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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 174/ 2014

باإ�سدار الئحة تنظيم اأعمال الـم�ؤ�س�سات 

وال�سركــــات العاملــــة فـي ن�ســـاط الـمقـــاوالت

 

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3 ، 

واإىل قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 ، 

وبناء على ما تقت�سيه الـم�سلحة الـعـامــة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة تنظيــم اأعمــال الـموؤ�س�سات وال�سركات العاملــة فـي ن�ســاط الـمقــاوالت 

الـمرفقة . 

املــادة الثانيــــة

على الـموؤ�س�ســات وال�سركـــات العاملــة فـي ن�ساط الـمقاوالت توفيق اأو�ساعها طبقا الأحكــام 

الالئحة الـمرفقة خالل )2( �سنتني من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة الـمرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعـــة

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

�ســـدر فـي : 20 من �سعبــــــــان 1435هـ

امل�افـــــــق : 18 من ي�نيــــــــــ� 2014م

د . علي بن م�سع�د بن علي ال�سنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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الئحة تنظيم اأعمال الـم�ؤ�س�سات 

وال�سركــات العاملــة فـي ن�ســاط الـمقــاوالت 

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــق اأحكام هذه الالئحــة يكـــون للكلمــات والعبـارات التالية الـمعنــى الـمحــدد قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

ال�زيــــــــــــــــــــــــــر : وزيــر الـتـجـــارة والـ�سـناعــــــة . 

الـمديــــر العــــــام : مــديــر عــــام الــــتـجـــــارة . 

اجلهات املخت�سـة : وزارة التجـــارة وال�سناعــة ، وزارة القــوى العاملــة ، وزارة البلديــات 

�سرطة   ، املناخية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة   ، املياه  وموارد  االإقليمية 

عمان ال�سلطانية ، بلدية م�سقط ، بلدية ظفار . 

اأحد اأن�سطة الـمقاوالت الواردة حتت قطاع االإن�ساءات الـمن�سو�ض  ن�ساط الـمقاوالت : 

عليه فـي الت�سنيف الوطني لالأن�سطة االقت�سادية . 

املــادة ) 2 ( 

ال يجوز ممار�سة ن�ساط الـمقاوالت اإال عن طريق �سركة يتم تاأ�سي�سها لهذا الغر�ض ، وبعد 

قيدها فـي ال�سجل التجاري . 

املــادة ) 3 ( 

ي�سرتط لقيد ال�سركات العاملة بن�ساط املقاوالت فـي ال�سجل التجاري ما ياأتي : 

اأن يقت�سر ن�ساط ال�سركة على ن�ســـاط الـمقــاوالت دون غيـــره مـــــن االأن�سطة .  - 1

اأال يقل راأ�ض مالها عن )25000( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين .   - 2

تقديـم �سهادة بنكية تفيد باإيداع راأ�ض املــال ، اأو تقديــم تقريــر باالأ�سول العينيــة   - 3

معتمد من مكتب خمت�ض اإن كان راأ�ض املال عينيا . 

تقدمي ما يثبت املالءة املالية لل�سركاء .  - 4

اأن يكون لها مقر ثابت وم�سجل لدى اجلهات املخت�سة .   - 5
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املــادة ) 4 ( 

ال يجوز الت�سرف فـي ترخي�ض ن�ساط الـمقاوالت اإال مبوافقة اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 5 ( 

تلتزم ال�سركة العاملة فـي ن�ساط الـمقاوالت باالآتي : 

عدم ت�سغيل القوى العاملة امل�سجلة لديها فـي غري اأعمال املقاوالت اخلا�سة بها .  - 1

االلتزام بن�سب التعمني املقررة .   - 2

تدويــن جميع عقود املقــاوالت فـي �سجل خــا�ض بها ، وتقدميـــه للجهــــة املخت�ســــة   - 3

عند الطلب . 

4 - تدوين بياناتها املالية ، وتقدميها للجهة املخت�سة عند الطلب . 

 ، العمــل  العمــال وال�سكـــان فـي مواقع  التدابري الالزمــة ل�سمــان �سالمـــة  اتخاذ   - 5

اجلهات  من  املعتمدة  وال�سالمة  وال�سحة  االأمن  ولوائح  ا�سرتاطات  مراعاة  مع 

املخت�سة . 

كتابة ا�سم ال�سركة وبياناتها على جميع ال�سيارات واملعدات والقاطرات وال�ساحنات   - 6

التي ت�ستعمل فـي ن�ساط الـمقاوالت . 

االلتزام باأحكام القوانني واللوائح واالأنظمة املتعلقة بن�ساط الـمقاوالت .   - 7

التخل�ض من املخلفات املوجودة فـي مواقع العمل طبقا للوائح والقرارات املعتمدة   - 8

من اجلهات املخت�سة . 

املــادة ) 6 ( 

مع عـدم االإخـالل بحكــم الـمادة الثانيــة من مــواد االإ�سدار ، يجــب علــى ال�سركـــات العاملة 

فـي ن�ســـاط املقـــاوالت الت�سجيـــل لـــدى جمعية املقاولني العمانيــــة خـــالل مـــدة ال تتجــــاوز 

)1( �سنة من تاريخ قيدها فـي ال�سجل التجاري . 

املــادة ) 7 ( 

امل�سجلة  االإدارة بال�سركة  ، واأع�ساء جمل�ض  الـمفو�سون باالإدارة والتوقيع  اأن يكون  يجب 

ملمار�سة ن�ساط املقاوالت حا�سلني على الرباءة االأمنية من اجلهة املخت�سة . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1063(

املــادة ) 8 ( 

 تلتزم ال�سركة العاملة فـي ن�ساط املقاوالت بتعيني مدير عماين م�سجل بهيئة التاأمينات 

االجتماعية فـي حالة عدم تفرغ ال�سركاء الإدارتها . 

املــادة ) 9 ( 

فـي حالة خمالفة ال�سركة العاملة فـي ن�ساط املقاوالت الأحكام هذه الالئحة يتم اإخطارها 

كتابة عن طريق املدير العام بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، والتنبيه عليها ب�سرورة 

اإزالة  ، وفـي حالة عدم  االإخطار  تاريخ  املخالفة خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من  اإزالة 

املخالفة ، اأو تكرار ارتكابها ، يجوز للمدير العام اتخاذ اأحد االإجراءين االآتيني : 

- وقف ن�ساط ال�سركة اإداريا ملدة ال تزيد على ال�سـنـــة . 

- �سحب ال�سجل التجاري لل�سركة ، والتقدم بطلب اإىل املحكمة املخت�سة حللها ق�سائيا . 

 وفـي احلالتني يتعني اإخطار ذوي ال�ساأن بالقرار ، ويجوز التظلم من هذا القرار مبوجب 

طلب يقدم اإىل الـوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ االإخطار ، ويجب البت فـي هذا 

التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعد م�سي هذه املدة دون رد مبثابة 

رف�ض التظلم .


