورفعها �إىل املجل�س
الأكادميي .
 - 5الإ�شراف على الإر�شاد الأكادميي فـي الكلية .
 - 6الإ�شراف على توزيع الطلبة فـي التخ�ص�صات املختلفة .
 - 7الإ�شراف على تنظيم �إجراءات تقومي املقررات الدرا�سية .
 - 8تنظيــم إ�ج ــراءات تقييــم �أع�ضــاء هيئــة التدريــ�س  ،واملقــررات الدرا�سيــة  ،والأداء
الأكادميي للكلية .
 - 9الإ�شراف على اللجان املتعلقة بال�ش�ؤون الأكادميية .
 - 10الإ�شراف على تنظيم عملية االمتحانات  ،بالتن�سيق مع التق�سيمات املخت�صة .
 - 11اعتماد خطط تطوير املراكز الأكادميية التي يقرتحها مديروها  ،بعد موافقة
املجل�س الأكادميي .
 - 12اعتماد �إجراءات التخرج التي يقرتحها مركز القبول والت�سجيل .
 - 13الإ�شراف على برامج التبادل الطالبي بالتن�سيق مع التق�سيمات املخت�صة فـي الكلية .
 - 14مراجعة توزيع املقررات الدرا�سية .
� - 15أي مهام �أخرى يكلفه بها العميد .
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املــادة ( ) 6
يتوىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شــراف على �سري العمل الإداري واملــالـي واخلدمات الطالبية  ،وتطوير كفــاءة
�أداء املوظفني فـي الكلية .
 - 2العمــل علـى توفيــر االحتياجــات الالزمة للمــوارد الب�شريــة للكليــة  ،واملتطلبــات
الإدارية واملواد التعليمية والتدريب  ،واملعدات وفقا ملتطلبات الإدارات واملراكز
والأق�سام .
 - 3الإ�شــراف على تنفيـ ــذ العقــود واالتفاقيــات املت�صلــة بال�ش ـ�ؤون الإداري ــة واملاليــة
فـي الكلية .
 - 4الإ�شراف على الإنفاق و�ضمان االمتثال للإجراءات املالية .
 - 5الإ�شراف على �أموال الكلية  ،واتخاذ �إجراءات احلفاظ عليها .
 - 6الإ�شراف على �إعداد امليزانية  ،وعر�ضها على املجل�س الأكادميي .
� - 7أي مهام �أخرى يكلفه بها العميد .
املــادة ( ) 7
تكون �شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س وفق امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
يخت�ص ع�ضو هيئة التدري�س مبا ي�أتي :
 - 1التدري�س  ،و�إجراء االمتحانات .
� - 2إجراء البحوث  ،والدرا�سات املبتكرة .
 - 3الإ�شراف على الر�سائل اجلامعـية  ،وبحــوث الطلبــة  ،وتقاريرهــم  ،و�أن�شطتهــم
العلمية  ،وتوجيههم .
 - 4الإر�شاد الأكادميي .
 - 5خدمة الكلية  ،واملجتمع املحلي .
 - 6اال�شرتاك فـي املجال�س واللجان الأكادميية  ،وغري الأكادميية فـي الكلية � ،أو تلك
التي ت�شارك فيها الكلية .
 - 7التفرغ لواجبه العلمي فـي الكلية  ،وبذل اجلهد للنهو�ض بر�سالتها العلمية ،
واملحافظة على امل�ستوى الالئق مبكانة الكلية فـي ميادين  :البحث  ،والتدري�س ،
والتوجيه  ،والإدارة .
� - 8أداء ما ي�سند �إليه من الأعمال الأكادميية والإدارية ذات ال�صلة .
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املــادة ( ) 9
يتمتع ع�ضو الهيئة التدري�سية فـي نطاق عمله فـي الكلية باحلرية فـي التعبري  ،والن�شر ،
وتبادل الر�أي فيما يتعلق بالتدري�س  ،والبحث العلمي  ،والأن�شطة الأكادميية الأخرى ،
وذلك فـي حدود النظام العام والقوانني املعمول بها  ،مع االلتزام ب�أنظمة الكلية  ،ولوائحها .
املــادة ( ) 10
يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س بتقدمي تقرير �ســنوي �إلــى رئيــ�س ق�سمــه يت�ضمــن �أن�شطتــه
الأكادميية وغري الأكادميية  ،وعلى رئي�س الق�سم �أن يقدم تقريرا يت�ضمن ر�أيه فـي �أن�شطة
�أع�ضاء هيئة التدري�س فـي الق�سم �إىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادمييـة .
املــادة ( ) 11
يتم حتديد العبء التدري�سي لأع�ضاء هيــئة التدري ــ�س بق ــرار م ــن املجل ــ�س الأكادمي ـ ــي ،
ومــا زاد علــى الع ــبء التدري�ســي لع�ضــو هيئ ــة التدري ــ�س  ،ي�ستح ــق عليه مكافـ ـ�أة مالي ــة ،
وفق ـ ــا ملــا ورد فــي املــادة ( )33م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،عل ــى �أال يزيــد عدد ال�ساعات الإ�ضافية
عل ــى (� )6س ــت �ساع ــات معتمــدة  .ويجــوز للعميــد � -إذا اقت�ضــت احلاجــة  -تقليل العبء
التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س الذي يتوىل �أعباء وم�س�ؤوليات �إدارية .
املــادة ( ) 12
يج ــوز للعميــد  -بنــاء علــى تر�شيــح مــن املجلــ�س الأكادميي � -إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س
�إىل دورات �أو ور�ش علمية �أو ح�ضور م�ؤمترات �أو �أي مهمات تدريبية �أو ر�سمية �أخرى داخل
ال�سلطنة  ،وخارجها .
املــادة ( ) 13
يجوز ندب ع�ضو هيئة التدري�س �إىل وظيفــة �أخــرى معادل ــة لوظيفت ــه �أو تعلوه ــا مبا�ش ــرة
فـي وحدة �أخرى من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،على �أن تكون حاجة العمل فـي وظيفة
ع�ضو هيئة التدري�س الأ�صلية ت�سمح بذلك .
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املــادة ( ) 14
يجوز �إعارة ع�ضو الهيئة التدري�سية بعد موافقته � ،إىل م�ؤ�س�سة تعليمــية جامعيــة داخــل
ال�سلطنة �أو خارجها  ،ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث  ،على �أال تتجاوز مدة الإعارة  -فـي �أي حال -
( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال يع ــار مرة �أخــرى �إال بعــد م�ضــي مثل ــي م ــدة �إعارتــه ال�سابقة .
وعلى �أن تتحمل اجلهة املعار �إليها ع�ضو هيئة التدري�س ما ي�ستحقه من رواتب وبدالت
وم�ستحقات �أخرى .
املــادة ( ) 15
يجوز للعميد  -بناء على تر�شيح جمل�س الق�سم  -التعاقد مع �أ�ساتذة زائرين م�ستوفني
�شروط �شغل الوظائف فـي الكلية .
املــادة ( ) 16
يجــوز للعميــد تعييــن معيديــن مــن خريج ــي الكليــة  -كلــما اقت�ضت احلاجة  -للتدري�س
فـي الكلية بناء على تو�صية املجل�س الأكادميي .
املــادة ( ) 17
ي�شرتط فـيمن يعني معيدا  ،الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل معدله الرتاكمي عن  3.5من . 4
� - 3أال يقل معدله الف�صلي فـي الف�صلني الأخريين عن . 3.5
� - 4أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 18
يتوىل املعيد االخت�صا�صات الآتية :
 - 1م�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س .
 - 2الإ�سهام فـي �أن�شطة الأق�سام الأكادميية .
 - 3مراقبة الطالب عند ت�أدية امتحاناتهم .
 - 4امل�شاركة فـي التدري�س فـي املراكز الأكادميية املوجودة فـي الكلية .
 - 5القيام مبا ي�سند �إليه من �أعمال .
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املــادة ( ) 19
يجوز منح املعيد بقرار من العميد  -بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي  -بعثة لدرا�سة
املاج�ستري  ،فـي مدة �أق�صاها (� )2سنتان من تاريخ تعيينه  ،كما يجـوز بقــرار م ــن العمي ــد
 بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي  -منحه بعد ح�صوله على املاج�ستري بعثة للح�صولعلى درجة الدكتوراه خالل (� )2سنتني من ح�صوله على درجة املاج�ستري .
وفـي حالة عدم ح�صوله على امل�ؤهل املحدد خالل تلك املدة يعر�ض �أمره على املجل�س
الأكادميي  ،ليقرر منحه فر�صة �أخرى للدرا�سة � ،أو نقله �إىل وظيفة �أخرى معادلة تنا�سب
م�ؤهالته  ،ويحتفظ املوظف عند نقله براتبه .
الف�صل الثالث
الأق�سام واملراكز الأكادميية
املــادة ( ) 20
تن�ش�أ الأق�سام واملراكز الأكادميية فـي الكلية بقرار من جملــ�س الأمــناء بــناء علــى اقتــراح
املجل�س الأكادميي .
املــادة ( ) 21
يتوىل جمل�س الق�سم االخت�صا�صات الآتية :
 - 1اقرتاح خطط الربامج الأكادميية  ،والإ�شراف على تنفيذها .
� - 2إجازة حمتوى املقررات الدرا�سية .
 - 3حتديد الكتب الدرا�سية املقررة  ،والتن�سيق مع مركز م�صادر التعلم .
 - 4توزيع املهام التدري�سية فـي الق�سم .
 - 5و�ضع خطة للبحوث بالق�سم .
 - 6ت�شجيع البحث العلمي فـي الق�سم  ،وت�سهيل التعاون مع الأق�سـام الأخرى .
� - 7إبداء الر�أي فـي �شغل وظائف هيئة التدري�س .
 - 8درا�سة نتائج املقررات الدرا�سية .
 - 9درا�سة املو�ضوعات املحالة من العمــيد �أو م�ساعــد العمــيد لل�ش ـ�ؤون الأكادمييــة ،
و�إبداء الر�أي فيها .
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املــادة ( ) 22
يعني رئي�س الق�سم  -بعد موافقة املجل�س الأكادميي  -بقرار من العميد من بني �أع�ضاء
هيئة التدريــ�س مل ــدة ( )3ثــالث �سن ــوات قابل ــة للتجديــد ملــرة واحــدة  ،على �أن يكون قد
�أم�ضى ( )3ثالث �سنوات على الأقل وهو بوظيفة �أ�ستاذ م�ساعد  ،ويتوىل رئا�سة جمل�س
الق�سم .
املــادة ( ) 23
يتولــى رئيــ�س الق�ســم رئا�سة جمل�س الق�سم  ،ويجتمع جمل�س الق�سم بدعوة من رئي�سه
مرتيــن كل ف�صــل علــى الأقــل  ،وكلما دعــت احلاجــة �إىل ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،وت�صدر قراراته بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعنــد الت�ســاوي يرجــح اجلانــب الذي منه الرئي�س  ،وملجل�س الق�سم ت�شكيل جلان فرعية
من �أع�ضائه �أو من غريهم  ،واال�ستعانة مبن يراه منا�سبا للم�ساعدة فـي �أداء مهامه .
املــادة ( ) 24
يرفع رئي�س الق�سم حما�ضر اجتماعات جمل�س الق�سم �إىل العميد  ،خالل مدة ال جتاوز
(� )14أربع ــة ع�شــر يومــا مــن تاريــخ االجتمــاع  ،فـ ـ�إذا اعتــر�ض عليهــا  ،تعني عليه �إعادتهـا
�إلــى رئيــ�س الق�ســم لإبداء الــر�أي ب�ش�أنهــا  ،وفــي حالــة ع ــدم موافق ــة العمي ــد  ،يجب عر�ضها
على املجل�س الأكادميي للبت فيها  ،ويكون قراره نهائيا .
الف�صــل الرابــع
الإجـــازات
املــادة ( ) 25
يجوز بقرار من العميد منح ع�ضو هيئة التدري�س العماين ال�شاغل لوظيفة �أ�ستاذ م�ساعد
فمــا فــوق �إجــازة تفــرغ علمي براتب كامل  ،ملدة ال جتاوز (� )1سنة واحدة  ،بناء على اقرتاح
جمل�س الق�سم  ،وموافقة املجل�س الأكادميي بال�شروط الآتية :
� - 1أن يكــون ق ــد �أم�ض ــى (� )4أربــع �سنــوات علــى الأقل فـي خدمة الكلية � ،أو م�ضى
على عودته من �إجازة تفرغ علمي (� )6ست �سنوات علـى الأقل .
� - 2أن يتقدم بربنامج علمي مف�صل .
� - 3أال يرتتب على تفرغه �إخالل بالنواحي التدري�سية بالكلية .
� - 4أال يكون مكلفا ب�إجناز بحث علمي .
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املــادة ( ) 26
مينح ع�ضو هيئة التدري�س فـي �أثناء �إجازة التفرغ العلمي � -إ�ضافة �إىل راتبه الكامل عدا
بدل طبيعة العمل  -املخ�ص�صات املقررة للمبتعثني للح�صول على درجة الدكتوراه طبقا
لقان ــون البعث ــات واملنــح والإعان ــات الدرا�سي ــة طيلــة مــدة الإج ــازة املذك ــورة � ،أو الف ــرق
بني ه ــذه املخ�ص�ص ــات  ،وما يتقا�ض ــاه م ــن اجلهــة التــي يق ــوم بتنفي ــذ الربنامــج العلم ــي
ب ــها � ،أو من �أي جهة �أخرى فـي احلاالت التي يتقا�ضى فيها مبالغ تقل عن املقرر للطالب
املبتعثني للح�صول على درجة الدكتوراه  ،ويلتزم ع�ضو هيئة التدري�س ب إ�جنـاز الربنـامج
العلمي فـي الوقت املحدد  ،و�إال التزم برد جميع املبالغ التي حتملتها الكلية عـن مدة الإجازة .
املــادة ( ) 27
ي�ستحق ع�ضو هيئة التدري�س الذي منح �إجازة تفرغ علمي خارج ال�سلطنــة تـذاكــر �سـفر
بالدرجة ال�سياحية له ولزوجه ولثالثة من الأبناء الذين تقل �أعمارهم عـن ( )18ثماين
ع�شرة �سنة � ،إذا كانت مدة الإجازة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،ف�إن قلت عن ذلك ي�ستحق
تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية له فقط .
املــادة ( ) 28
يجوز منح ع�ضو هيئة التدري�س غري العماين الذي تتـوافر فيـه ال�شـروط املن�صو�ص عليها
فـي املـادة ( )25من هذه الالئحة �إجازة تفرغ علمي بـدون راتب  ،ملــدة ال جتاوز (� )1سنة واحدة .
ويحـق له االحتفاظ بال�سكـن املخ�ص�ص له ولأفراد �أ�سرته املقيمني معه بال�سلطنة فـي �أثناء
الإجازة  .ويتمتع �أفراد �أ�سرته بـالعالج املجاين داخل ال�سلطنة  ،على النحو الذي كانوا
يتمتعون به قبـل ح�صـوله على الإجازة  ،على �أن يلتزم بخدمة الكلية ملدة (� )1سنة واحدة
بعـد عودتـه مـن الإجازة  ،و�إال التزم برد جميع املبالغ التي حتملتها الكلية عـن مدة الإجازة .
املــادة ( ) 29
يجوز مبوافقة العميد  ،بناء على تو�صية رئي�س الق�سم  ،منح ع�ضو هيئة التدري�س �إجازة
لإجراء بحث علمي براتب كامل  ،ملدة ال جتاوز ( )28ثمانية وع�شرين يوما  ،ملرة واحدة
فـي العام الأكادميي .
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املــادة ( ) 30
يجوز مبوافقة العميد منح ع�ضو هيئة التدري�س العماين �إجازة براتــب كامــل حل�ضــور
امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املت�صلة باخت�صا�ص الق�سم الذي ينتمي �إليه الع�ضو  ،والتي
تت�ضمن م�شاركات لعدة جهات دولية متخ�ص�صة  ،بحد �أق�صى مرتني فـي العام الأكادميي ،
ملــدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام فـي كل مرة  ،بناء على تو�صية من رئي�س الق�سم  ،على �أن
يقدم فور عودته تقريرا �أو عر�ضا �إىل الق�سم الذي ينتمي �إليه .
املــادة ( ) 31
يجوز منح ع�ضو هيئة التدري�س �إجازة براتب كامل  ،ملدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام خالل
الف�صل الدرا�سي الواحد  ،ملناق�شة الر�سائل العلمية � ،أو الإ�شــراف علــى االمتحانــات التــي
تعقد فـي اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى .
املــادة ( ) 32
يجــوز بقــرار مــن العميــد  -بعــد موافقــة املجلــ�س الأكادميــي  -ا�ست�ضافة �أع�ضاء من هيئــات
التدري�س باجلامعات الأخرى لق�ضاء �إجازة تفرغ علمي بدون راتب  ،طبقا مل�صلحة العمل .
الف�صــل اخلامــ�س
املكافــ�آت املاليــة
املــادة ( ) 33
يجوز بقرار من العميد منح املكلفني بالتدري�س فـي الكلية من خارج الكلية  ،وموظفـي
الكلية الذين ي�شاركون فـي التدري�س بالكلية من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي غري
�ساعات العمل الر�سمية  ،وكذلك �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يزيد العبء التدري�سي
لديهم  ،مكاف�آت مالية فـي الف�صل الدرا�سي على النحو الآتي :
 )500( - 1خم�سمائة ريال عماين عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �شهادة
الدكتوراه  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الذي ال يقـدر ب�سـاعات معتمدة  ،يحدد العميد
املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )1500ألفا وخم�سمائة ريال عماين .
 )350( - 2ثالثمائة وخم�سون رياال عمانيا عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل
علـى �شهادة املاج�ستري  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الـذي ال يقـدر ب�سـاعات معتمدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )1050ألفا وخم�سني رياال عمانيا .
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 )250( - 3مائتـان وخم�سون رياال عمانيا عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل
علـى �شهادة البكالوريــو�س  ،وبالن�سبــة �إىل املقرر الذي ال يقدر ب�سـاعات معتمدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املاليــة عنــه مبــا ال يجــاوز (� )750سبعمائــة وخم�ســني ريــاال
عمانيا .
املــادة ( ) 34
يجوز بقرار من العميد منح املكلفني بالتدري�س فـي الكلية من خارج الكلية  ،وموظفـي
الكلية من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�شاركون بالتدري�س فـي غري �ساعات العمل
الر�سمية مبركز اللغات مكاف�آت مالية على النحو الآتي :
� )400( - 1أربعمائة ريال عماين عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �شهادة
الدكتوراه  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الذي ال يقدر ب�سـاعات معتمدة  ،يحدد العميد
املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )1200ألفا ومائتي ريال عماين .
 )300( - 2ثالثمائة ريال عماين عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �شهادة
املاج�ستري � ،أو الدبلوم العايل  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الذي ال يقدر ب�سـاعات معتمدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز ( )900ت�سعمائة ريال عماين .
 )250( - 3مائت ــان وخم�سون رياال عمانيا عن كل �ساعة معتمــدة للموظــف احلا�ص ــل
علـى درجة البكالوريو�س  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الــذي ال يقــدر ب�سـاعــات معتمــدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )750سبعمائة وخم�سني رياال عمانيا .
املــادة ( ) 35
يجوز بقرار من العميد منح املوظف من غري �أع�ضاء هيئات التدري�س عند تكليفه بالتدري�س
فـي الكلية �أو مركز اللغات فـي �أثناء �ساعات العمل الر�سمية  ،ن�صف املكاف�أة املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( )33و ( )34من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 36
يجــوز بق ــرار مــن العميــد منــح �أع�ضــاء هيئة التدري�س وغريهم من موظفـي الكلية عند
تكليفهم بالتدري�س فـي الف�صل ال�صيفـي  ،مكاف�آت مالية بناء على قيمة ال�ساعات املعتمدة
الواردة فـي املادة ( )33من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 37
يجوز بقرار من العميد منح املوظفني من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية عند تكليفهم
بالتدري�س مبركز اللغات فـي الف�صل ال�صيفي � ،أو الإجازة االعتيادية  ،مكاف�آت مالية بناء
على قيمة ال�ساعات املعتمدة الواردة فـي املادة ( )34من هذه الالئحة .
الف�صــل ال�ســاد�س
�شـروط و�ضوابـط قبـول الطـالب غيـر العمانيـني
املــادة ( ) 38
للكلية قبول الطالب من غري العمانيني للح�صول على �شهادة الدبلوم �أو البكالوريو�س
بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أال تقل �سن الطالب عن ( )18ثماين ع�شرة �سنــة  ،وال تزيــد عل ــى ( )23ث ــالث
وع�شرين �سنة .
� - 2أال يكون الطالــب ق ــد حــ�صل علــى منحــة درا�سيــة �أخرى من �إحــدى امل�ؤ�س�س ــات
التعليمية فـي ال�سلطنة .
� - 3أن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة .
� - 4أن يك ــون حا�ص ــال عل ــى ال�شه ــادة الثانوي ــة العامـ ــة �أو م ــا يعادلهــا بن�سبــة ال تقل
عن (. )%60
� - 5أن يرفق مع الطلب �صورة من جواز ال�سفر �ســاري املفعــول لأكث ــر م ــن (� )6ست ــة
�أ�شهر مع �صورتني �شخ�صيتني .
� - 6أن ت�صدق ال�شهادات والأوراق الثبوتية من اجلهات املخت�صة .
� - 7أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناي ــة � ،أو بعقوبة فـي جرميــة
خمل ــة بال�شــرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 8أال يكون مف�صوال من �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية فـي ال�سلطنة .
� - 9أن يجتاز الفح�ص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات .
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الف�صل ال�سابع
اخلدمات والت�سهيالت واملنح التي تقدمها الكلية للطلبة
املــادة ( ) 39
تقدم الكلية للطلب ــة مــن غري املبتعثني من اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة منحة مالية
خالل ال�سنوات الأربع الأوىل من الدرا�سة فقط  ،وفقا للنظم والقوانني واللوائح املعمول
بها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 40
توفر الكلية للطلبة من غري املقيمني فـي حمافظة م�سقط  ،وغري املبتعثني من اجلهات
احلكومية �أو اخلا�صة �سكنا داخليا خالل ال�سنوات الأربع الأوىل من الدرا�سة فقط  ،وذلك
وفقا للإمكانات املتاحة  ،وفـي حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 41
تقدم الكلية للطالب الوافدين  -بالإ�ضافة �إىل ما ذكر فـي املادتني ( 39و )40من هذه
الالئحة  -تذاكر ال�سفر من بلدانهم �إىل ال�سلطنة فـي بداية كل عام درا�سي  ،وفـي نهايته ،
خالل ال�سنوات الأربع الأوىل فقط  ،وكذلك رعاية �صحية �أولية ح�سب املتاح بامل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية احلكومية بال�سلطنة  ،وفق الأنظمة املعمول بها.
املــادة ( ) 42
مينح الطالب الوافد الذي تزيد مدة درا�سته على (� )4أربــع �سن ــوات الإقامة فـي ال�سكن
الداخلي  ،ومنحة التغذية فقط  ،ويجوز للكلية �إلغاء ذلك ح�سب كل حالة بعد درا�سة
�أ�سباب التخلف .
املــادة ( ) 43
يجوز بعد موافقة املجل�س الأكادميي بناء على اقرتاح م�ساعد العمي ــد لل�شـ ـ�ؤون الإداريــة
واملالية اال�ستثناء من بع�ض �أو كل اخلدمات املذكورة فـي املواد ( )39و ( )40و ( )41و ()42
من هذه الالئحة  ،وكذلك الت�سهيالت التي متنحها الكلية لبع�ض احلاالت التي ت�ستدعي
ذلك .
املــادة ( ) 44
ت�ضع الكلية خططا ومراجعات م�ستمرة لتلك اخلدمات والت�سهيالت واملنح  ،وتقوم بتعديل
و�إقرار ما هو منا�سب  ،وفقا لالعتمادات املالية املتاحة .
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ملحق ب�شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س
امل�سمى الوظيفي الدرجة

احلد الأدنى
ل�شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س

�أ�ستاذ

الأوىل

 - 1دكتوراه �أو ما يعادلها
 - 2خربة ( )10ع�شر �سنوات على الأقل فـي التدري�س
والبحوث ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها
� - 3أن يك ــون ق ــد �س ــبق ل ــه �شغ ــل وظيف ــة مناظـ ــرة
فـي �إحدى اجلامعات املعرتف بها *

�أ�ستاذ م�شارك

الثانية

 - 1دكتوراه �أو ما يعادلها
 - 2خربة (� )6ست �سنوات على الأقل فـي التدري�س
والبحوث ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها
� - 3أن يكــون قــد �سب ــق ل ــه �شــغل وظيف ــة مناظ ــرة
فـي �إحدى اجلامعات املعرتف بها *

�أ�ستاذ م�ساعد

الثالثة دكتوراه �أو ما يعادلها **
 - 1ماج�ستري �أو ما يعادلها
الرابعة  - 2خربة (� )4أربع �سنوات على الأقل فـي التدري�س
والبحوث ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها
اخلام�سة ماج�ستري �أو ما يعادلها

مدر�س
مدر�س م�ساعد

* يعمــل بهــذا ال�شرط عند التعيني فقط  ،ويجوز للمجلــ�س اال�ستثن ــاء مــن ه ــذا ال�ش ــرط
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك بناء على تو�صية من املجل�س الأكادميي .
** فـي حالة عدم توافر احلا�صلني على درجة الدكتوراه �أو ما يعادلها ل�شغل وظيفة �أ�ستاذ
م�ساعــد  ،فيج ــوز للمجلــ�س بنــاء علــى تو�صيــة املجلــ�س الأكادميي املوافقة على تعيني
احلا�صل على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها فـي التخ�ص�صات النادرة  ،ب�شرط �أال تقل
مدة خدمته عن (� )6ست �سنوات فـي جمال التدري�س .
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البنك املركزي العماين
قــــرار
رقــم م م 16/ 17/12/179/2916/
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ب م2014/3/55/
ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها التنظيمية
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى القرار رقم ب م 2014/3/55/ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها
التنظيمية ،
و�إلى موافقة جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل مب�سمى " اللجنة العليا لال�ستقرار املايل " �أينما ورد فـي القرار رقم ب م2014/3/55/
والالئحة التنظيمية امل�شار �إليهما  ،م�سمى " اللجنة امل�شرتكة لال�ستقرار املايل " .
املــادة الثانيـــة
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الالئحة التنظيمية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" ت�شكل اللجنــة بقــرار من جملــ�س املحافظــني برئا�سة الرئي�س التنفي ــذي للبن ــك املرك ــزي
العماين  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
 - 2ممثل عن وزارة املالية  ،ال تقل درجته عن الدرجة اخلا�صة .
 - 3الرئي�س التنفيذي لل�صندوق االحتياطي العام للدولة .
ع�ضوا ومقررا .
 - 4م�س�ؤول وحدة اال�ستقرار املايل بالبنك املركزي العماين
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ،
كلما ر�أت �ضرورة لذلك  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود ".
املــادة الثالثـــة
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 .
�صدر فـي  20 :مـن رم�ضـــــــان 1439هـ
املوافـــــق  5 :مـن يونيـــــــــو 2018م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1248
ال�صادرة فـي 2018/6/19م
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�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
نــائ ـ ـ ــب رئي ـ ــ�س جملـ ــ�س املح ـ ــافظيـ ـ ــن

املتحــف الوطنــــي
قــرار
رقــــم 2018/14
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي يقدمهــا املتحــف الوطنــي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه ،
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املتحف الوطني ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــرر
املــادة الأولـــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها املتحف الوطني وفقا للمالحق املرفقة .
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :مـن حمـــــــرم 1440هـ
املوافــــق  25 :مـن �سبتمبـــر 2018م		

هيثـــــــم بن طــــــارق �آل �سـعيــــد
رئي�س جمل�س �أمناء املتحف الوطني

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1263
ال�صادرة فـي 2018/10/7م
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امللحـــق رقــم ( ) 1
ب�ش�أن ر�سوم تنفـيذ ور�ش عمل
وخدمات تخ�ص�صية فـي جمال احلفظ وال�صون باملتحف الوطني
م

1

2

3

4

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ
و�صون العمالت املعدنية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ و�صون ال�صناعات
الف�ضية (ما عدا اخلناجر)
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ و�صون ال�صناعات
الفخارية واخلزفـية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
ور�شة حفظ
باملتحف)
و�صون ال�صناعات النحا�سية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
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تابع  :امللح ــق رقــم (  ) 1ب�ش�أن ر�سوم تنفـيذ ور�ش عمل وخدمات تخ�ص�صية فـي جمال
احلفظ وال�صون باملتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

5

ور�شة احلفظ وال�صون
(جماالت تخ�ص�صية �أخرى)

 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
 40للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)

6

خدمة حفظ و�صون لقى
تكلفة املواد واملعدات والأدوات واجلهد املبذول
تع ــود ملكيته ـ ــا �إل ـ ــى مواطنني
واملدة الزمنية للحفظ وال�صون واحلالة
�أو مقيمني � ،أو م�ؤ�س�ســات
املادية للقى
من داخ ــل �أو خارج ال�سلطنة
امللحــــق رقـــم ( ) 2
ب�ش�أن ر�سوم تقدمي جتارب ح�صرية
فـي جمال خدمات الزوار باملتحف الوطني

م

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

وعــــــاء الر�ســــم

جولة �إر�شادية خا�صة فـي قاعات العر�ض
 1املتحفـي الثابت خارج �ساعات �أو �أيام العمل
الر�سمية
جولة �إر�شادية خا�صة فـي مرافق �إدارة
 2املقتنيات و�إدارة مرافق املبنى خالل �ساعات
عمل املتحف
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 100للفرد الواحد
 20للفرد الواحد

امللحــق رقــم ( ) 3
ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال
مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

�أوال  :مواد مرئية �أو مواد �سمعية ومرئية لال�ستعمال غري التجاري
1

�إجمايل الن�سخ (من )10000 - 1

5

2

اال�ستعمال الإلكرتوين (املوقع الإلكرتوين ،
تطبيقات الهواتف الذكية  ،والكتب الإلكرتونية) ،
ملواد مرئية ومواد �سمعية

20

3

ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية
على �أغلفة خارجية كالكتب �أو التقاومي

20

4

طباعة �أو توظيف �صور ملواد مرئية ومواد �سمعية
على الهدايا التذكارية �أو املواد الت�سويقية

100

5

ا�ستعمال �أفالم /فـيديو ملواد مرئية ومواد �سمعية
متوفرة باملتحف

10

 6عر�ض مواد مرئية ومواد �سمعية فـي املتاحف الأخرى

10

ثانيا � :شراء حقوق اال�ستعمال التجاري ملواد مرئية �أو مواد �سمعية ومرئية
7

�إجمايل الن�سخ (من )10000 - 1
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40

تابع  :امللحق رقم (  ) 3ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية
وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

8

�إجمايل الن�سخ (من )100000 - 10001

80

9

�إجمايل الن�سخ (�أكرث من )100001

120

10

اال�ستعمال الإلكرتوين (املوقع الإلكرتوين ،
تطبيقات الهواتف الذكية  ،والكتب الإلكرتونية)
ملواد مرئية و�سمعية ومرئية

40

11

ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية
على �أغلفة خارجية كالكتب �أو التقاومي

40

12

طباعة �أو توظيف �صور ملواد مرئية ومواد �سمعية
على الهدايا التذكارية �أو املواد الت�سويقية

200

13

ا�ستعمال �أفالم /فـيديو ملواد مرئية ومواد �سمعية
متوفرة باملتحف

200

14

عر�ض مواد مرئية �أو �سمعية ومرئية
فـي معار�ض جتارية

40

ثالثـــا  :خدمـــات رقمنـــة املــواد املرئيــة
� 15صورة فائقة اجلودة ب�صيغة (print quality) TIFF
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5

تابع  :امللحق رقم (  ) 3ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية
وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

16

�صورة فائقة اجلودة
ب�صيغة (exhibit quality) TIFF

20

17

حفظ ال�صورة على قر�ص ممغنط �أو ما فـي حكمه

5

رابعــا  :خدمـــات طباعــة املــواد املرئيــة
18

طباعة رقمية مقا�س ""8 x 10

10

19

طباعة رقمية مقا�س ""13 x 19

15

20

طباعة رقمية مقا�س ""17 x 22

20

21

طباعة ذات جودة �أر�شيفـية
على ورق خا�ص )(archival print

35

* يعفى من الر�سوم الواردة فـي هذا امللحق الطلبة واملعلمون والباحثون والأكادمييون
ومن فـي حكمهم فـي حال ا�ستعمال املواد املرئية �أو ال�سمعية املرئية لأغرا�ض �أكادميية
وعلمية .
* يعفى من الر�سوم الواردة فـي ثالثا ال�صورة املنخف�ضة اجلودة ب�صيغة . Low-res JPEG
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امللحــق رقــم ( ) 4
ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري مرافق مبنى املتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

1

قاعة املعار�ض (القاعة كاملة)

2

قاعة املعار�ض (ن�صف القاعة)

3

قاعة املحا�ضرات

4

قاعة متعددة الأغرا�ض
فـي مركز التعليم

5

القاعات الدرا�سية فـي مركز التعليم
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قيمة الر�سم بالريال العماين
( يوميـــــا )
( )500للجهات احلكومية
( )1000للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )2000للجهات اخلارجية
( )250للجهات احلكومية
( )500للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )1000للجهات اخلارجية
( )400للجهات احلكومية
( )900للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )1450للجهات اخلارجية
( )50للجهات احلكومية
( )100للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )150للجهات اخلارجية
( )50للجهات احلكومية
( )100للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )150للجهات اخلارجية

تابع  :امللحــق رقــم (  ) 4ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري مرافق مبنى املتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

6

قاعة الأر�ض والإن�سان

7

قاعة احلقب الزمنية

8

قاعة الرتاث غري املادي

9

احلديقة اخلارجية

قيمة الر�سم بالريال العماين
( يوميـــــا )
( )1000للجهات احلكومية
( )2000للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )3000للجهات اخلارجية
( )100للجهات احلكومية
( )200للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )300للجهات اخلارجية
( )100للجهات احلكومية
( )200للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )300للجهات اخلارجية
( )200للجهات احلكومية
( )350للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )500للجهات اخلارجية

* فـ ــي ح ــال طلــب خدم ــات �إ�ضافـيـ ــة يت ــم احت�س ــاب الر�سـ ــم عـ ــن هـ ــذه اخلدمـ ــات بواقـ ـ ــع
( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة من قيمة ر�سم ت�أجري القاعات .
* تعفى من ر�سوم امللح ــق رق ــم ( )4وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل ،
واجلامعــات  ،واملعاه ــد  ،والكليات احلكومية  ،واملـ ــدار�س اخلا�صـ ــة املقي ــدة بال�سلطنة ،
وكذلك اجلمعيات اخلريية � ،أو الأهلية املقيدة بال�سلطنة  ،ووزارة التنمية االجتماعية
(دور رعاية الطفولة) � ،شرط �أن تكون الفعالية طالبية .
* ال تعفى من الر�سوم املدار�س العاملية  ،والدولية  ،واجلامعات  ،والكليات  ،واملعاهد اخلا�صة .
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