
اجلريدة الر�سمية العدد )1045(

وزارة التجـارة وال�صناعـة

قـــرار وزاري

رقـم 2014/3

ب�شـاأن �شوابـط ت�شغيـل املنطقـة احلـرة باملزيونـة

ا�ستنادا اإىل قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/103 باإن�ساء منطقة حرة باملزيونة ، 

واإىل الئحــة تنظيــــم املنطقـــة احلـــرة باملزيونة ال�ســـادرة بقرار رئي�س جلنــة املناطــق احلــرة 

رقم 22/ 2010 ، 

واإىل موافقة جلنة املناطق احلرة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن ت�سغيل املنطقة احلرة باملزيونة بال�سوابط املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف ال�سوابط املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صـدر فـي : 5 من ربيـع الأول 1435هـ 

الموافـــق : 7 من ينايــــــــــــر 2014م 

د . علي بن م�شعود بن علي ال�شنيدي

                                                                                      وزيــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــارة وال�سناعــــــــــــــة

                                                                                      رئيــــــــــ�س جلنــــــــــة املناطــــــــــق احلـــــــــرة
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�شوابط ت�شغيل املنطقة احلرة باملزيونة

الف�شـل الأول

تعريفـات

املـــادة ) 1 (

املحدد  املعنى  ذات  بها  الواردة  والعبارات  للكلمات  ال�سوابط يكون  اأحكام هذه  فـي تطبيق 

لها فـي قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 ، والئحة تنظيم 

كما   ،  2010/22 رقم  احلرة  املناطق  جلنة  رئي�س  بقرار  ال�سادرة  باملزيونة  احلرة  املنطقة 

يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س 

معنى اآخر :

الالئحة : 

الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة . 

الدائرة املخت�صة : 

الدائرة املعنية بتطبيق اأحكام هذه ال�سوابط باملنطقة . 

امل�شتثـمر : 

كل �سركة عاملة اأو مودع . 

املكلف بالدفع : 

ال�سركة العاملة / املودع . 

القيمة التقديرية : 

اإتالفها  اأو   ، القيمة التي يتم تقديرها للب�سائع التي يتقرر عر�سها للبيع باملزاد العلني 

وفقا الأحكام هذه ال�سوابط . 

املزايد : 

اأو املعنوي الذي ي�سرتك فـي املزايدة على الب�سائع التي يتم عر�سها  ال�سخ�س الطبيعي 

للبيع باملزاد العلني وفقا الأحكام هذه ال�سوابط . 
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جلنة البيع : 

اللجنة التي يتم ت�سكيلها بقرار من املدير العام لبيع الب�سائع باملزاد العلني وفقا الأحكام 

هذه ال�سوابط . 

البوابة : 

بوابة املنطقة . 

و�شيلة النقل الفارغة : 

و�سيلة النقل التي تدخل اإىل املنطقة لغر�س حتميل الب�سائع . 

و�شيلة النقل الأجنبية : 

اأي و�سيلة نقل بري ال حتمل اجلن�سية العمانية . 

و�شيط النقـل : 

اأي �سركة عاملة مرخ�س لها مبزاولة ن�ساط نقل الب�سائع والتحميل والتفريغ باملنطقة . 

املناولـــة : 

عملية تفريغ وحتميل الب�سائع . 

الرتخي�ص : 

ترخي�س مزاولة الن�ساط اال�ستثماري باملنطقة . 

الف�شــل الثانــي

الت�صاريــح 

املـــادة ) 2 (

طلب  على  بناء  للمنطقة  االأ�سخا�س  لدخول  التالية  الت�ساريح  املخت�سة  الدائرة  ت�سدر 

يقدم من ال�سركة العاملة اأو مورد اخلدمات للمنطقة : 

ت�سريـــح دخـــول م�ستثمـــر : وي�ســـدر للم�ستثمــر ، ويكون �ساري املفعول ملدة �سنـة   - 1

من تاريخ االإ�سدار . 

ت�سريـــح دخــــول مفـــو�س : وي�ســــدر لالأ�سخـــا�س الطبيعيـــني املخولـــني مــــن قبــــل   - 2

امل�ستثمر ، �سريطـــة اأن يقـــدم طالـــب الت�سريح للدائرة املخت�ســـة ن�سخــــة اأ�سلــية 
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من التفوي�س وفقا ل�سوابط اعتماد الت�سرفات والتفوي�سات فـي املنطقة ، ويكون 

الت�سريح �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ االإ�سدار . 

ت�سريح دخول مورد خدمات : ويكون �ساري املفعول ملدة ال تتجاوز �سنة من تاريخ   - 3

االإ�سدار . 

ت�سريــح دخــول موظـــف / عامـــل )�سنـــوي ( : وي�ســـدر للعامليـــن لــدى ال�سركــة   - 4

العاملة ، ويكون �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ االإ�سدار . 

5 - ت�سريح دخول موظف /عامل )موؤقت ( : وي�سدر للمتعاملني مع امل�ستثمرين ، 

ويكون �ساري املفعول ملدة التتجاوز �سهرا من تاريخ االإ�سدار . 

، ويكون �ساري  ت�سريح دخول زائر : وي�سدر للزائرين للمنطقة عند كل دخول   - 6

املفعول حتى نهاية يوم عمل اإ�سداره . 

ت�سريح  ذلك  من  وي�ستثنى   ، عالية  جودة  ذات  حديثة  �سورا  الت�ساريح  حتمل  اأن  ويجب 

دخول زائر ، ويكون لكل نوع من الت�ساريح لون حمدد . 

املـــادة ) 3 (

طلب  على  بناء   ، التالية  للفئات   ، خا�سة  مركبة  دخول  ت�سريح  املخت�سة  الدائرة  ت�سدر 

ال�سركة العاملة اأو مورد اخلدمات ، على اأن يكون مالك املركبة اأو املوكل ب�سياقتها يحمل 

ت�سريح دخول للمنطقة : 

1 - امل�ستثمرين . 

2 - املفو�سني . 

3 - موردي اخلدمات . 

4 - املوظفني /العاملني )�سنوي ( . 

5 - املوظفني /العاملني )موؤقت ( . 

6 - الزوار . 

املوكل  اأو  املركبة اخلا�سة  الت�ساريح طوال مدة �سريان ت�سريح دخول مالك  ت�سري هذه 

 ، اخلا�سة  املركبة  داخل  قيمة جتارية  ذات  مواد  اأو  ب�سائع  اأي  ويحظر خروج   ، ب�سياقتها 
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وفـي حال خمالفة ذلك يحرر حم�سر �سبط ، وتر�سل املركبة مرفقا بها املح�سر اإىل ق�سم 

جمرك املنطقة التخاذ االإجراءات اجلمركية املعمول بها . 

املـــادة ) 4 (

اأ - ت�سدر الدائرة املخت�سة ت�ساريح دخول و�سائل النقل اجلماعي وفقا لل�سروط االآتية : 

اأن تكون و�سيلة النقل مملوكة لطالب الت�سريح اأو م�ستاأجرة من قبل �سركة عاملة   - 1

تزاول ن�ساط نقل الركاب باملنطقة . 

املفعول ملدة التقل عن )3( ثالثة  �ساري  النقل  اأن يكون ترخي�س ت�سيري و�سيلة   - 2

اأ�سهر . 

اأن يكون لو�سيلة النقل وثيقة تاأمني على الركاب والطرف الثالث �سارية املفعول   - 3

خالل فرتة �سريان الت�سريح . 

اأال تتجاوز �سالحية �سريان الت�سريح �سالحية ترخي�س ت�سيري و�سيلة النقل .   - 4

ب - يحظــر على و�سائــل النقــل اجلماعــي اململوكــة لل�سركـــات العاملـــة نقـــل غيـــر عمالهـــا 

وموظفيها . 

املـــادة ) 5  (

ت�سدر الدائرة املخت�سة ت�ساريح دخول و�سائل النقل - العمانية واالأجنبية - اإىل املنطقة 

تكون  التي  الربي  النقل  بخ�سو�س  الدولية  االتفاقيات  مراعاة  مع   ، التحميل  الأغرا�س 

ال�سلطنة طرفا فيها . 

املـــادة ) 6 (

ت�سدر الدائرة املخت�سة بناء على طلب و�سيط النقل ت�سريح دخول و�سيلة النقل الفارغة 

اإلـــى املنطقــة على النمـــوذج املعد لهـــذا الغر�س ، ويحظر على ال�سركـــات العاملــــة حتميــــل 

اأي ب�سائع من م�ستودعاتها اإال بوا�سطة و�سائل نقل م�سرح لها بذلك . 

املـــادة ) 7 (

اإال من خالل و�سيط نقل يتوىل  باملنطقة  الب�سائع  ال يجوز مزاولة ن�ساط خدمات نقل 

اجلمركي  االإقليم  اإىل  اأو   ، املنطقة  داخل  الب�سائع  نقل  الأغرا�س  النقل  و�سائل  توفري 

لل�سلطنة ، اأو اإىل اأي بلد اآخر ، ويجوز لل�سركة العاملة نقل ب�سائعها من املنطقة با�ستخدام 

و�سائل النقل الربي اململوكة لها بعد احل�سول على ت�سريح بذلك . 
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املـــادة ) 8 (

يلتزم و�سيط النقل باالآتي : 

ا�ستئجار قطعة اأر�س فـي املنطقة لغايات اإيواء و�سائل النقل اخلا�سة به لالنتظار ،   - 1

وملبيت االآليات واملعدات امل�ستخدمة فـي اأعمال املناولة . 

اأن يكون م�سرحا له مبزاولة ن�ساط خدمات النقل الربي كن�ساط فرعي من �سمن   - 2

ترخي�س الن�ساط اخلدمي . 

توفيـــر و�سائــــل النقل الفارغة خـــالل )24( اأربع وع�سرين �ساعــة من وقت طلبــها   - 3

من ال�سركة العاملة . 

بعد  اإال  فيه  امل�سجلة  غري  البلد  اإىل  االأجنبية  الربي  النقل  و�سائل  حتميل  عدم   - 4

احل�سول على ت�سريح م�سبق . 

ويكون و�سيط النقل م�سوؤوال م�سوؤولية كاملة عن و�سيلة النقل امل�سرح لها بدخول املنطقة 

و�سائقها من وقت دخول املنطقة وحتى اخلروج منها . 

املـــادة ) 9 (

ال يجـــوز حتمـــيل اأي و�سيلــــة نقل بري من داخــــل املنطقة اإال بعد احل�ســول علــى ت�سريـــح 

من الدائرة املخت�سة . 

املـــادة ) 10 (

مـــع مراعــــاة االتفاقيــــات الدولية النافذة فـي جمال النقل الربي فـي ال�سلطنـــة ، يحظر 

على و�سائل النقـــل البـــري االأجنبيــة النقـــل بـــني اأي نقطتـــني داخل املنطقـــة اأو التحميـــل 

من داخل املنطقة اإىل االإقليم اجلمركي اأو اإىل اأي بلد اآخر غري البلد امل�سجلة فيه . 

املـــادة ) 11 (

اخلروج  حمولتها  تفريغ  بدون  املنطقة  اإىل  تدخل  التي  االأجنبية  النقل  لو�سائل  يجوز 

مبا�سرة اإىل بلد املق�سد بغ�س النظر عن جن�سيتها بعد ا�ستكمال االإجراءات اجلمركية . 

املـــادة ) 12 (

تقوم الدائرة املخت�سة بفتح ال�سجالت االآتية على بوابة املنطقة : 

 ، )الزائرين(  االأ�سخا�س  اأ�سماء  به  تدون  اخلا�سة  واملركبات  لالأ�سخا�س  �سجل   -  1

وجن�سياتهم ، ونوع واأرقام اإثبات �سخ�سياتهم ، واأرقام مركباتهم وجن�سيتها . 
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 ، 2 - �سجل لو�سائل النقل الربي الفارغة التي تدخل للمنطقة الأغرا�س التحميل 

تدون به رقم الو�سيلة وت�سريح دخولها ونوع واأرقام اإثبات �سخ�سية �سائقها . 

املـــادة ) 13 (

للموظفني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية دخول املنطقة بدون ت�ساريح . 

املـــادة ) 14 (

يقوم رجال االأمن وال�سالمة باملنطقة يوميا بح�سر كافة و�سائل نقل الب�سائع املتواجدة 

االإجراءات  التخاذ  بذلك  املخت�سة  الدائرة  واإخطار   ، العمل  �ساعات  بنهاية  املنطقة  فـي 

الالزمة مع و�سيط النقل . 

املـــادة ) 15 (

 اأ - للدائرة املخت�سة �سحب ت�ساريح الدخول اإىل املنطقة ، ومنع امل�سرح له من الدخول 

فـي اأي من احلاالت االآتية : 

اإذا ارتكب امل�سرح له فعال يعيق العمل باملنطقة ، اأو يتعار�س مع اأهداف واأغرا�س   - 1

املنطقــــــــة ، اأو يهــــــــدد اأمـــــن املن�ســـــــاآت اأو ال�سركــــــات العاملــــــة اأو العامليــــــن بهـــــــــا 

املنطقة احلرة  اأو الئحة تنظيم  املناطق احلرة  اأو خمالفة قانون   ، اأو �سالمتهم 

باملزيونة اأو التعليمات اأو ال�سوابط املعمول بها . 

نقل و�سيلة النقل اجلماعي الأ�سخا�س غري م�سرح لهم بدخول املنطقة .   - 2

يجـــب اأن يكـــون قـــرار املنـــع من دخـول املنطقة م�سببا ، واأال تزيد مدته على عـــام واحـــد  ب - 

من تاريخ اإ�سداره ، وال يجوز منح ت�سريح دخول للمنطقة الأي �سخ�س �سبق اأن �سدر 

ب�ساأنه قرار منع من دخول املنطقة خالل فرتة املنع اإال مبوافقة رئي�س اللجنة . 

الف�شـل الثالـث 

اللوحـات والإعالنـات 

املـــادة )  16 (

مواقع  بها  مبينا  ا�سرتاتيجية  نقاط  فـي  اإر�سادية  لوحات  تثبيت  املنطقة  على  يجب  اأ - 

ال�سركات العاملة . 
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يجـــب على املنطقـــة وال�سركــات العاملة و�سع لوحات اإر�سادية واإ�سارات حتذيرية داخــل  ب - 

مواقع العمل ، وو�سع خطط الطوارئ على مداخل وخمارج مواقع العمل . 

وعلى ال�سركات العاملة االلتزام بالت�سميم الذي تعده الدائرة املخت�سة للوحات االإر�سادية . 

املـــادة ) 17 (

مكتوبا  لوحة  فيه  ن�ساطها  تزاول  الذي  املكان  فـي  ت�سع  اأن  العاملة  ال�سركات  على  يجب 

تقوم  اأن  وللمنطقة   ، املخت�سة  الدائرة  التي حتددها  والبيانات  الن�ساط  ونوع  ا�سم  عليها 

بتوفري وتركيب اللوحات على هذه االأماكن لغر�س التماثل والتنا�سق ، وفـي هذه احلالة 

تتحمل ال�سركة العاملة تكاليف اللوحات اخلا�سة بها . 

املـــادة ) 18 (

الدعاية  اأو نق�س بق�سد  اأو عالمة  نافرة  اأحرف  اأو  اأو كتابة  اأو و�سع لوحة  يحظر تثبيت 

اأو الرتويج ال�سم اأو حمل اأو ب�ساعة اأو جتارة اأو مهنة اأو ن�ساط اأو اأي �سيء اآخر ، وي�سمل 

االإعالنـــات امل�ســـاءة بالكهربـــاء ب�ســـورة م�ستمـــرة اأو متقطعـــة واالإعــالن الثابــت اأو املتحــرك 

اأو املحول ، قبل احل�سول على موافقة الدائرة املخت�سة . 

املـــادة ) 19 (

التجاري  ال�سجل  فـي  الواردة  البيانات  مع  االإعالن  اأو  اللوحة  بيانات  تتطابق  اأن  يجب 

والوثائق اخلا�سة بالعالمات التجارية ، واأن تو�سع ب�سكل وا�سح وغري م�سلل . 

املـــادة ) 20 (

ال يجوز اأن ت�ستمل اللوحة اأو االإعالن على ما يخالف القوانني واالأنظمة واللوائح النافذة 

فـي ال�سلطنة ، اأو ما مي�س ال�سعور الديني ، اأو يتنافى مع االآداب العامة اأو النظام العام ، 

وفـي حالة خمالفة ذلك يجوز للمدير العام اأو من يفو�سه اأن ياأمر باإزالة اللوحة اأو االإعالن 

على نفقة املخالف ، ودون االإخالل مب�سوؤوليته اجلزائية . 

املـــادة ) 21 (

ا�ستمرار  ، مع  ال�سرورة  اقت�ست  كلما  اللوحات  ب�سيانة وجتديد  العاملة  ال�سركات  تلتزم 

توفر �سروط ال�سالمة العامة باللوحات . 
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املـــادة ) 22 (

اإزالة كافة اللوحات واالإعالنات من االأماكن التي تزاول  تلتزم ال�سركات العاملة بنقل اأو 

ن�ساطها فيها عند اإخالئها . 

املـــادة ) 23 (

ال ت�سري االأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل على لوحات واإعالنات وحدات اجلهاز 

االإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة داخل املنطقة . 

الف�شـل الرابـع

�شكـن العامليـن 

املـــادة ) 24 (

 اأ - ال يجوز بناء �سكن دائم للعاملني فـي املنطقة اإال فـي االأماكن التي حتددها املنطقة . 

ب - يجب اأن تكون مداخل وخمارج املنطقة ال�سكنية منف�سلة عن باقي القطاع اال�ستثماري 

فـي املنطقة . 

املـــادة ) 25 (

يجــب علــى املنطقــة توفيــر م�ساحـــات كافيــة للرتفيـه واالألعاب وخدمـات االإ�سعــاف االأوليـــة 

ومركز طبي اأويل ، فـي املنطقة املحددة الأغرا�س ال�سكن . 

املـــادة ) 26 (

يجب اأن يتوفر فـي مباين ال�سكن الدائم للعاملني باملنطقة ما ياأتي :

اأن تكون امل�ساحة االإجمالية متنا�سبة مع عدد العاملني فـي كل مبنى .   - 1

اأن يكون عدد العاملني فـي كل غرفة متنا�سبا مع م�ساحتها .   - 2

اال�سرتاطـــات واملعاييـــر الهند�سيـــة وفق املوا�سفــــات العمانية للمباين ال�سكنيـــة ،   - 3

واأن تكون متباعدة بع�سها عن بع�س ب�سكل يوفر تهوية مالئمة للغرف بها . 

�سروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع املدين .   - 4

مرافق �سحية مالئمة بكل مبنى .   - 5

التهوية ال�سليمة .   - 6
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و�سائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخلها .   - 7

وفقــا  الب�سري  لال�ستخــدام  ال�ساحلــة  النقيـــة  واملياه  ال�سحــي  ال�ســرف  خدمــات   - 8

للمعايري املعمول بها فـي ال�سلطنة . 

مكان خم�س�س فـي كل مبنى لتح�سري واإعداد االأطعمة وحفظها ب�سكل منف�سل   - 9

عن غرف املبيت ، ومبا ي�سمن �سالمة العاملني واالأغذية وامل�سروبات . 

املـــادة ) 27 (

يجوز للمقاولني املرخ�س لهم بالعمل فـي املنطقة اإقامة �سكن موؤقت للعاملني فـي اأثناء 

فتــــرة تنفيـــذ االأعمـــــال ، وذلك بعد موافقة الدائرة املخت�ســـة ، على اأن يتوافــر فـي ال�سكـــن 

ما ياأتي :  

�سروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع املدين .   - 1

البيئــة ال�سحيــة املنا�سبـــة من حيث التهويــة ال�سليمــة وخدمــات ال�ســـرف ال�سحـي   - 2

وامليـــــاه النقيـــــة ال�ساحلــــة لال�ستخــــدام الب�ســــري وفقــــا للمعاييــــر املعمــــول بهـــــا 

فـي ال�سلطنة . 

اأن تكون على م�سافة كافية من اأعمال احلفر والردم والبناء .   - 3

اأن تكــون علــى اأر�س موؤجــرة لل�سركة العاملة �ساحبــة البناء اأو امل�سروع ، اأو اأن يتم   - 4

ا�ستئجارها لهذه الغاية . 

توفري و�سيلة ات�سال �سريع فـي ال�سكن على مدار ال�ساعة .   - 5

توفري و�سيلة نقل منا�سبة فـي حالة الطوارئ فـي موقع ال�سكن .   - 6

وال ي�سمح باملبيت داخل ال�سكن اإال للعاملني بذات امل�سروع ، واأن يكون م�سرحا لهم بالدخول 

للمنطقة . 

املـــادة ) 28 (

يجـــب تعيـــني م�ســــرف عمانــــي اجلن�سية علـــى كــــل مبنــى ، على اأن يكــون ذلك امل�ســرف   اأ - 

من الن�ساء فـي املباين املخ�س�سة للن�ساء . 

يجــب اأن تكــون املبانــي املخ�س�ســــة للن�ســـــاء منف�سلـــــة عن تلــك املخ�س�ســـــة للرجــــــال ،  ب - 

وال ي�سمح باالختالط فـي املباين ال�سكنية بني اجلن�سني . 
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ج - يجب اأن تكون املباين املخ�س�سة ل�سكن العائالت منف�سلة عن املباين املخ�س�سة ل�سكن 

العاملني غري املتزوجني . 

د - يجب على ال�سركة العاملة التي تقوم باإدارة وت�سغيل املباين ال�سكنية باملنطقة ، تزويد 

الدائرة املخت�سة ب�سكل دوري باأرقام املباين ، وقوائم العاملني فـي كل مبنى ، وكافة 

البيانات اخلا�سة بهم . 

املـــادة )  29 (

يجــب اأن تقــوم الدائرة املخت�ســة اأو من توكلــه املنطقــة باإجــراء تفتي�ش دوري علـــى �سكـــن 

العاملني باملنطقة للتاأكد من تطبيق ال�سوابط وال�سروط واملوا�سفات املعمول بها . 

املـــادة ) 30 (

ال يجوز لل�سركات العاملة التي ت�ستاأجر �سكنا ملوظفيها من املنطقة اأن تقوم بتاأجريه اأو اأن 

تت�سارك فـي املباين ، اإال مبوافقة الدائرة املخت�سة . 

املـــادة ) 31 (

ال يجـــوز لل�سركــــات العاملـــة تاأجـــري املبانــي ال�سكنيــة اخلا�سة بها ، ب�سكل كلــي اأو جزئــي ، 

اإال بعـــد احل�ســـول علــــى موافقــــة الدائـــرة املخت�ســــة ، واإ�سافة ن�ســاط اال�ستثمــار العقـــاري 

لرتخي�ش مزاولة الن�ساط اال�ستثماري باملنطقة . 

الف�صـل اخلامـ�س

العاملون فـي املنطقـة

املـــادة ) 32 (

تلتزم ال�سركة العاملة باالآتي : 

لديها خالل )15(  بالعاملني  البيانات اخلا�سة  بكافة  املخت�سة  الدائرة  اإخطار   -  1

خم�سة ع�سر يوما من مبا�سرتهم العمل . 

 ، بالعمل  التحاقهم  وتاريخ  لديها  العاملني  اأ�سماء  فيه  تدون  ب�سجل  االحتفاظ   -  2

وعنـــوان اإقامـــــة كـــــل منهـــــم ، وبيانــــات االت�ســـــال اخلا�ســـــة به ، وحتديــــد �سخـــ�ش 
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اأو جهة معروفة فـي ال�سلطنة وفـي البلد االأ�سل بالن�سبة للمقيم ، وتزويد الدائرة 

املخت�سة بتلك البيانات وحتديثها ، وتكون ال�سركة العاملة م�سوؤولة عن �سحة 

هذه البيانات . 

3 - عدم ال�سماح الأي عامل بالعمل لديها اإال وفقا لالإجراءات القانونية املتبعة . 

4 - عدم ال�سماح للعمال باملبيت فـي اأماكن العمل . 

املـــادة ) 33 (

يلتزم العاملون فـي املنطقة باالآتي : 

1 - االحتفاظ بت�ساريح الدخول للمنطقة واإبرازها لرجال االأمن وال�سالمة باملنطقة 

كلما طلب منهم ذلك . 

2 - االلتزام باللوائح واالأنظمة والعادات . 

املـــادة ) 34 (

يحظر على العاملني فـي املنطقة االآتي : 

النوم فـي اأماكن العمل .   - 1

التواجد داخل اأماكن العمل فـي غري اأوقات العمل الر�سمية اإال بعد اإخطار الدائرة   - 2

املخت�سة . 

التجــوال فـي االأماكـــن اخلا�ســة بال�سركـــات العاملــــة ، اأو غيــــر االأماكـــن العامـــة   - 3

باملنطقة اإال حلاجة �سرورية . 

القيام باأي اأعمال من �ساأنها عدم ا�ستقرار املنطقة .   - 4

ارتكاب اأي فعل من �ساأنه اإثارة عواطف اأو م�ساعر االآخرين .   - 5

كل قول اأو فعل مي�س املعتقدات الدينية ، اأو يخل بح�سن ال�سري وال�سلوك واالآداب   - 6

املرعية داخل اأماكن العمل اأو ال�سكن باملنطقة . 

اأي اعتداء اأو اإ�ساءة اإىل اأي من املوظفني اأو العاملني باملنطقة .   - 7

تناول اخلمور اأو اأي من املواد املخدرة .   - 8

التدخني بكافة اأنواعه فـي غري االأماكن املخ�س�سة لذلك .   - 9

10 - تداول االأفالم وال�سور واملجالت واملواد املنافية لالآداب واالأخالق والقيم الدينية . 
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الف�شـل ال�شـاد�ص

التاأميـن 

املـــادة )  35 (

يجب على املنطقة - من خالل الدائرة املخت�سة - القيام باالآتي : 

التاأمني على كافة املباين واملكاتب والوحدات الت�سنيعية وامل�ستودعات والوحدات   - 1

العقارية التي اأن�ساأتها ، واالآليات واملعدات اململوكة لها والكائنة باملنطقة ، وذلك 

بعد االنتهاء مبا�سرة من عمليات البناء . 

التاأمني على كافة الب�سائع التي تعود ملكيتها للم�ستثمر ، وذلك فـي حالة تخزين   - 2

هذه الب�سائع فـي املخازن اأو امل�ستودعات اأو املباين اململوكة للمنطقة والتي تقوم 

باإدارتها وت�سغيلها ، على اأن تغطي الوثيقة كافة االأ�سرار واالأخطار التي قد تلحق 

بتلك الب�سائع ، وفـي هذه احلالة ت�ستوفـي املنطقة كلفة التاأمني على تلك الب�سائع 

م�سافا اإليها )10%( ع�سرة باملائة من هذه الكلفة كر�سوم خدمات . 

املـــادة ) 36 (

يجب على ال�سركة العاملة القيام باالآتي : 

تقدمي وثيقة تاأمني تغطي كافة االأ�سرار واالأخطار التي قد تنجم عن عمليات   - 1

البناء ، وذلك قبل ا�ست�سدار ت�سريح البناء . 

تقدمي وثيقة تاأمني على كافة املباين واملكاتب والوحدات الت�سنيعية وامل�ستودعات   - 2

العمليات  فـي  امل�ستخدمة  واملعدات  واالآالت   ، اأن�ساأتها  التي  العقارية  الوحدات  اأو 

الت�سغيليـــة واالإنتاجيـــة لديهـــا ، وذلك بعـــد االنتهاء مبا�سرة من عمليات البناء ، 

وال يجوز للدائرة املخت�ســـة اأن ت�ســـدر �سهـــادة اإمتــام البناء لل�سركة العاملة قبـل 

تقدمي هذه الوثيقة وفقا الأحكام هذه ال�سوابط . 

تقديـــم وثيقة تاأمني تغطي كافة االأ�سرار واالأخطار التي قد تلحق بالب�سائع التي   - 3

تعود ملكيتها لها ، اأو تكون مبخازنها اأو م�ستودعاتها ل�سركات عاملة اأو مودعني 

اآخرين ، ما مل يقم مالك الب�ساعة بتقدمي وثيقة تاأمني خا�سة بب�سائعه . 
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اإذا كانت املباين م�ستاأجرة ، ال ي�سمح لل�سركة العاملة مبا�سرة عملياتها فـي املنطقة   - 4

قبل تقدمي وثيقة تاأمني تغطي الوحدات الت�سنيعية واالآليات واملعدات امل�ستخدمة 

فـي العمليات الت�سغيلية واالإنتاجية لديها . 

5 - تقدمي وثيقة تاأمني على العاملني لديها . 

املـــادة ) 37 (

اأو عدة وثائق لتغطية االأ�سرار  اأن تقـــدم وثيقـــة تاأميـــن واحدة  يجـــوز لل�سركـــة العاملـــة 

الت�سنيعيـــة  والوحـــدات  واملكاتـــب  واملبانـــي  لديهـــا  بالعامليـــن  تلحــق  قد  التي  واالأخطـــار 

وامل�ستودعات والوحدات العقارية والب�سائع العائدة ملكيتها لها اأو تكون بعهدتها للغري . 

املـــادة ) 38 (

يجب اأن تكون �سالحية وثيقة التاأمني �سارية ملدة �سنة ميالدية ، ويجوز اأن تكون ملدة اأقل 

مبوافقة الدائرة املخت�سة ، وفـي جميع االأحوال يجب جتديد الوثيقة قبل انتهاء �سريانها 

بـ )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ، فـي حالة ما اإذا تطلب االأمر ذلك . 

املـــادة ) 39 (

اأ - تقــــدم كافة وثائـــــق التاأمني وفقــــا لهـــــذه ال�سوابط للدائــــرة املخت�ســـــة ، ويجــــب البــــت 

فـي اعتماد الوثيقة خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ تقدميها . 

ب - فـي حالة اعتماد وثيقة التاأمني ، ي�سلم مقدمها اإ�سعـارا يبني فيه رقمها و�ساعـــة ويـــوم 

اأ�سباب  بها  مرفقا  مقدمها  اإىل  تعاد   ، الوثيقة  رف�س  حالة  وفـي   ، تقدميها  وتاريخ 

الرف�س . 

املـــادة ) 40 (

قد  التي  واالأخطار  االأ�سرار  كافة  بالب�سائع  التاأمني اخلا�سة  وثيقة  تغطي  اأن  - يجب  اأ 

تلحق بها من تاريخ دخولها اإىل املنطقة وخالل وجودها فيها ، وحتى خروجها منها 

ودخولها ال�ساحة اجلمركية . 

ب - يجـــب اأن تغطــي وثيقـــة التاأميــن كافة االأ�سرار واالأخطـــار التي قد تلحــق باالأ�سخــا�س 

واملمتلكات العائدة للغري داخل املنطقة ، على اأن حتدد الدائرة املخت�سة احلد االأق�سى 

للم�سوؤولية عن كل حادث قبل اعتماد الوثيقة . 

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1045(

ج - يجب على ال�سركة العاملة اإذا جتاوزت قيمة الب�سائع الداخلة واملخزنة باملنطقة قيمة 

وثيقــــة التاأمـــني املقدمة علـــى تلك الب�سائع ، زيادة مقدار الوثيقة مبا ي�سمـــل الزيادة 

فـي قيمة هذه الب�سائع وعلى م�سوؤوليتها الكاملة جتاه املنطقة اأو اأي طرف ثالث . 

املـــادة ) 41 (

 اأ - يجب اأن تت�سمن وثيقة التاأمني املقدمة من امل�ستثمر ن�سا �سريحا باعتبار اأي �سرط 

يعفـي �سركة التاأمني من امل�سوؤولية فـي االإحالل بالتعوي�س ملغى . 

ب - يجب اأن تت�سمن وثيقة التاأمني املقدمة من امل�ستثمر ن�سا �سريحا بعدم رجوع �سركة 

التاأمني على املنطقة للمطالبة بالتعوي�سات التي قامت بدفعها للمت�سرر . 

املـــادة ) 42 (

 اأ - فـي حال تقدمي ال�سركة العاملة وثيقة تاأمني تغطي ب�سائع حمددة بذاتها ، ال ي�سمح 

التاأمني  وثيقة  بتعديل  تقوم  اأن  قبل  الب�سائع  اأخرى غري هذه  ب�سائع  بتخزين  لها 

باإ�سافة تلك الب�سائع اإليها . 

ب - فـي حال تقدمي ال�سركة العاملة وثيقة تاأمني تغطي الب�سائع العائدة ملكيتها اإليها ، 

ال ي�سمح لها بتخزين ب�سائع للغري قبل اأن تقوم بتعديل وثيقة التاأمني ، واإ�سافة تلك 

الب�سائع اإليها . 

املـــادة ) 43 (

يجب اأن يكون ا�سم املوؤمن له متطابقا مع اال�سم الوارد بعقد االإيجار اأو اتفاقية اال�ستثمار 

اأو طلب اإيداع الب�سائع . 

املـــادة ) 44 (

يجـــوز للمديـــر العـــام رفــ�س وثيقـــة التاأمـــــني اإذا كانــــت �ســـــادرة عــن �سركـــــة تاأمــــني �سبق 

اأن ماطلت فــــي دفــــع التعويــ�س عـــن ال�ســرر بـدون وجــــه حق اأو رجعــت بالتعويــ�س املدفوع 

من قبلها على املنطقة . 

املـــادة ) 45 (

بلغة  حمررة  الوثيقة  كانت  واإذا   ، العربية  باللغة  حمررة  التاأمني  وثيقة  تكون  اأن  يجب 

اأجنبية يجب اأن تكون م�سحوبة بن�سخة مرتجمة معتمدة باللغة العربية ، وعند االختالف 

فـي تف�سريها يعتد بالن�سخة العربية . 
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الف�شـل ال�شابـع

ال�شجـالت والقيـود 

املـــادة ) 46 (

يجب على املنطقة االحتفاظ بال�سجالت االآتية : 

1 - �سجل املناف�ست . 

2 - �سجل اإتالف الب�سائع . 

املـــادة ) 47 (

يجب على ال�سركـــات العاملة االحتفاظ بال�سجــالت االآتيـــة ب�سورة ورقيـــة اأو اإلكرتونيـــة ، 

على اأن يتم اعتمادها من قبل الدائرة املخت�سة قبل مبا�سرة العمل بتلك ال�سجالت : 

املوجودة فـي �سجل  البيانات واملعلومات  : ويت�سمن كافة  العام للب�سائع  ال�سجل   - 1

مناف�ســــت املنطقــــة ، وتقيد فيه كافــــة العمليــــات التي جتريهـــا ال�سركــــة العاملــــــة 

على الب�سائع كنقلها واإيداعها واإخراجها والر�سيد املتبقي بامل�ستودعات . 

ال�سجــــــل اخلــا�س بالب�سائـــــع املتلفــــــة : ويت�سمــــن كافــــة البيانــــــات واملعلومـــــــات   - 2

عن الب�سائع املتلفة . 

ال�سجل اخلا�س مبعادالت الت�سنيع : ويت�سمن كافة بيانات ومعلومات الب�سائع   - 3

الن�ساط  مبزاولة  لها  املرخ�س  لل�سركات  بالن�سبة  االإنتاج  عمليات  فـي  الداخلة 

ال�سناعي . 

املـــادة ) 48 (

يجب على ال�سركات العاملة عند تطبيق هذه ال�سوابط الأول مرة اأن تقوم بجرد اأر�سدة 

م�ستودعاتهــا ، وح�ســـر املـــــواد اخلــام والب�سائع املنتجة وحتديد ر�سيـــد كل منهــا ، ويجب 

على املنطقة اأن تقوم باإ�سدار وثائق م�ستند اإيداع ب�سائع بالر�سيد . 

املـــادة ) 49 (

يجب على ال�سركات العاملة اأن تقوم مبطابقة �سجالتها مع �سجالت املنطقة مرة واحدة 

على االأقل فـي ال�سنة ، وكلما اقت�سى االأمر ذلك ، وعلى ال�سركة اأن تتاأكد من مطابقة هذه 

تعتمد  ال�سجالت  اأي من هذه  اإتالف  اأو  فقدان  وفـي حال   ، بع�سا  بع�سها  مع  ال�سجالت 

الأغرا�س التدقيق واملراجعة االأر�سدة املثبتة فـي �سجالت وقيود املنطقة . 
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املـــادة ) 50 (

 اأ - فـي حال حدوث اختالف بني �سجالت ال�سركة العاملة و�سجالت املنطقة ، ت�سكل جلنــة 

ومطابقة  للتدقيــق  واملنطقــة  العاملــة  ال�سركــة  من  كــل  عن  ممثليــن  من  م�سرتكــة 

الفعلي  باجلرد  اللجنة  تقوم  اأن  على   ، املنطقة  ب�سجالت  العاملة  ال�سركة  �سجالت 

لكميات الب�سائع املخزنة مب�ستودعات ال�سركة العاملة ومطابقتها مع القيود والوثائق 

املتعلقة بالب�سائع لدى املنطقة . 

ب - فـي حال تبني للجنة املن�سو�س عليها فـي الفقرة )اأ( من هذه املادة وجود اختالف 

فيما بني �سجالت ال�سركة العاملة وكميات الب�سائع املخزنة فعليا مب�ستودعاتها وعدم 

على  يجب   ، االختالف  هذا  وجود  تربر  كافية  بيانات  العاملة  ال�سركة  ممثل  تقدمي 

هذه  وفـي   ، املخت�سة  الدائرة  خالل  من  املنطقة  جمرك  ق�سم  اإخطار  املنطقة  ممثل 

احلالـــة يتـــم ت�سكيـــل جلنـــة للتدقيــق والتفتيــ�س وفقــا الأحكــام الفقــرة )ب( من املـــادة 

القانونية  االإجراءات  اتخاذ  يتم  اللجنة  ، وعلى �سوء تقرير هذه  الالئحة  )42( من 

جتاه ال�سركة العاملة ، وت�سحيح القيود وفقا لذلك . 

املـــادة ) 51 (

بن�سخ  املخت�سة  الدائرة  تزويد  ميالدي  �سهر  كل  نهاية  فـي  العاملة  ال�سركات  على  يجب 

اإلكرتونية من ال�سجالت والقيود االإلكرتونية وفقا الآخر التعديالت ، وحتتفظ الدائرة 

املخت�سة بتلك الن�سخ حتى تاريخ املراجعة . 

املـــادة ) 52 (

الورقية واالإلكرتونية  ال�سجالت والوثائق  بكافة  العاملة االحتفاظ  ال�سركات  يجب على 

اخلا�سة بالب�سائع ملدة التقل عن )5( خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ اإغالقها ، واليجوز 

اإتالف اأي منها اإال بعد احل�سول على موافقة الدائرة املخت�سة ، وفـي حال مت بيع الب�سائع 

داخل املنطقة فيما بني ال�سركات العاملة يجب على ال�سركة البائعة تزويد ال�سركة امل�سرتية 

امل�سرتية االحتفاظ  ال�سركة  ، وعلى  املبيعة  بالب�سائع  الوثائق اخلا�سة  بن�سخة من كافة 

بهذه الوثائق لذات الفرتة . 

املـــادة )  53 (

يجب على املنطقة االحتفاظ بال�سجالت والوثائق اخلا�سة بالب�سائع للفرتات االآتية : 
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1 - ال�سجالت لفرتة )15( خم�س ع�سرة �سنة من تاريخ اإغالقها . 

2 - الوثائق لفرتة )5( خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدارها . 

الف�شـل الثامـن

التوكيـالت والتفوي�شـات 

املـــادة ) 54 (

يجـــب اأن يكون املت�ســـرف واملت�سرف اإليه واملفو�س اأهال للت�ســرف وفقا للقوانني النافــذة 

فـي ال�سلطنة وقت اإجراء الت�سرف . 

املـــادة ) 55 (

اإذا كـــان مالك الب�سائـــع �سخ�ســـا معنويـــا ، فيجب العتمـــاد التفوي�س الأغــرا�س الت�ســرف 

فـي الب�سائـــع املودعـــة فـي املنطقــة تقديـــم ن�سخة اأ�سليـــة من التفوي�س للدائرة املخت�ســة 

من خالل املفو�س اأو املمثل القانوين لل�سخ�س املعنوي . 

املـــادة ) 56 (

التفويــ�س  ، فيجــب العتمــاد  اأو موؤ�س�سة فرديــة  كــان مـالك الب�سائع �سخ�ســا طبيعيا  اإذا 

الأغـرا�س الت�سرف فـي الب�سائـع املودعة فـي املنطقة والعائدة ملكيتها اإليه تقدمي ن�سخة 

اأ�سليــة مــن التفوي�س للدائرة املخت�سة من خــالل املالك �سخ�سيــا اأو املفــو�س اأو املمثـــل 

القانوين للموؤ�س�سة الفردية . 

املـــادة ) 57 (

امل�ساهمة  ال�سركات  اأو  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  من  وحدة  الب�سائع  مالك  كان  اإذا 

ال�سادر من تلك اجلهات  ، فيعتد باخلطاب  الدبلوما�سية  الهيئات  اأو  املنظمات  اأو  العامة 

الأغرا�س الت�سرف فـي الب�سائع املودعة فـي املنطقة . 

املـــادة ) 58 (

اإذا كان مالك الب�سائع جمعية خريية اأو ناديا اأو ما �سابه ذلك ، فيتعني احل�سور ال�سخ�سي 

 ، املنطقة  فـي  املودعة  الب�سائع  فـي  الت�سرف  اعتماد  املالية الأغرا�س  باالأمور  للمفو�سني 
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الب�سائع  فـي  بالت�سرف  للقيام  اآخر  املالية �سخ�سا  باالأمور  املفو�سني  وفـي حال تفوي�س 

تعتمد التفوي�سات امل�سادق عليها بتواقيعهم ، وفـي جميع االأحوال يجب تقدمي ما يفيد 

�سالحيات املفو�سني باالأمور املالية اأو من قاموا بتفوي�سهم . 

املـــادة ) 59 (

ال يعتد بالتفوي�سات امل�سادق على تواقيعها من البنوك والغرف التجارية اأو ما فـي حكمها 

من موؤ�س�سات ر�سمية اإال لالأغرا�س االآتية : 

 اأ - قبول �سراء الب�سائع املودعة فـي املنطقة . 

ب - تفوي�سات ال�سري فـي اإجراءات تخلي�س الب�سائع . 

 ج - ال�سري فـي اإجراءات التخزين وتوقيع عقود التخزين . 

املـــادة ) 60 (

خارجها  اأو  بال�سلطنة  حكمه  فـي  ومن  بالعدل  الكاتب  عن  ال�سادرة  التوكيالت  تعتمد 

الأغرا�س الت�سرف فـي الب�سائع املودعة فـي املنطقة . 

املـــادة ) 61 (

تعتمد التوكيالت ال�سادرة عن �سفارات ال�سلطنة باخلارج اأو قن�سلياتها العامة اأو قن�سلياتها 

الفخرية اأو مكاتبها التجارية اأو ما يقوم مقامها ، الأغرا�س الت�سرف فـي الب�سائع املودعة 

فـي املنطقة . 

املـــادة ) 62 (

اإذا كانـــت الوثائــــق اخلا�سة بالتوكيــــالت �ســــادرة مــــن خارج ال�سلطنــــــة ، يجــــب ت�سديقهــــا 

مـــن اجلهـــات املعتمــدة واملتعـــارف عليهـــا دوليـــا الأغــرا�س الت�ســـرف فـي الب�سائــع املودعــــة 

فـي املنطقة . 

املـــادة ) 63 (

تعتمد الوثائق ال�سادرة من اجلهات املخت�سة قانونا بامل�سائل االآتية الأغرا�س تغيري ملكية 

الب�سائع املودعة فـي املنطقة : 

1 - الرتكات . 

2 - الهبات . 

3 - التربعات . 

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1045(

4 - الو�سايا . 

5 - اأي م�سائل اأخرى . 

املـــادة ) 64 (

يجب تقدمي الوثائق التالية الأغرا�س اعتماد الت�سرف فـي الب�سائع : 

وثيقة اإثبات ال�سخ�سية اإذا كانت الب�سائع مودعة با�سم �سخ�س .   - 1

ال�سجل التجاري اأو �سورة طبق االأ�سل منه وفقا الآخر تعديل و�سورة من التفوي�س   - 2

اإذا كانت الب�سائع مودعة با�سم موؤ�س�سة فردية اأو �سخ�س معنوي . 

املـــادة ) 65 (

ن�ساط  ب�ساأن تنظيم  العامة للجمارك  االإدارة  فـي  بها  املعمول  واالأحكام  االإجراءات  تطبق 

الب�سائع  على  التخلي�س  الأغرا�س  جمركي  خمل�س  مندوب  ومهنة  اجلمركي  التخلي�س 

الواردة اأو ال�سادرة من واإىل املنطقة . 

املـــادة ) 66 (

تكون التوكيالت والتفوي�سات �سارية املفعول للمدة املحددة فيها ، واإذا كانت غري حمددة 

املدة تكون �سارية حلني تقدمي ما يفيد اإنهاءها . 

املـــادة )  67 (

يجب العتماد التوكيالت والتفوي�سات اأن تت�سمن ما ياأتي : 

حتديد �سالحيات الوكيل اأو املفو�س على وجه الدقة ، وبيان ما اإذا كان التوكيل   اأ - 

اأو التفوي�س يجيز له تفوي�س اأو توكيل غريه من عدمه . 

اأن يكـــون التوكيـــل اأو التفويــ�س ظاهريا �سليمـــا ووا�سح الداللة ، لي�س فيه ك�ســط  ب - 

اأو حمـو اأو اإ�سافة اأو فوا�ســل اأو حــوا�س اأو طمــ�س ، مـــا لــم يكـــن م�سدقـــا على ذلك 

من اجلهة ال�سادر عنها التوكيل اأو التفوي�س اأو من ذوي ال�ساأن بح�سب االأحوال . 

املـــادة ) 68 (

انق�ساء  اأو  الب�سائع  مالك  بوفاة  املخت�سة  الدائرة  اإخطار  املفو�س  اأو  الوكيل  على  يجب 

ال�سركة العاملة اأو زوال �سفته . 
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املـــادة ) 69 (

فـي نطاق تطبيق هذه ال�سوابط يكون مقدم التفوي�س اأو التوكيل اأو اأي م�ستند الأغرا�س 

الت�سرف فـي الب�سائع املودعة فـي املنطقة م�سوؤوال م�سوؤولية كاملة اأمام الغري عن �سحة 

التوكيل اأو التفوي�س اأو امل�ستند املقدم ، ودون اأدنى م�سوؤولية على املنطقة . 

الف�شـل التا�شـع

نقـل الب�شائـع 

املـــادة ) 70 (

يجوز نقل الب�سائع داخل املنطقة فيما بني ال�سركات العاملة اأو فيما بينها وبني املنطقة 

وفقا لالإجراءات االآتية : 

الغر�س  املعد لهذا  النموذج  املخت�سة على  الدائرة  اإىل  الب�سائع  يقدم طلب نقل   اأ - 

مبينا فيه عدد الب�سائع املراد نقلها ووزنها ومكان التخزين الذي يتم النقل منه ، 

واملكان الذي �سيتم النقل اإليه . 

يجـــب علــــى الدائــــرة املخت�ســـة البـــت فـــي الطلـــب خـــــالل )3( ثالثـــــة اأيــــام عمــل  ب - 

من تاريخ تقدميه ، وفـي حال املوافقة على الطلب يقوم مالك الب�سائع بعملية 

رف�س  حال  وفـي   ، ال�سوابط  هذه  فـي  عليها  املن�سو�س  االأحكام  مبراعاة  النقل 

الطلب يجب اأن يكون الرف�س م�سببا . 

يجب على مالك الب�سائع اأن يقوم بت�سليم منوذج نقل الب�سائع للدائرة املخت�سة   ج - 

خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ ا�ستكمال عملية النقل . 

املـــادة ) 71 (

يجب على الدائرة املخت�سة معاينة الب�سائع املراد نقلها ظاهريا قبل وبعد عملية النقل 

فـي احلاالت االآتية : 

 اأ - اإذا كانت قيمتهـــا تزيـــد علـــى )100000( مائة األــف ريـــال عمانــي ، ويجوز الك�ســـف 

على الب�سائع اإذا كانت قيمتها اأقل من هذا املبلغ كلما اقت�سى االأمر ذلك . 

ب - اإذا كانت ذات طبيعة تتاأثر اأو يلحقها �سرر من عملية النقل . 

 ج - اإذا كانت مواد غذائية اأو كيميائية . 

 د - اإذا كانت قد م�سى على تخزينها فـي املنطقة اأكرث من �سنة ميالدية . 
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املـــادة ) 72 (

ال يجوز نقل الب�سائع من خمازن اأو م�ستودعات املنطقة اإىل خمازن اأو م�ستودعات ال�سركة 

اأو الأمور متعلقة  العاملة فـي حال كانت عملية التخزين الأ�سباب تتعلق بنوعية الب�سائع 

بال�سالمة العامة اأو كانت الب�سائع حمجوزا عليها بحكم ق�سائي اأو الأي �سبب قانوين اآخر ، 

اإال بعد زوال �سبب التخزين . 

املـــادة ) 73 (

يعد عقد بيع الب�سائع بني ال�سركات العاملة مبثابة منوذج طلب نقل ب�سائع ، ويتم نقل 

اإبقاء تخزين  امل�سرتية  العاملة  ال�سركة  فـي حالة رغبة  اإال  التخزين مبا�سرة  قيود مكان 

اأن يتم  اإبرام عقد تخزين ، على  الب�سائع لدى ال�سركة البائعة ، وفـي هذه احلالة يجب 

النقل الفعلي خالل اأ�سبوع من تاريخ امل�سادقة على عقد البيع . 

املـــادة ) 74 (

اأو خمازن  اإذا رغب فـي نقل ب�سائعه من م�ستودعات  اإبرام عقد تخزين  يجب على املودع 

�سركـــة عاملـــة اأو املنطقـــة اإىل م�ستودعــــات اأو خمازن �سركة عاملة اأخرى ، واإذا كــان النقل 

اإىل م�ستودعات اأو خمازن املنطقة يجب اأخذ موافقة الدائرة املخت�سة قبل مبا�سرة عملية 

نقل الب�سائع . 

املـــادة ) 75 (

النقل  تاأمني و�سيلة  اأو وثيقة  الب�سائع  املقدمة من مالك  التاأمني  اأن تكون وثيقة  يجب 

الربي تغطي االأخطار واالأ�سرار التي قد تن�ساأ عن عملية النقل . 

املـــادة ) 76 (

اإليها الب�سائع تغطي  اأن تكون وثيقة التاأمني املقدمة من ال�سركة العاملة املنقول  يجب 

الب�سائع املنقولة من حيث ال�سنف والقيمة . 

الف�شـل العا�شـر

ا�شتهـالك الب�شائـع 

املـــادة ) 77 (

يجوز لل�سركة العاملة ا�ستهالك الب�سائع االآتية فـي املنطقة ، بعد احل�سول على موافقة 

الدائرة املخت�سة : 
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1 - الب�سائع التي تدخل فـي اإقامة املباين واملن�ساآت باملنطقة ، كمواد البناء مبختلف 

اأنواعها . 

2 - الب�سائع التي ت�ستخدم فـي تنظيف وتعقيم خطوط االإنتاج . 

3 - الب�سائع التي ت�ستخدم الأغرا�س �سيانة املن�ساآت وامل�سانع وخطوط االإنتاج . 

املـــادة ) 78 (

ال يجوز ا�ستهالك الب�سائع االآتية فـي املنطقة : 

1 - املواد الغذائية مبختلف اأنواعها واأ�سكالها من املاأكوالت وامل�سروبات . 

2 - املـــواد اال�ستهالكيـــة كامل�ستلزمـــات املكتبيـــة واالأقم�ســـة ومـــواد التنظيـــف العاديـــة 

وامل�ستخدمة ب�سكل يومي . 

املـــادة ) 79 (

ي�سكل املدير العام جلنة فنية متخ�س�سة من ثالثة اأع�ساء على االأقل من بينهم ممثل عن 

االإدارة العامة للجمارك ، تتوىل درا�سة طلبات ا�ستهالك الب�سائع املبينة فـي البندين )2 ، 3( 

من املـــادة )77( من هذه ال�سوابط ، والتاأكد من اأهمية و�سرورة ا�ستخدام املواد املطلوب 

اأو �سحية ،  اأي ا�سرتاطات فنية  ا�ستهالكها وحتديد الكميات الكافية لال�ستخدام وو�سع 

وترفع اللجنة تو�سيتها اإىل الدائرة املخت�سة ال�ستكمال االإجراءات الالزمة . 

املـــادة ) 80 (

يكون ا�ستهالك الب�سائع وفقا لالإجراءات االآتية : 

باملنطقة  واملن�ساآت  املباين  اإقامة  فـي  تدخل  التي  الب�سائع  ا�ستهالك  طلب  يقدم   - 1

اإىل الدائرة املخت�سة مرفقا به املخططات الهند�سية وجداول كميات باملواد املراد 

ا�ستخدامها ، وتقوم الدائرة املخت�سة بدرا�سة الطلب ورفع التو�سية ب�ساأنه . 

يقدم طلب ا�ستهالك الب�سائع الأغرا�س �سيانة وتعقيم املباين واملن�ساآت وامل�سانع   - 2

و�سيانة وتنظيف خطوط االإنتاج اإىل الدائرة املخت�سة مرفقا به تقرير فني يبني 

الكميــــات املطلــــوب ا�ستخدامهـــا ، ويتـــم اإحالــــة الطلـــب والتقريــــر الفنـــي املرفــــق 

اإىل اللجنة الفنية امل�سكلة لهذا الغر�س لدرا�سته ورفع التو�سية ب�ساأنه . 
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املـــادة ) 81 (

 اأ - تكون �ضالحية املوافقة على ا�ضتهالك الب�ضائع التي تقل قيمتها عن )10000( ع�سرة 

اآالف ريال عماين فـي ال�ضنة لكل �ضركة عاملة ملدير الدائرة املخت�ضة . 

ب - تكـــون �ضالحيـــة املوافقة على ا�ضتهـــالك الب�ضائـــع التي تكـــون قيمتهـــا )10000( ع�سرة 

اآالف ريال عماين فاأكرث فـي ال�ضنة لكل �ضركة عاملة للمدير العام . 

املـــادة ) 82 (

ال يجوز ا�ضتهالك كميات اأكرث من التي مت املوافقة على ا�ضتهالكها اإال بعد احل�ضول على 

املـــادة )80(  فـي  عليها  املن�ضو�ص  االإجراءات  وبذات  الكميات  تلك  ا�ضتهالك  املوافقة على 

فـي حكم  املوافقة  دون احل�ضول على هذه  امل�ضتهلكة  الكميات  وتعد   ، ال�ضوابط  من هذه 

التهريب اجلمركي . 

املـــادة ) 83 (

خطوط  وتعقيم  تنظيف  الأغرا�ص  اأخرى  ملرة  الب�ضائع  ا�ضتهالك  على  املوافقة  يجوز  ال 

االإنتاج اإال بعد ا�ضتهالك 75% من اأ�ضل الكميات التي �ضبق املوافقة على ا�ضتهالكها . 

املـــادة ) 84 (

ا�ضتهالكا  والتغليف  التعبئة  اإعادة  عمليات  فـي  والتعبئة  التغليف  مواد  ا�ضتخدام  يعد  ال 

فـي هذه  ت�ضتخدم  التي  الكميات  تبني  ت�ضنيع  يتم تقدمي معادالت  اأن  ، ويجب  للب�ضائع 

العمليات وو�ضف الب�ضائع قبل وبعد عمليات التغليف ون�ضبة الكميات املتلفة نتيجة العمل . 

املـــادة ) 85 (

يجـــب على ال�ضركـــة العاملـــة االحتفـــاظ ب�ضجــل خـــا�ص بالب�ضائـــع التي مت املوافقـــة على 

ا�ضتهالكها يبني فيه رقم االإيداع والكميات املدخلة والكميات امل�ضتهلكة وتاريخ اال�ضتهالك . 

املـــادة ) 86 (

يجب على ال�ضركة العاملة اأن تقدم طلب اإخراج ب�ضائع ب�ضاأن الب�ضائع التي مت ا�ضتهالكها 

الوثائق التي تثبت  الدائرة املخت�ضة الأغرا�ص ت�ضديد القيود اخلا�ضة بها مرفقا به  اإىل 

اال�ضتهالك . 
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املـــادة ) 87 (

يحظرمنح �ضهادة اإمتام البنــاء لل�ضركـــة العاملـــة التي �ضبـــق اأن تقدمـــت بطلـــب ا�ضتهـــالك 

الب�ضائع فـي عمليات البناء اإال بعد ت�ضديد القيود اخلا�ضة بها . 

الف�شـل احلـادي ع�شـر

اإتـالف الب�شائـع 

املـــادة ) 88 (

ت�ضكــــل بقــــرار مــــن املديــر العـــام جلنـــة الإتــــالف الب�ضائـــع برئا�ضــــة اأحـــد موظفـــي املنطقــة 

ال تقل درجته الوظيفية عن مدير دائرة ، وع�ضوية كل من : 

1 - ممثل عن االإدارة العامة للجمارك . 

2 - ممثل عن وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية . 

3 - ممثل عن البلدية املخت�ضة بالوالية التي تقع فـي نطاقها املنطقة . 

ويكون للجنة مقرر من موظفـي املنطقة يعني بقرار من املدير العام ، ويجب ح�ضور مالك 

الب�ضائع التي �ضيتم اإتالفها اأو املفو�ص . 

املـــادة ) 89 (

تتوىل جلنة اإتالف الب�ضائع املهام االآتية : 

املعاينة الظاهرية للب�ضائع ومطابقة ما ورد بالك�ضوف على الواقع .   - 1

حتديــــد الطريقـــة املنا�ضبــة الإتـــالف الب�ضائــع للتخلــ�ص منهـــا بطريقــة �ضليمـــة   - 2

واآمنة للبيئة . 

حتديد مكان االإتالف وتاريخه .   - 3

االإ�ضراف على نقل الب�ضائع من مكان تخزينها اإىل املكان املحدد لالإتالف .   - 4

االإ�ضراف املبا�ضر على عملية االإتالف .   - 5

اإعداد حم�ضر اإتالف يوقع من قبل كافة اأع�ضائها .   - 6

املـــادة ) 90  (

تقوم املنطقة باإتالف الب�ضائع االآتية : 

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1045(

1 - الب�ضائع التي تنتهي �ضالحية ا�ضتهالكها . 

الب�ضائع االأخرى واالأ�ضخا�ص  اأ�ضبح وجودها ي�ضكل خطرا على  التي  الب�ضائع   - 2

فـي املنطقة . 

3 - الب�ضائع التي يتعذر بيعها باملزاد العلني . 

4 - الب�ضائع التي �ضدر حكم ق�ضائي باإتالفها . 

املـــادة ) 91 (

يتم اإتالف الب�ضائع فـي املنطقة وفقا لالإجراءات االآتية : 

1 - تقوم جلنة اإتالف الب�ضائع بو�ضع قيمة تقديرية للب�ضائع التي تقرر اإتالفها ، 

وذلك باال�ضتناد اإىل وثائق اإدخال الب�ضائع وحالتها العامة فـي تاريخ �ضدور قرار 

حقوق  وحفظ  التوثيق  الأغرا�ص  وذلك   ، قيا�ضية  حلاالت  وبالرجوع   ، االإتالف 

املنطقة من اأي مطالبات م�ضتقبلية . 

2 - تقوم الدائرة املخت�ضة باإعداد ك�ضوف بالب�ضائع التي يتقرر اإتالفها . 

3 - تقوم الدائرة املخت�ضة برفع الك�ضوف للمدير العام ، مع التو�ضية باإتالف الب�ضائع ، 

وبيان �ضبب االإتالف لكل حالة . 

4 - تقـــوم الدائـــرة املخت�ضــة باإخطـــار مالك الب�ضائــع اأو املفـــو�ص بقــــرار االإتـــــالف 

قبل التاريخ املحدد لالإتالف بـ )15( خم�ضة ع�ضر يوم عمل . 

5 - يحق ملالك الب�ضائع اأو املفو�ص اأن يطلب وقف اإجراءات اإتالفها فـي حال تقدميه 

مربرات كافية ، على اأن يتم اإخراجها خالل الفرتة التي يحددها املدير العام . 

6 - تقوم الدائرة املخت�ضة باإحالة الك�ضوف بعد اعتمادها اإىل جلنة االإتالف امل�ضكلة 

وفقا الأحكام هذه ال�ضوابط . 

املـــادة ) 92 (

يجب اأن ي�ضدر قرار اإتالف الب�ضائع من املدير العام اأو من يفو�ضه قبل )5( خم�ضة اأيام 

عمل على االأقل من التاريخ املحدد لالإتالف تر�ضل ن�ضخ منه لكافة اجلهات املمثلة باللجنة ، 

على اأن يت�ضمن القرار البيانات االآتية : 

1 - ا�ضم مالك الب�ضائع اأو املفو�ص . 

2 - رقم االإيداع وتاريخه . 

3 - و�ضف الب�ضائع . 
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4 - �ضبب االإتالف . 

5 - مكان االإتالف وتاريخه . 

ويرفق بقرار االإتالف كافة الوثائق املتعلقة بالب�ضائع . 

املـــادة ) 93 (

تقـــوم الدائـــرة املخت�ضـــة بتح�ضيـــل الر�ضـــوم امل�ضتحقــة علــى الب�ضائــع وتكاليـــف االإتـــالف 

قبل مبا�ضرة عملية االإتالف ، وفـي حال عدم قيام املكلف بالدفع بت�ضديد هذه املبالغ يتم 

ال�ضري فـي االإجراءات ، وحت�ضل الحقا وفقا لالإجراءات املالية املعمول بها فـي املنطقة . 

املـــادة ) 94 (

يجـــوز اإتـــالف الب�ضائـــع باملنطقـــة وفقـــا الأحكـــام هـــذه ال�ضوابـــط بنـــاء على طلـــب مالكهـــا 

اأو املفو�ص وفقا لل�ضروط االآتية : 

عدم وجود نزاع على ملكيتها .   - 1

عدم وجود ق�ضايا حقوق ملكية فكرية ب�ضاأنها .   - 2

اأال يرتتب على اإتالفها اأثر بيئي .   - 3

اأن يتعذر بيعها اأو الت�ضرف بها ، اأو لي�ص لها قيمة جتارية .   - 4

تقدمي اإقرار من مالكها اأو املفو�ص بعدم م�ضوؤولية املنطقة عن االإتالف .   - 5

ت�ضديد الر�ضوم امل�ضتحقة عليها حتى تاريخ اإتالفها ، والتكاليف املرتتبة على عملية   - 6

االإتالف . 

املـــادة ) 95 (

طلب  مبثابة  عليه  الب�ضائع  اإتالف  جلنة  اأع�ضاء  كافة  توقيع  بعد  االإتالف  حم�ضر  يعد 

اإخراج ب�ضائع ، وت�ضدد القيود مبوجبه . 

املـــادة ) 96 (

عند اختالف اأع�ضاء جلنة اإتالف الب�ضائع فـي الراأي يتم رفع االأمر للمدير العام للبت 

فيه ، ويكون قراره نهائيا . 

املـــادة ) 97 (

يجب اأن يراعى عند اإعداد حم�ضر اإتالف الب�ضائع االآتي : 

اأن يت�ضمن وب�ضكل وا�ضح الطريقة التي مت تنفيذ عملية االإتالف بها ، مع بيان   - 1

و�ضف تف�ضيلي حلالة الب�ضائع بعد االإتالف . 
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اأن يرفق به ن�ضخ اأ�ضلية من قرار االإتالف وكافة الوثائق املتعلقة بالب�ضائع .   - 2

اأن يتولـى مقـــرر جلنـــة االإتالف بعد ا�ضتكمال توقيعات اأع�ضائها علـــى املح�ضــر ،   - 3

ت�ضليمه اإىل الدائرة املخت�ضة . 

املـــادة ) 98 (

اإذا كان من املمكن اال�ضتفادة ب�ضكل كلي اأو جزئي من خملفات االإتالف اأو كان من املمكن 

اإعادة تدويرها ، كحديد اخلردة ، واملخلفات اخل�ضبية ، واملواد البال�ضتيكية ، يتم ف�ضل تلك 

املخلفات ومعاينتها بالطريقة التي حتددها جلنة اإتالف الب�ضائع مبح�ضر منف�ضل يرفق 

اإدخال ب�ضائع  ، وفـي هذه احلالة يعترب هذا املح�ضر مبثابة وثائق  مع حم�ضر االإتالف 

الأول مرة للمنطقة ، وينظم بها طلب اإيداع جديد . 

الف�شـل الثانـي ع�شـر

البيـع باملـزاد العلنـي

املـــادة ) 99 (

ت�ضكل جلنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني بقرار من املدير العام برئا�ضة اأحد موظفـي املنطقة 

ال تقل درجته الوظيفية عن مدير دائرة ، وع�ضوية موظف اآخر منها ، وممثل عن االإدارة 

العامة للجمارك ، ويكون للجنة مقرر من موظفـي املنطقة يعني بقرار من املدير العام . 

املـــادة ) 100 (

يكون للجنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني ال�ضالحيات االآتية : 

املوافقة على بيع الب�ضائع اإذا كان اأعلى ثمن مقدم من املتزايدين ي�ضاوي اأو يزيد   - 1

على القيمة التقديرية للب�ضائع . 

اإرجاء عملية البيع ملرة واحدة اإذا كان اأعلى ثمن مقدم اأقل من القيمة التقديرية   - 2

للب�ضائــــع ، وللجـــنة رفــع تو�ضيـــة للمدير العـــام باملوافقة علـــى البيـــع فـــي حــال 

عدم اإمكانية تاأجيله لظروف الب�ضائع . 

املوافقـــة علــــى البيــع عند طـــرح الب�ضائع للبيـــع باملـــزاد العلنـي ملرة ثانيـــة �ضــــواء   - 3

كان اأعلى ثمن مقدم للب�ضائع يزيد اأو يقل عن قيمتها التقديرية . 
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املـــادة ) 101 (

يجـــوز للمديــر العـــام بنـــاء علــى تو�ضيـــة الدائــرة املخت�ضة اأن ي�ضدر قــرارا ببيــع الب�ضائع 

االآتية باملزاد العلني : 

الب�ضائع املخزنة مب�ضتودعات و�ضاحات املنطقة ، والتي مل ت�ضدد الر�ضوم امل�ضتحقة   - 1

عليها الأكرث من )6( �ضتة اأ�ضهر من التاريخ املحدد لل�ضداد . 

الب�ضائع املخزنة بامل�ضتودعات وال�ضاحات امل�ضتاأجرة ، والتي ف�ضخت عقود اإيجارها   - 2

ومل يتم نقلها خالل )6( �ضتة اأ�ضهر من تاريخ الف�ضخ . 

م�ضرة  اأو  بجوارها  املخزنة  الب�ضائع  على  خطرا  ت�ضكل  اأ�ضبحت  التي  الب�ضائع   - 3

بال�ضحـــة العامــة اأو البيئة اأو املن�ضاآت املخزنة بها ، وذلك فـي حــال عـــدم اإخراجهــا 

اإ�ضعار مالكها خطيا  املنطقة خالل فرتة حتدد ح�ضب درجة اخلطورة ويتم  من 

اإتالفها وفقا  يتم  الب�ضائع  ا�ضتخدام هذه  اإمكانية  ، وفـي حال ثبوت عدم  بذلك 

لالإجراءات املن�ضو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط . 

املنطقة  باإخراجها من  فـي حال عدم قيام مالكها  للتلف وذلك  القابلة  الب�ضائع   - 4

خالل فرتة حتدد ح�ضب درجة قابليتها للتلف . 

الب�ضائع التي ال يعرف اأ�ضحابها وبقايا االإر�ضاليات ، وفـي هذه احلالة يتم ت�ضجيل   - 5

ثمن بيع تلك الب�ضائع بح�ضاب االإيرادات اخلا�ضة باملنطقة . 

املـــادة ) 102 (

يتم بيع الب�ضائع باملزاد العلني وفق االإجراءات االآتية : 

تقوم الدائرة املخت�ضة باإعداد ك�ضوف بالب�ضائع التي يتقرر بيعها ، مرفقا بها بيان   - 1

بالقيمـــة التقديريـــة للب�ضائع ، ومقدار الر�ضـــوم امل�ضتحقة للمنطقة ، و�ضبب البيع ، 

وو�ضف كامل للب�ضائع من حيث النوع والعدد والكمية ، وللدائرة اال�ضتعانة مبن 

تراه الأغرا�ص تقدير قيمة الب�ضاعة ، وترفع هذه الك�ضوف للمدير العام م�ضفوعة 

بتو�ضية م�ضببة باملوافقة اأو عدم املوافقة على البيع باملزاد العلني . 

 ، املحليــــة  ال�ضحـــــف  اإحـــــدى  فـي  العلنـــــي  باملـــــزاد  الب�ضائــــع  بيـــع  عــــن  االإعــــالن   - 2

على اأن يت�ضمن االإعالن حتديد مكان وزمان البيع وو�ضفا تاما للب�ضائع املعرو�ضة 

للبيع . 
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يتم عقد جل�ضة البيع باملزاد العلني فـي املكان واملوعد املحددين باالإعالن بح�ضور   - 3

كافة اأع�ضاء جلنة البيع . 

املـــادة ) 103 (

اإذا قدم �ضاحب الب�ضائع التي مت االإعالن عن بيعها باملزاد العلني ما يثبت زوال �ضبب البيع 

قبـــل موعــــد انعقاد جل�ضة البيــع توقــف اإجـــراءات البيـــع ، علـــى اأن يتحــمل كافـــة التكاليـــف 

التي ترتبت على ذلك . 

املـــادة ) 104 (

يجـــوز للمديـــر العام اإرجاء عملية البيع باملزاد العلني بنــاء على تو�ضيــــة الدائرة املخت�ضـــة 

اإذا كانــت قيمــة الب�ضائــع تزيـــد علــــى قيمـــة م�ضتحقـــات املنطقـــة قبـــل �ضاحـــب الب�ضائـــع ، 

وال يوجد �ضبب اآخر لبيعها وفقا لهذه ال�ضوابط . 

املـــادة ) 105 (

التقديرية  القيمة  البيع عن  اأال يقل ثمن  اأقل من ثالثة فيجب  املتزايدين  اإذا كان عدد 

للب�ضائع ، وال تقبل املزايدة اإال من االأ�ضخا�ص املوجودين �ضخ�ضيا فـي اأثناء جل�ضة املزايدة 

اأو وكالئهم اأو ممثلي االأ�ضخا�ص املعنوية . 

املـــادة ) 106  (

يجب على املتزايد الذي ر�ضا عليه املزاد االآتي : 

1 - دفع مبلغ مقداره )20% (ع�ضرين باملائة من الثمن الرا�ضي به املزاد فور الرت�ضية ، 

    وباقي الثمن وكافة امل�ضاريف االإدارية ، و)3%( ثالثة باملائة من هذا الثمن مقابل 

االإ�ضراف على عملية البيع ، وذلك خالل )10( ع�ضرة اأيام عمل من تاريخ الرت�ضية . 

باقي  دفع  يوم عمل من  ع�ضر  املنطقة خالل )15( خم�ضة  الب�ضائع من  اإخراج   -  2

الثمن ، واإنهاء االإجراءات اجلمركية ، واإال احت�ضبت عليها ر�ضوم تخزين عن كل 

يوم . 

املـــادة ) 107  (

اإذا مل يقم املتزايد الذي ر�ضا عليه املزاد عن دفع باقي الثمن خالل املدة املحددة فـي املـــادة 

كافة  حتمله  مع  العلني  باملزاد  للبيع  الب�ضائع  طرح  فيعاد   ، ال�ضوابط  هذه  من   )106(
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 ، اجلديد  الثمن  بني  ال�ضعر  فـي  والفارق   ، ذلك  على  التي ترتتب  وامل�ضتحقات  التكاليف 

والثمن الذي ر�ضا عليه املزاد . 

املـــادة ) 108 (

يكون توزيع ح�ضيلة بيع الب�ضائع باملزاد العلني على النحو االآتي : 

تلك  ا�ضتيفاء  فيتم  املنطقة  م�ضتحقات  ي�ضاوي  املزاد  به  الرا�ضي  املبلغ  كان  اإذا   - 1

امل�ضتحقات وفقا لالإجراءات املالية املعمول بها . 

الزائد  املبلغ  املنطقة فيقيد  املزاد يزيد على م�ضتحقات  به  الرا�ضي  املبلغ  كان  اإذا   - 2

املالية  وفقا لالإجراءات  بذلك  اإ�ضعاره  ويتم   ، الب�ضائع  ل�ضالح مالك  بح�ضاباتها 

املعمول بها . 

اأقل من م�ضتحقات املنطقة فتتم املطالبة بالفرق  املزاد  الرا�ضي به  املبلغ  اإذا كان   - 3

وحت�ضيله وفقا لالإجراءات القانونية املعمول بها . 

املـــادة ) 109 (

ال تكــون املنطقـــة م�ضوؤولة عن اأي �ضرر ناجت عن بيـــع الب�ضائع باملــــزاد العلنـي اأو اأي حقــوق 

اأو التزامات ملالكها اأو للغري نتيجة تطبيق هذه ال�ضوابط . 

املـــادة ) 110 (

للمدير العام املوافقة على بيع الب�ضائع باملزاد العلني ل�ضالح امل�ضتثمر ، وت�ضتوفـي املنطقة 

من طالب البيع كافة التكاليف التي ترتتب على ذلك ، وفـي جميع االأحوال يجب اأال يقل 

ما ت�ضتوفيه املنطقة عن )5%( خم�ضة باملائة من قيمة البيع ، ويكون البيع مع مراعاة االآتي : 

بيعها  املطلوب  الب�ضاعة  نوعية  فيه  يبني  املخت�ضة  للدائرة  كتابي  طلب  تقدمي   - 1

وموا�ضفاتها واحلد االأدنى لل�ضعر الذي يرغب البيع به . 

بالب�ضائع  يلحق  نق�ص  اأو  اأ�ضرار  اأي  عن  املنطقة  م�ضوؤولية  بعدم  اإقرار  تقدمي   - 2

نتيجة البيع باملزاد العلني . 

تقدمي اإقرار بت�ضليم الب�ضائع للمتزايد الذي تر�ضو عليه عملية البيع خالل )15(   - 3

خم�ضة ع�ضر يوم عمل من تاريخ قرار الرت�ضية . 
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التي تقرر  الب�ضائع  العلني ب�ضكل منف�ضل عن  باملزاد  الب�ضائع  االإعالن عن بيع   - 4

بيعها الأغرا�ص حت�ضيل الر�ضوم من امل�ضتثمر املتخلف عن دفعها . 

اأال تكون القيمة التقديرية للب�ضائع املطلوب بيعها باملزاد العلني اأقل عن )10000(   - 5

ع�ضرة اآالف ريال عماين . 

املنطقة ترتتب  اأي تكاليف تتحملها  العلني  باملزاد  الب�ضائع  اأن يدفع طالب بيع   - 6

على عملية البيع . 

املـــادة ) 111 (

يقوم املتزايدون مبعاينة الب�ضائع قبل عقد جل�ضة البيع ، وبح�ضور اأع�ضاء جلنة البيع ، 

وال يقبل من اأي منهم االدعاء باجلهل بالب�ضائع . 

املـــادة ) 112 (

يجب اإجراء املزاد العلني لبيع الب�ضائع فـي املكان املوجودة فيه ، ما مل يقرر املدير العام 

نقلها اإىل مكان اآخر ، �ضريطة اأال يوؤثر ذلك على �ضالمتها . 

املـــادة ) 113 (

ح�ضب  الب�ضائع  الأ�ضحاب  والبيع  التبليغ  وقرارات  واالإخطارات  االإ�ضعارات  اإر�ضال  يتم 

لعدم  االإر�ضال  تعذر  واإذا   ، عليها  م�ضوؤولية  اأي  ودون   ، املنطقة  لدى  املحفوظة  العناوين 

توفر عنوان وا�ضح اأو لتعديل اأو تغيري العنوان دون اإعالم املنطقة بذلك فيعد اإعالن البيع 

مبثابة اإ�ضعار واإخطار لكافة اأغرا�ص هذه ال�ضوابط . 

املـــادة ) 114 (

والعالمات  الفكرية  امللكية  تتعلق بحقوق  ب�ضاأنها ق�ضايا  املقام  الب�ضائع  بيع  اأ - ال يجوز 

التجارية وق�ضايا جمركية . 

ب - مع عدم االإخالل بالبند )اأ( ال يحول وجود حجز حتفظي على الب�ضائع الأي جهة دون 

املالية  مل�ضتحقاتها  املنطقة  ا�ضتيفاء  وبعــد   ، العلني  باملزاد  بيعها  اإجــراءات  فـي  ال�ضيــر 

على الب�ضائع يقيد فرق ثمن البيع بح�ضاب االأمانات ل�ضالح اجلهة احلاجزة ، وحلني 

احلجز  قرار  م�ضدرة  اجلهة  اإخطار  يتم  اأن  على   ، الق�ضية  فـي  نهائي  حكم  �ضدور 

التحفظي بذلك خطيا قبل املبا�ضرة بال�ضري فـي اإجراءات البيع . 
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الف�شـل الثالـث ع�شـر

الأن�شطـة والأعمـال املحظـورة 

املـــادة ) 115 (

يحظر القيام باأي من االأن�ضطة اأو االأعمال االآتية داخل املنطقة : 

اأي فعـــل يعيـــق العمـــــل باملنطقــة اأو يهـــدد اأمــن و�ضالمـــة املن�ضــــاآت اأو امل�ضتثمريــن   - 1

اأو العاملني اأو املتعاملني اأو يعر�ضها للخطر . 

ممار�ضة اأي ن�ضاط غري م�ضموح به ، اأو ي�ضكل مناف�ضة غري م�ضروعة .   - 2

اأي فعل من �ضاأنه تعطيل اأجهزة وبرامج احلا�ضب االآيل .   - 3

مزاولة اأي ن�ضاط قبل احل�ضول على الرتخي�ص اأو غري وارد بها .   - 4

مزاولة اأي ن�ضاط فرعي من غري االأن�ضطة املحددة بالرتخي�ص .   - 5

القيام بتعديل بيانات ال�ضركة العاملة لدى اأي جهة قبل موافقة الدائرة املخت�ضة .   - 6

حيازة اأو تخزين ب�ضائع من�ضوؤها دول تقرر مقاطعتها اقت�ضاديا من قبل ال�ضلطنة .   - 7

حيازة اأو تخزين املواد املخدرة على اختالف اأنواعها وم�ضتقاتها بخالف ما حتدده   - 8

وزارة ال�ضحة . 

حيــازة اأو تخزين االأ�ضلحـــة والذخائر واملتفجــرات اأيا كان نوعها ، بغري ترخيــ�ص   - 9

من اجلهات املخت�ضة . 

10 - حيـــازة اأو تخزيــــن املــــواد �ضريعــــة اال�ضتعـــــال ، بغيــــر موافقــــــة اجلهـــــات املخت�ضــة 

اأو باملخالفة لل�ضروط التي حتددها . 

11 - حيازة اأو تخزين املواد امل�ضعة اأو ذات الن�ضاط االإ�ضعاعي دون ترخي�ص من اجلهات 

املخت�ضة اأو باملخالفة لل�ضروط التي حتددها . 

12 - حيازة اأو تخزين مواد النفايات ال�ضارة بالبيئة ، واملواد غري املالئمة لال�ضتهالك 

الب�ضري اأو احليواين . 

13 - حيـــازة اأو تخزيــن الب�ضائع الفا�ضدة اأو النتنة اأو املتف�ضخة اأو منتهيـــة ال�ضالحيـــة 

اأو التالفة اأو التي لها اأثر �ضلبي على البيئة . 
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حيـــازة اأو تخزيـــن الب�ضائــع التي حتمــل كتابات اأو ر�ضومات اأو زخارف اأو عالمــات   - 14

اأو اأ�ضكال تتعار�ص مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم االأديان ، اأو تتنافى مع االأخالق 

واالآداب العامة . 

15 - حيازة املواد ال�ضامة اأو امل�ضرة بال�ضحة العامة . 

حيازة امل�ضكوكات املعدنية والنقود املزيفة واملقلدة .   - 16

17 - حيازة قوالب �ضك النقود واملطبوعة واملنقو�ص عليها . 

حيازة اأو تخزين اأو ت�ضنيع اأي ب�ضاعة اأو اإ�ضافة اأو تعديل عليها اأو على طريقة   - 18

مع  اأو  ال�ضلطنة  فـي  العامة  واالآداب  املعتقدات  مع  تتنافى  اأو  تتعار�ص   ، تغليفها 

قوانني حماية امللكية التجارية والفكرية وال�ضناعية واالأدبية والفنية املعمول بها 

داخل ال�ضلطنة . 

19 - حيازة اأو تخزين الب�ضائع املمنوع دخولها اإىل ال�ضلطنة . 

تخزين ال�ضركة العاملة ب�ضائع غري ب�ضائعها دون موافقة الدائرة املخت�ضة .   - 20

اإ�ضعال النار باأي �ضورة من ال�ضور داخــــل امل�ضتودعــــــات ومواقـــــع التخزيــــن ، مبــا   - 21

فـي ذلك اإ�ضعـال ال�ضمـوع اأو الغاز اأو البرتول اأو م�ضتقاتـــه اأو الكحــول اأو القداحات 

اأو الثقاب اأو اأي مواد قابلة لال�ضتعال ، ولو كان ذلك لال�ضتعمال ال�ضخ�ضي . 

التدخني فـي غري االأماكن املخ�ض�ضة لذلك .   - 22

ا�ضتعمال املحروقات ال�ضائلة اأو الغازية فـي غري االأغرا�ص امل�ضموح بها .   - 23

اإقامة من�ضاآت للقوة املحركة اأو لالإنارة فـي املخازن اأو امل�ضانع قبل ا�ضتكمال االإجراءات   - 24

املقررة . 

نقل الب�ضائع من م�ضتودعات املنطقة و�ضاحاتها اإىل االأماكن املوؤجرة اأو العك�ص ،   - 25

اأو فيما بني ال�ضركات العاملة دون موافقة الدائرة املخت�ضة . 

ا�ضتهالك الب�ضائع داخل املنطقة باملخالفة لل�ضوابط املعمول بها .   - 26

اإقامة العمال اأو امل�ضتخدمني فـي املنطقة فـي غري االأماكن املخ�ض�ضة لذلك باملخالفة   - 27

لل�ضوابط املعمول بها . 
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مبا�ضرة البناء بامل�ضاريع ال�ضناعية قبل احل�ضول على ت�ضريح بيئي من اجلهات   - 28

املخت�ضة . 

ا�ضتخدام املواد الكيميائية اخلطرة امل�ضنفة بوزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية بدون   - 29

تقدمي املوؤهالت العلمية لفريق العمل الفني الذي ي�ضرف على ا�ضتخدامها ، كما 

يحظر جتاوز الكميات املحددة بالت�ضريح اخلا�ص با�ضتخدامها . 

بيـــع املـــواد الكيميائيـــة امل�ضنفــة بـوزارة البيئــة وال�ضوؤون املناخيــة لغيــر ال�ضركــات   - 30

واملوؤ�ض�ضات املرخ�ضة . 

تخزين اأي مادة كيميائية دون احل�ضول على ترخي�ص من الهيئة العامة للدفاع   - 31

املدين واالإ�ضعاف . 

اأي اأعمال اأو اأن�ضطة اأخرى ي�ضدر بتحديدها قرار من اجلهات املخت�ضة .   - 32

املـــادة ) 116 (

يجوز تعديل االأن�ضطة واالأعمال املن�ضو�ص عليها فـي املـــادة )115( من هذه ال�ضوابط كلما 

اقت�ضت احلاجة ذلك ، بقرار من رئي�ص جلنة املناطق احلرة . 

املـــادة ) 117 (

ت�ضدر املنطقة قائمة االأن�ضطة الرئي�ضية والفرعية امل�ضموح مبزاولتها داخل املنطقة . 

الف�شـل الرابـع ع�شـر

اإلغـاء الرتاخيـ�ص 

املـــادة )  118 (

يلغى الرتخي�ص فـي اأي من احلاالت االآتية : 

انتهاء مدة عقد االإيجار اأو اتفاقية اال�ضتثمار وفقا لالأحكام الواردة فيهما .   - 1

بيع ال�ضركة العاملة كامل املن�ضاآت والتجهيزات الفنية التي اأقامتها على االأرا�ضي   - 2

امل�ضتاأجرة ، ما مل يكن لها ا�ضتثمار اآخر باملنطقة . 

عدم مبا�ضرة ال�ضركة العاملة الأعمال البناء والت�ضييد وجتهيز املوقع خالل )9(   - 3

ت�ضعة اأ�ضهر من تاريخ اإ�ضدار ترخي�ص البناء دون اإبداء اأ�ضباب مقبولة . 
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عدم ممار�ضة ال�ضركة العاملة للن�ضاط املحدد بالرتخي�ص ملدة )6( �ضتة اأ�ضهر من   - 4

تاريخ اإ�ضدار ترخي�ص مزاولة الن�ضاط دون اإبداء اأ�ضباب مقبولة . 

5 - توقف ال�ضركة العاملة عن مزاولة الن�ضاط املحدد بالرتخي�ص ملدة عام دون اإبداء 

اأ�ضباب مقبولة . 

6 - تاأخر ال�ضركة العاملة عن دفع قيمة االإيجارات امل�ضتحقة عليها ملدة )6( �ضتة اأ�ضهر 

من تاريخ ا�ضتحقاقها . 

7 - ممار�ضة ال�ضركة العاملة اأي ن�ضاط خمالف الأحكام القوانني اأو اللوائح اأو ال�ضوابط 

املعمول بها فـي املنطقة . 

8 - اإذا و�ضلت النقاط الرتاكمية )100( مائة نقطة وفقا لت�ضنيف املخالفات . 

املـــادة ) 119 (

اآخر  اإلغاء الرتخي�ص على  اإخطار ال�ضركة العاملة بقرار  اأ - يجب على الدائرة املخت�ضة 

عنوان مثبت لدى املنطقة . 

اإخطار  تاريخ  يوما من  �ضتني   )60( الرتخي�ص خالل  اإلغاء  قرار  التظلم من  يجوز   - ب 

�ضاحــب ال�ضـــاأن بــه ، ويجب البت فـي التظلــم خــالل )30( ثالثــني يومــا مـــن تاريــخ 

تقدميه ، ويعترب م�ضي هذا امليعاد دون رد رف�ضا للتظلم . 

املـــادة ) 120 (

اأ - يجـــب على ال�ضركــــة العاملــــة اإخـــالء املحــــل امل�ضتاأجــــر واإزالة كافــــة املبانــــي واملن�ضـــــاآت 

التي اأقامتها اأو اأي خملفات اأو نفايات ، وذلك خالل )6( �ضتة اأ�ضهر من تاريخ انتهاء 

عقد االإيجار اأو اتفاقية اال�ضتثمار اأو اإخطارها باإلغاء الرتخي�ص اأيهما اأقرب . 

اإجراءات احل�ضول على �ضهادة براءة الذمة خالل  ب - يجب على ال�ضركة العاملة اتخاذ 

)15( خم�ضة ع�ضر يوم عمل من تاريخ ت�ضلم االإخطار باإلغاء الرتخي�ص ، وذلك دون 

االإخالل مب�ضوؤوليتها جتاه الغري . 

املـــادة ) 121 (

امليعاد  خالل  حمتوياته  جميع  من  امل�ضتاأجر  املحل  باإخالء  العاملة  ال�ضركة  تقم  مل  اإذا 

املن�ضو�ص عليه فـي هذه ال�ضوابط ، يجوز لرئي�ص اللجنة اأن ياأمر باتخاذ اأي من االإجراءات 

االآتية : 
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االإخالء على نفقة ال�ضركة العاملة وو�ضع حمتويات املحل امل�ضتاأجر بر�ضم التخزين   - 1

املنطقة  تكون  وال   ، العامة  ال�ضاحات  اأو  امل�ضتودعات  فـي  ح�ضابها  على  اليومي 

عملية  جراء  من  املحتويات  بتلك  يلحق  نق�ص  اأو  تلف  اأو  �ضرر  اأي  عن  م�ضوؤولة 

االإخالء ، وال�ضري فـي اإجراءات بيعها باملزاد العلني الحقا وفقا الأحكام البيع باملزاد 

العلني املن�ضو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط . 

 ، العامة  وال�ضاحات  للم�ضتودعات  نقلها  دون  امل�ضتاأجر  املحل  بذات  املحتويات  بيع   - 2

وذلك وفقا الأحكام البيع باملزاد العلني املن�ضو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط . 

اإتالف املحتويات فـي حال عدم اإمكانية بيعها ، وذلك وفقا الأحكام اإتالف الب�ضائع   - 3

املن�ضو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط . 

املـــادة ) 122 (

املن�ضو�ص  امليعاد  اأقامتها خالل  التي  واملن�ضاآت  املباين  باإزالة  العاملة  ال�ضركة  تقم  اإذا مل 

عليه فـي هذه ال�ضوابط ، ومل تبد املنطقة رغبتها فـي متلك هذه املباين واملن�ضاآت ، فيجوز 

للمدير العام اأن ياأمر باتخاذ اأي من االإجراءات االآتية : 

بيع املباين واملن�ضاآت باملزاد العلني وفقا الأحكام البيع باملزاد العلني املن�ضو�ص عليها   - 1

فـي هذه ال�ضوابط . 

اإزالة املباين واملن�ضاآت فـي حال عدم اإمكانية بيعها ، والرجوع على ال�ضركة العاملة   - 2

بكافة التكاليف التي ترتتب على ذلك . 

املـــادة ) 123 (

 اأ - اإذا لـــم تقـــم ال�ضركــة العاملــة باإزالـــة املخلفــات والنفايات خالل امليعــاد املن�ضــو�ص عليــه 

فـي هذه ال�ضوابط ، يجوز للمدير العام اأن ياأمر باإزالتها دون االإخالل بحق املنطقة 

فـي الرجوع على ال�ضركة العاملة بكافة التكاليف املرتتبة جراء ذلك . 

ب - اإذا مل تقم ال�ضركة العاملة باإجراء اأعمال ال�ضيانة الأي اأ�ضرار باملحل امل�ضتاأجر خالل 

امليعاد املن�ضو�ص عليه فـي هذه ال�ضوابط ، فيجوز للمدير العام اأن ياأمر باإجراء عملية 

ال�ضيانة ، والرجوع على ال�ضركة العاملة بكافة التكاليف املرتتبة جراء ذلك . 

املـــادة ) 124 (

 اأ - اإذا اأبدت املنطقة رغبتها فـي اأن تتملك املباين اأو املن�ضاآت املقامة باملحل امل�ضتاأجر ، فيجب 

عليها اتخاذ االإجراءات الالزمة لعملية ال�ضراء وفقا لل�ضوابط واالإجراءت املعمول بها . 
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ب - يحظر على املنطقة �ضراء اأي مبان اأو من�ضاآت من ال�ضركات العاملة عند اإلغاء الرتخي�ص 

اإال بعد احل�ضول على موافقة جمل�ص اإدارة املوؤ�ض�ضة العامة للمناطق ال�ضناعية ب�ضفتها 

اجلهة امل�ضغلة ، وذلك مع مراعاة ال�ضالحيات املالية املعمول بها فـي املنطقة . 

ج - ي�ضكل املدير العام جلنة من املخت�ضني باملنطقة لتقييم املباين واملن�ضاآت املقامة باملحل 

امل�ضتاأجر ، والتي ترغب املنطقة فـي �ضرائها وذلك بناء على تو�ضية الدائرة املخت�ضة ، 

على اأن تت�ضمن التو�ضية بيان املنافع والعوائد وو�ضفا دقيقا حلالة املباين واملن�ضاآت ، 

وللجنة اال�ضتعانة بخرباء الأغرا�ص التقييم عند احلاجة . 

د - تخطــر اللجنــة امل�ضكلــة وفقــا للبنــد )ب( ال�ضركــة العاملــة اأو ممثلهــا القانونــي مبوجب 

القيمة  ، وفـي حال عدم االعرتا�ص على  التقديرية للمن�ضاآت  بالقيمة  خطاب كتابي 

خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوم عمل تعترب القيمة مقبولة ، وت�ضتكمل اإجراءات ال�ضراء . 

العاملة من ثمن حمتويات  ال�ضركة  املالية جتاه  املنطقة كامل م�ضتحقاتها  ت�ضتوفـي   - هـ 

املحل امل�ضتاأجر واملباين اأو املن�ضاآت املقامة به ، وفـي حال زيادة الثمن عن هذه امل�ضتحقات 

يودع الباقي فـي ح�ضاب املنطقة ل�ضالح امل�ضتثمر ح�ضب االأحوال ، وفـي حال عدم كفاية 

املتبعة  القانونية  لالإجراءات  وفقا  بها  املطالبة  تتم  امل�ضتحقات  تلك  ل�ضداد  الثمن 

لتح�ضيل احلقوق املالية للمنطقة . 

املـــادة ) 125 (

ال يرتـــب اإلغـــاء ترخيـــ�ص ال�ضركــــة العاملــــة امل�ضتاأجـــرة من الباطـــن اأي التزامـــات ماليـــــة 

علــى ال�ضركــــة العاملة املوؤجرة اأكرث من االلتزامــــات املن�ضـــو�ص عليهــــا فـي عقد االإيجار 

من الباطـــن اأو التعهـــد الكتابـــــي مب�ضوؤوليتهـــا بالت�ضامــن مع امل�ضتاأجـــر مــــن البـــاطــــن عن 

اأي التزامــات جتاه املنطقــة واجلهـــات ذات ال�ضلة واملقدم للمنطقة عند اإبـــرام عقد االإيجار 

من الباطن . 

املـــادة ) 126 (

اإلغاء الرتخي�ص وفقا الأحكام هذه ال�ضوابط االإخالل بالتزامات ال�ضركة  ال يرتتب على 

م�ضوؤوليتها  وعلى  االلتزامات  بهذه  اإقرار  بتقدمي  االلتزام  ويجب   ، الغري  جتاه  العاملة 

الكاملة ، وعلى املنطقة مراعاة حقوق اأي طرف ثالث له تعاقدات مع ال�ضركة العاملة داخل 

حدود املنطقة ومتعلقة باملن�ضاآت اأو املباين اأو االأرا�ضي املوؤجرة لها . 

-38-



اجلريدة الر�سمية العدد )1045(

املـــادة ) 127 (

ال يجوز باأي حال من االأحوال اإنهاء عقد االإيجار اأو اتفاقية اال�ضتثمار واإلغاء الرتخي�ص 

جتاه  واملالية  القانونية  االلتزامات  كافة  ت�ضوية  بعد  اإال  العاملة  ال�ضركة  رغبة  على  بناء 

الغري ، وت�ضليم املحل امل�ضتاأجر بحالته التي مت ت�ضلمه عليها . 

املـــادة ) 128 (

يجــــب على املنطقـــة عند اإلغاء ترخيـــ�ص اإخطار ال�ضركة العاملة وكافـــة اجلهــات املعنيـــة ، 

وعلى ال�ضركة العاملة اتخاذ اإجراءات اإلغاء اإقامة العاملني االأجانب الذين �ضبق منحهم 

اإقامة عمل على كفالتها ، وترحيلهم من ال�ضلطنة وفقا للقوانني النافذة . 

املـــادة ) 129 (

ال يجوز منح ال�ضركة العاملة �ضهادة براءة الذمة اإال بعد التحقق من قيامها باالآتي : 

اإخالء املحل امل�ضتاأجر من جميع حمتوياته .   - 1

2 - اإزالة املباين واملن�ضاآت التي اأقامتها واأي خملفات اأو نفايات . 

3 - ت�ضليم املحل امل�ضتاأجر باحلالة التي كان عليها عند ت�ضلمه . 

حــــل وت�ضفيــــة ال�ضركــــة العاملــــة - ما لـــم يكـــن لهـــا ا�ضتثمـار اآخر باملنطقة - وفقا   - 4

لقانون ال�ضركات التجارية واللوائح وال�ضوابط املعمول بها . 

ت�ضوية كافة احلقوق وااللتزامات امل�ضتحقة للمنطقة .   - 5

اتخـــاذ اإجـــراءات اإلغاء اإقامة العاملني االأجانب الذين �ضبـــق منحهــــم اإقامـــة عمــل   - 6

على كفالتها وترحيلهم من ال�ضلطنة وفقا للقوانني النافذة . 

املـــادة ) 130 (

تطبـــــق اأحكـــام هــــذا الف�ضــــل علـــى تراخيــ�ص ال�ضركـــات العاملــة امل�ضتاأجــرة مــن الباطــن ، 

ومبا ال يتجاوز حقوقها والتزاماتها فـي العقد املربم مع ال�ضركة العاملة املوؤجرة . 

الف�شـل اخلامـ�ص ع�شـر

ت�شنيـف املخالفـات 

املـــادة ) 131 (

ت�ضنف خمالفات اأحكام هذه ال�ضوابط والقوانني ، واأي �ضوابط اأو تعليمات اأخرى معمول 

بها فـي املنطقة على النحو االآتي : 
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اأ - املجموعة االأوىل ، وت�ضمل املخالفات االآتية : 

1 - ا�ضتغالل م�ضاحات خارج امل�ضاحة املوؤجرة بدون ت�ضريح . 

2 - تثبيت ك�ضك اأو كاونرت اأو كابينة جتارية خارج مباين ال�ضركة العاملة بدون 

ت�ضريح م�ضبق من املنطقة . 

3 - عدم وجود لوحة اإعالنية باال�ضم التجاري للم�ضروع . 

4 - عدم مطابقة اال�ضم التجاري فـي اللوحة لال�ضم التجاري بالرتخي�ص . 

5 - عدم �ضيانة اللوحة االإعالنية ، اأو وجود تلف بها . 

6 - عدم توفر �ضروط ال�ضالمة الكافية باللوحة االإعالنية . 

7 - و�ضع ر�ضومات اأو �ضور غري الئقة على املنتجات واللوحات االإعالنية . 

8 - عدم االلتزام ب�ضروط موقع اللوحة . 

9 - طباعة اأو توزيع من�ضورات ورقية بدون ت�ضريح من املنطقة . 

10 - تعليق اأو ن�ضر املالب�ص فـي غري االأماكن املخ�ض�ضة لذلك . 

11 - غ�ضل املركبات واالآليات فـي غري االأماكن املخ�ض�ضة لذلك . 

12 - اإلقاء الف�ضالت اأو تبعرث ركامها فـي غري االأماكن املخ�ض�ضة لذلك . 

13 - التاأخر فـي ت�ضديد الفواتري امل�ضتحقة للمنطقة . 

14 - تخزين ب�ضائع غري حمددة فـي وثيقة التاأمني املقدمة فـي حال كانت وثيقة 

التاأمني تغطي ب�ضائع حمددة بذاتها . 

15 - تخزين ب�ضائع للغري فـي حال تقدمي وثيقة تاأمني تغطي الب�ضائع العائدة 

ملكيتها اإليها فقط دون الب�ضائع املخزنة لديها والعائدة ملكيتها للغري . 

16 - التخلـــ�ص مـــن النفايـــات ال�ضلبة اأو ال�ضائلــة اأو جتميعهــا فـي غيـــر االأمــــاكن 

املخ�ض�ضة لذلك . 

17 - حيازة عقاقري حمظورة وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�ضلطنة . 

18 - عدم االإبالغ عن �ضجار العمال املوؤدي اإىل االإ�ضابة اأو االإعاقة . 

19 - حتريـــك اأو اإزالــــة االآالت اأو اأي مـــواد اأخـــرى مبا ي�ضمـــل املركبــات التي تت�ضبـــب 

فـي حادث ما ، وذلك قبل و�ضول اجلهات املخت�ضة . 
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20 - الوقوف اأو ركن ال�ضيارات اأو املركبات الثقيلة اأو احلاويات ب�ضكل غري مالئم 

فـي غري االأماكن امل�ضرح بها داخل املنطقة . 

21 - اإعاقة املركبات اأو االآالت للحركة و�ضدها لل�ضوارع اأو اأي موقع للعمل . 

22 - حتميل و�ضائل نقل االأفراد مبا يزيد على العدد املحدد فـي الرتخي�ص . 

23 - عدم االإخطار بكافة البيانات اخلا�ضة بالعاملني خالل اأ�ضبوع من مبا�ضرتهم 

لعملهم . 

24 - عــــدم التقـــدم بطلب الإ�ضدار ت�ضريح دخــــول العاملــــني بعــــد م�ضـــــي اأ�ضبــــوع 

من عملهم . 

25 - ال�ضماح للعاملني بالعمل لدى �ضركة اأخرى . 

26 - عدم توفري �ضروط ال�ضالمة العامة باملباين . 

27 - تخزيـــــن االأطعمـــــة فـي مبانـــــي املكاتــــــب مبــــا فيهــــا مبانــــــي املكاتــــــب امللحقـــــــة 

بامل�ضتودعات . 

28 - عـــــدم تخ�ضيـــ�ص مكان لتح�ضيــــر واإعـــداد االأطعمــة وحفظهـــا ب�ضكـــل منف�ضـــل 

عن غرف املبيت . 

29 - عدم توفري مرافق �ضحية مالئمة لكل �ضقة فـي �ضكن العاملني . 

30 - عدم توفري و�ضائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخل املباين . 

31 - جتاوز ال�ضعة اال�ضتيعابية ل�ضكن العاملني . 

32 - اإقامة جممعات �ضكن موؤقتة بدون موافقة الدائرة املعنية بامل�ضاريع باملنطقة . 

33 - عدم توفر �ضروط ال�ضالمة العامة فـي املجمعات ال�ضكنية املوؤقتة . 

34 - عــدم توفـــر البيـــئة ال�ضحيـــة املنا�ضبــة فـي املبانـــي وفقا للمعايري املعمول بهـــا 

فـي ال�ضلطنة . 

35 - اإقامة املجمعات ال�ضكنية املوؤقتة على اأر�ص غري موؤجرة . 

36 - عدم توفري و�ضيلة ات�ضال �ضريع فـي موقع املجمعات ال�ضكنية املوؤقتة . 

37 - عدم توفري و�ضيلة نقل منا�ضبة مبوقع املجمعات ال�ضكنية املوؤقتة . 

38 - مبيت غري العاملني باملنطقة اأو غري امل�ضرح لهم بالدخول ب�ضكن العاملني . 

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1045(

39 - عدم متكني املخت�ضني من اإجراء التفتي�ص الدوري على املجمعات ال�ضكنية . 

40 - ال�ضماح باالختالط فـي املباين ال�ضكنية بني اجلن�ضني . 

41 - عــــدم تعيني مراقــــب لكـــل مبنـــى اأو اأكرث يزيـــد عـــدد العاملني القاطنـــني بــــه 

على )50( خم�ضني عامال . 

42 - ال�ضماح للعاملني باملبيت فـي غري املبنى املحدد لهم . 

43 - تاأجري ال�ضكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة املخت�ضة . 

اتخاذ  املنطقة دون  املوؤجرة للغري داخل  االأر�ص  اأو فـي  املباين  الت�ضارك فـي   - 44

اإجراءات التاأجري من الباطن . 

45 - قيــام ال�ضركــات العاملــة فـي حال كانــت املباين ال�ضكنية خا�ضــة بها بتاأجيــر 

عاملني  اإيواء  الأغرا�ص  اأخرى  عاملة  ل�ضركات  جزئي  اأو  كلي  ب�ضكل  املباين 

لدى ال�ضركة االأخرية بدون احل�ضول على موافقة الدائرة املعنية بامل�ضاريع 

باملنطقـــة واإ�ضافــة ن�ضــاط اال�ضتثمــار العقــاري لرتخيــ�ص مزاولـــة الن�ضــــاط 

اال�ضتثماري باملنطقة . 

46 - عدم حتديث البيانات اخلا�ضة ب�ضكن العاملني . 

47 - القيام باأعمال حمظورة داخل �ضكن العاملني باملنطقة ، وعدم اتخاذ االإجراءات 

القانونية بحق املخالفني . 

48 - اإخراج اأي ب�ضائع اأو مواد ذات قيمة جتارية داخل املركبات اخلا�ضة . 

49 - حتميل و�ضائل نقل الب�ضائع مبا يزيد على طاقتها املحددة لها فـي الرتخي�ص . 

50 - قيام و�ضائل النقل الربي االأجنبية مبزاولة اأن�ضطة النقل الربي داخل املنطقة 

اأو من املنطقة اإىل داخل االإقليم اجلمركي لل�ضلطنة اأو بني اأي نقطتني داخل 

ال�ضلطنة دون احل�ضول على ت�ضريح م�ضبق . 

51 - حتميل و�ضائل النقل الربي االأجنبية فـي رحلة العودة اإىل بلد اآخر غري البلد 

امل�ضجلة فيه ، من داخل املنطقة بدون ت�ضريح م�ضبق بذلك . 

52 - نقل و�ضيلة النقل اجلماعي الأ�ضخا�ص غري م�ضرح لهم بدخول املنطقة . 

53 - منع موظفـي املنطقة اأو اأي من اجلهات املعنية من اأداء مهام عملهم . 
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54 - اال�ضتخدام غري املرخ�ص به للحاويات اأو الغرف املتنقلة . 

55 - رف�ص ت�ضلم اإ�ضعار االإنذار اأو املخالفة . 

56 - عدم ت�ضويب املخالفة خالل امليعاد املحدد باالإ�ضعار باملخالفة . 

57 - العمــل فـي غيـــر �ضاعات العمـــل الر�ضميـــة املحـــددة وفقـــا للقوانـــني واللوائـــح 

واالأنظمة وال�ضوابط املطبقة فـي املنطقة . 

58 - عدم االلتزام بال�ضروط البيئية ال�ضادرة للم�ضروع . 

59 - اإ�ضافة اأي اأن�ضطة دون احل�ضول على املوافقات البيئية الالزمة . 

60 - عدم توفر بيانات ال�ضالمة الكيميائية )msds( داخل املن�ضاأة . 

وتركيبها  ال�ضائع  اال�ضم  تو�ضح  كيميائية  - عدم و�ضع عالمات على كل مادة   61

الكيميائي ودرجة خطورتها . 

62 - عدم اإبالغ اجلهات املخت�ضة بحوادث الطوارئ فور حدوثها . 

ب - املجموعة الثانية ، وت�ضمل املخالفات االآتية : 

1 - البدء فـي اإقامة االإن�ضاءات قبل احل�ضول على الت�ضاريح الالزمة لذلك . 

اإن�ضاء �ضياج يحدد م�ضاحة االأر�ص املخ�ض�ضة  2 - البدء فـي مبا�ضرة العمل دون 

لها . 

3 - حيـــــــازة �ضلعـــــة جمهولــــة امل�ضـــــدر اأو غــــري م�ضحوبـــــة بامل�ضتنــــــدات الدالــــــــة 

على م�ضدرها . 

4 - ا�ضتغالل االرتدادات اخلارجية اأو االأر�ضفة اأو ال�ضارع لتخزين املواد اخلا�ضة 

بامل�ضروع . 

5 - ت�ضنيع اأو عر�ص اأو بيع مواد اأغلفة ت�ضتعمل فـي غ�ص الب�ضاعة اأو املنتجات 

ال�ضناعية . 

والر�ضومات  املوا�ضفات  مع  يتطابق  ال  مبا  والرتكيب  البناء  اأعمال  تنفيذ   -  6

املعتمدة . 

7 - و�ضع بيان جتاري على الب�ضاعة اأو املحال اأو االأغلفة ال يطابق احلقيقة . 

8 - ا�ضتعمال اأو حيازة اأجهزة اأو اأدوات وزن قيا�ص اأو كيل مزورة اأو غري �ضحيحة 

اأو مدموغة بطريقة غري م�ضروعة . 
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اإحـــداث تغييـــر فـي اأجهــــزة اأو اأدوات الـــــــوزن اأو القيـــا�ص اأو الكيـــل من �ضاأنـــه   - 9

اأن يجعلها غري �ضحيحة . 

دمغ م�ضغوالت من املعــادن بدمغــــات غري �ضحيحـــة ، اأو بيـــع هــــذه امل�ضغـــوالت   - 10

اأو االأ�ضناف اأو عر�ضها للبيع اأو حيازتها بق�ضد التعامل فيها . 

رف�ص التوقيع على حم�ضر ال�ضبط ، اأو حجز الب�ضاعة امل�ضادرة اأو حم�ضر   - 11

اأخذ العينات . 

تخزين ب�ضائع تعود ملكيتها لها اأو تكون ل�ضركات عاملة اأو مودعني اآخرين ،   - 12

وال ت�ضملها تغطية وثيقة التاأمني املقدمة من قبلها . 

عـدم متديـد وثيقـــة التاأمـــني قبـــل انتهـــاء مدتهـــا بـ )10( ع�ضــــرة اأيــــام عمـــل   - 13

على االأقل رغم اأن �ضبب تقدميها ما زال قائما . 

عدم جتديد الرتخي�ص خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهائها .   - 14

عــدم تقدمي اأو جتديد وثيقة تاأمـــني على العاملـــني لديهــــا تغطـــي اأي اأ�ضـــرار   - 15

اأو اأخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم . 

16 - عدم رفع قيمة وثيقة التاأمني اإذا جتاوزت قيمة الب�ضائع الداخلة اأو املخزنة 

باملنطقة قيمة الوثيقة املقدمة على تلك الب�ضائع . 

عدم االحتفاظ بال�ضجل العام للب�ضائع اأو ال�ضجل اخلا�ص باملواد املتلفة .   - 17

عدم احتفاظ ال�ضركة العاملة املرخ�ص لها مبزاولة الن�ضاط ال�ضناعي ب�ضجل   - 18

خا�ص مبعادالت الت�ضنيع . 

عدم تطابق البيانات املدونة فـي �ضجالت ال�ضركة العاملة مع البيانات املوثقة   - 19

فـي �ضجالت املنطقة . 

عـــدم مطابقــــة �ضجـــالت ال�ضركــــة العاملــة مع �ضجالت الدائــرة املخت�ضــة مرة   - 20

فـي ال�ضنة . 

عدم احتفاظ ال�ضركة العاملة بال�ضجالت اخلا�ضة بها للمدة املحددة فـي هذه   - 21

ال�ضوابط . 

فقدان اأو اإتالف �ضجالت وقيود الب�ضائع .   - 22

املنطقة  اإخراجها من  التي يتم  بالب�ضائع  بالوثائق اخلا�ضة  عدم االحتفاظ   - 23

للمدة املحددة فـي هذه ال�ضوابط . 
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ج - املجموعة الثالثة ، وت�ضمل املخالفات االآتية : 

اإحداث تغيريات باملباين املوؤجرة دون موافقة خطية من الدائرة املخت�ضة .   - 1

جتريــف اأو اقتــالع كميــات من اأتربة اأو �ضخــور اأر�ص املنطقة وا�ضتخدامهـــا   - 2

الأغرا�ص الردم دون موافقة خطية من الدائرة املخت�ضة . 

االإقفال غيـــر املالئــم الأبـــواب و�ضبابيــــك املبانـــي اأو منافـــذ احلريـــق العائــــدة   - 3

للم�ضتودعات اأو املعامل اأو الور�ص . . . اإلخ . 

املطاعــــم  فـي  العامــة  بال�ضحــة والنظافة  املتعلقــة  واللوائــح  القوانــني  خـرق   - 4

واملقاهي ، ومبا ي�ضمل املطابخ ب�ضكن العاملني . 

الت�ضبب فـي خلق ظروف غري �ضحية داخل اأو حول املباين باملنطقة .   - 5

عدم وجود اأو انتهاء �ضالحية بطاقة ال�ضحة املهنية .   - 6

اأحكام ال�ضوابط والقواعد املنظمة للعمل  باأي ممار�ضة تتعار�ص مع  القيـام   - 7

فـي املنطقة ، والتي مل تتم االإ�ضارة اإليها فـي هذا الت�ضنيف . 

مبا�ضرة ت�ضغيل امل�ضروع قبل احل�ضول على الت�ضريح البيئي للم�ضروع .   - 8

د - املجموعة الرابعة ، وت�ضمل املخالفات االآتية : 

مزاولة ن�ضاط غري من�ضو�ص عليه �ضمن الرتخي�ص .   - 1

و�ضع اأو �ضكب املواد غري اخلطرة على الطرق ، اأو خارج حدود قطعة االأر�ص   - 2

املخ�ض�ضة لل�ضركة العاملة . 

اال�ضتخدام ال�ضيئ ملعدات مكافحة احلرائق ) كا�ضتخدامها للتنظيف اأو الغ�ضيل   - 3

. . . اإلخ( . 

عدم توفر معدات مكافحة احلرائق .   - 4

توفر معدات مكافحة احلرائق ب�ضكل غري كاف .   - 5

عدم �ضيانة معدات مكافحة احلرائق ب�ضكل مالئم ودوري .   - 6

عدم مالءمة معدات مكافحة احلرائق .   - 7

8 - االإهمال فـي توفري �ضروط ومتطلبات ال�ضالمة العامة . 

9 - حدوث حريق طفيف نتيجة لالإهمال فـي توفري �ضروط ومتطلبات ال�ضالمة 

العامة . 
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10 - ال�ضغط الزائد على التو�ضيالت الكهربائية اأو االأجهزة . 

11 - حـــدوث حريــــق طفيــــف نتيجة ال�ضغط الزائد على التو�ضيــــالت الكهربائيـــة 

اأو االأجهزة . . . اإلخ . 

عدم  اأو  املهنية  ال�ضالمة  متطلبات  توافر  لعدم  نتيجة  عمل  اإ�ضابة  حدوث   -  12

كفايتها . 

13 - عدم اإلزام العاملني بالتقيد مبتطلبات ال�ضالمة املهنية فـي اأثناء اأداء العمل . 

14 - عدم توفر خطة طوارئ للمن�ضاأة ، وتدريب العاملني باملن�ضاأة عليها . 

هـ - املجموعة اخلام�ضة ، وت�ضمل املخالفات االآتية : 

تغطي  تاأمني  وثيقة  تقدمي  قبل  املنطقة  فـي  الت�ضغيلية  العمليات  مبا�ضرة   -  1

الوحدات الت�ضنيعية واالآليات واملعدات امل�ضتخدمة فـي العمليات الت�ضغيلية 

واالإنتاجية لديها فـي حالة كانت م�ضتاأجرة للمباين وامل�ضتودعات . 

2 - تخزين املواد اخلطرة التي ال يغطيها الرتخي�ص اأو التخل�ص منها اأو نقلها 

بدون اتخاذ االإجراءات الوقائية التي تقررها املنطقة . 

اإمتام  �ضهادة  على  احل�ضول  قبل  املنطقة  فـي  الت�ضغيلية  العمليات  مبا�ضرة   -  3

البناء . 

4 - ر�ضــــوة اأي من موظفــــي املنطقـــة ، اأو ا�ضتغاللــــه الأغـــرا�ص �ضخ�ضيــة ل�ضالح 

ال�ضركات العاملة اأو االأفراد . 

5 - تخ�ضي�ص جزء من املباين اأو االأرا�ضي املخ�ض�ضة الإقامة امل�ضاريع اال�ضتثمارية 

الأغرا�ص اإقامة �ضكن دائم . 

6 - تقدمي م�ضتندات اأو ك�ضوفات مزورة ، وغري مطابقة للواقع . 

7 - تخزيــــن املخلفـــات اخلطـــرة اأو التخل�ص منهـــا دون احل�ضـــول علـــى تراخيـــــ�ص 

من وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية . 

و - املجموعة ال�ضاد�ضة ، وت�ضمل املخالفات االآتية : 

1 - فتح موقع امل�ضروع الذي مت اإغالقه اأو اإلغاء ترخي�ضه . 

2 - الت�ضرف فـي ب�ضائع حمجوزة . 
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3 - اإتالف ال�ضركة العاملة ال�ضجالت والقيود والوثائق اخلا�ضة بالب�ضائع بدون 

علم الدائرة املخت�ضة . 

4 - اإغالق منافذ اخلروج والدخول من واإىل املنطقة ب�ضكل يهدد ال�ضالمة العامة . 

املخ�ض�ضة  املواقع  اأو خارج حدود  الطرق  املواد اخلطرة على  �ضكب  اأو  - و�ضع   5

لل�ضركة العاملة . 

6 - حدوث حريق كبري نتيجة لالإهمال فـي توفري �ضروط ومتطلبات ال�ضالمة 

العامة . 

7 - حـــدوث حريــــق كبيـــر نتيجــــة ال�ضغط الزائـــد علـــى التو�ضيـــالت الكهربائيـــة 

اأو االأجهزة . . . اإلخ . 

8 - تو�ضعة امل�ضروع بدون ترخي�ص م�ضبق من اجلهات املخت�ضة . 

املـــادة ) 132 (

حتت�ضـــب النقـــاط عن كـــل خمالفــة الأحكام الالئحـــة اأو القوانني اأو ال�ضوابط املعمول بهـــا 

فـي املنطقة وفقا للجدول االآتي : 

املجموعةالت�شل�شل

عدد النقاط عن كل خمالفة

الثالثة فما فوقالثانيةالأوىل

123املجموعة االأوىل1

246املجموعة الثانية2

5710املجموعة الثالثة3

71015املجموعة الرابعة4

101525املجموعة اخلام�ضة5

253550املجموعة ال�ضاد�ضة6
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املـــادة ) 133 (

املادة ال�ضابقة بعد انق�ضاء املدد املبينة  يتم حمو النقاط الرتاكمية املن�ضو�ص عليها فـي 

باجلدول الآتي ، وحت�ضب هذه املدد من تاريخ اكت�ضاف ارتكاب املخالفة : 

املـــادة ) 134 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�ضد ، تتخذ املنطقة الإجراءات الآتية : 

اإنذار خطي اأول عند و�ضول النقاط الرتاكمية اإىل )10( ع�ضر نقاط .   - 1

اإنذار خطي ثان عند و�ضول النقاط الرتاكمية اإىل )25( خم�ص وع�ضرين نقطة .   - 2

 )35( اإىل  الرتاكمية  النقاط  و�ضول  عند   )%50( بن�ضبة  الرتخي�ص  ر�ضوم  زيادة   - 3

خم�ص وثالثني نقطة ، ويتم احت�ضاب الزيادة عن اأول جتديد للرتخي�ص . 

زيادة ر�ضوم الرتخي�ص بن�ضبة )100%( عند و�ضول النقاط الرتاكمية اإىل )50(   - 4

خم�ضني نقطة ، ويتم احت�ضاب الزيادة عن اأول جتديد للرتخي�ص . 

املجموعةالت�سل�سل

املدة التي يتم بانق�سائها حمو املخالفة ) بال�سهر (

الثالثة فما فوقالثانيةالأوىل

369املجموعة الأوىل1

369املجموعة الثانية2

4812املجموعة الثالثة3

4812املجموعة الرابعة4

61218املجموعة اخلام�ضة5

121824املجموعة ال�ضاد�ضة6
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زيادة ر�ضوم اأجور الأرا�ضي بن�ضبة )25%( ور�ضوم الرتخي�ص بن�ضبة )100%( عند   - 5

و�ضول النقاط الرتاكمية اإىل )75( خم�ص و�ضبعني نقطة ، ويتم احت�ضاب الزيادة 

عن اأول جتديد للرتخي�ص وا�ضتحقاق لالأجور ال�ضنوية . 

اأو اتفاقية ال�ضتثمار و�ضحب الرتخي�ص عند و�ضول النقاط  ف�ضخ عقد الإيجار   - 6

الرتاكمية اإىل )100( مائة نقطة . 

وفـي جميع احلالت يجب األ تقل قيمة الزيادة فـي الر�ضوم عن )100( مائة ريال عماين ، 

واأل تزيد على )5000( خم�ضة اآلف ريال عماين . 
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