
اجلريدة الر�سمية العدد )1080(

مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2014/62

باإ�ســدار قانــون حتديــد ر�ســوم 

مينـاء �سحـن املـواد الهيدروكربونيـة واملنتجـات البرتوليـة 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ,

وعلى مر�سوم عوائد امليناء ملن�ساآت الزيوت لعام 1972م ،

وعلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ,

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام قانون حتديد ر�سوم ميناء �سحن املواد الهيدروكربونية واملنتجات البرتولية 

املـرفق .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 30 من حمـــــــــــرم �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 23 من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون حتديــد ر�ســوم 

مينـاء �سحـن املـواد الهيدروكربونيـة واملنتجـات البرتوليـة

الف�ســل الأول

التعاريــف والأحكــام العامــة

املــادة ) 1 ( 

املبيــــن  املعنــــى  التاليـــــة  ، يكــون للكلمـــات والعبــــارات  القانــــون  اأحكــــام هــــذا  فـــي تطبيــــــق 

قريــن كل منهــــا ، ما مل يقت�ص �سيــاق الن�ص معنــى اآخــر :

الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة النفط والغاز .

الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير النفط والغاز .

املواد  �سحن  ميناء  ر�سوم  حتديد  لقانون  التنفـيذية  الالئحة   : الالئحـــــــــــــــــــــــــــــــة 

الهيدروكربونية واملنتجات البرتولية .

املواد الهيدروكربونية : مركب ع�سوي يتكون فـي معظمه من الهيدروجني والكربون ، 

وي�سكـل فـي حالتـه ال�سائلـة النفـط اخلـام ، وفـي حالتـه الغازيـة 

الغاز الطبيعي �سواء امل�ساحب اأو غري امل�ساحب .

النفــــــــــط اخلــــــــــــام : املواد الهيدروكربونية ال�سائلة �سواء كانت فـي حالتها الطبيعية 

اأو املكت�سبة بالتكثيف اأو بف�سل الغاز الطبيعي .

الغــــــــاز الطبيعــــــــــي : املواد الهيدروكربونية فـي حالتها الغازية �ســـواء مت احل�سول 

عليهـــا مـــن بئــــر النفــــط اأو بئـــــر الـــغاز ، وت�سمــــل الغـــاز املتبقـــي 

من عملية ف�سل النفط اخلام .
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املنتجـــات البرتوليــــة : املواد امل�ستخرجة من النفط اخلام اأو الغاز الطبيعي بعد عملية 

التكرير .

مينــــــــــاء ال�سحـــــــــــن : ميناء الفحل مبحافظة م�سقط اأو اأي ميناء اآخر حتدده الوزارة 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

املـــــــواد  حتمــــــل  ناقــلــــة  كـــــل  مــــن  للــــــوزارة  امل�ستحــــــق  املبلــــغ   : املينـــــــــاء  ر�ســــــــــــوم 

الهيدروكربونيـــة اأو املنتجـــات البرتوليـــة مـــن مينـــاء ال�سحـــن 

اإىل خارج ال�سلطنة ، اأو تلك التي تفرغها فـي اأي ميناء داخل 

ال�سلطنة .

املــادة ) 2 ( 

فــي حالــة جتهيــز مينــاء ال�سحــن للقيــام بتقدمي خدمة تزويد ال�سفن مبا تطلبه من وقود 

ل�ستخدامها الذاتي ، فاإنه يجب على الوزارة و�سع قواعد تنظيم تلك اخلدمة بالتن�ســيق 

مع وزارة املالية .

املــادة ) 3 ( 

يكون مالك الناقلة اأو وكيله هو امل�سوؤول عن �سداد ر�سوم امليناء ، ويجوز حتديد �سخ�ص اآخر 

يكون م�سوؤول عن ال�سداد ، �سريطة تقدمي التاأمينات الالزمة ل�سمان �سداد ر�سوم امليناء 

وفقا ملـا حتدده الالئحة .

الف�ســل الثانــي

حتديـد الر�ســوم

املــادة ) 4 ( 

حتدد ر�سوم ميناء املواد الهيدروكربونية اأو املنتجات البرتولية بقرار من جمل�ص ال�سوؤون 

املالية وموارد الطاقة ، وي�ستثنى من هذه الر�سوم �سحن الغاز الطبيعي .

املــادة ) 5 ( 

حتدد قيمة ر�سوم امليناء وفقا للقواعد الآتية :
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اأ - حت�ســـب قيمــــة الر�ســـوم فـــي احلالــة التــي تبلــغ فـيها كمية املواد الهيدروكربونيــة 

اأو املنتجات البرتوليــة 100% مـن احلمولــة امل�سجلــة ال�سافـيــة علــى اأ�ســـا�ص حا�ســل 

�ســرب هذه احلمولة فـي فئة الر�سوم املحددة وفقا للمادة )4( من هذا القانون .

ب - حت�ســـب قيمـــة الر�ســـوم فــــي احلالـــة التـــي تقـــل فـيهـــا كميـــة املواد الهيدروكربونيـــة 

اأو املنتجات البرتولية عن 100% من احلمولة امل�سجلة ال�سافـية على النحو الآتي :

1 - حتدد الن�سبة املئوية من كمية املواد الهيدروكربونية اأو املنتجات البرتولية 

التي تتخذ اأ�سا�سا حل�ساب الر�سوم وفقا للجدول الآتي :

كميــة املــواد الهيدروكربونيــة 

اأو املنتجــــــــــات البتـــروليــــــــة 

من�سوبــــــــــة اإلــــــى احلمـــولـــــــة 

امل�سجلــــة ال�سافـيــــــة

الن�سبــــــة املئويـــــة 

من الكمية التي تتخـذ 

اأ�سا�ســــا حل�ســـــاب 

ر�ســــوم امليـنــــاء

40%اأقل من %40 

50%من 40% فاأكرث حتى اأقل من %50                          

60%من 50% فاأكرث حتى اأقل من %60                           

70%من 60% فاأكرث حتى اأقل من %70                    

80%من 70% فاأكرث حتى اأقل من %80                    

90%من 80% فاأكرث حتى اأقل من %90                    

100%من 90% فاأكرث                             

2 - حت�سب قيمة الر�سوم على اأ�سا�ص حا�سل �سرب الفئة املحددة وفقا للمادة )4( 

اأ�سا�سا حل�ساب  من هذا القانون فـي الن�سبة املئوية من الكمية التي تتخذ 

الر�سوم واملبينة فـي اجلدول امل�سار اإليه اأعاله .

وفـي جميع الأحوال ل يجوز اأن تزيد الن�سبة املئوية من الكمية التي تتخذ 

اأ�سا�ســــا حل�ســــاب ر�ســــوم املينـــاء وفقــــا للجـــدول امل�ســـار اإليـه اأعاله على %100 

من احلمولة امل�سجلة ال�سافـية فـي احلالت التي تتعدد فـيها مراحل ال�سحن 

اأو التفريغ للناقلة فـي الرحلة الواحدة .
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املــادة ) 6 ( 

تكــون ر�ســوم امليناء دينا م�ستحــقا للخزانة العامة للدولة ، وتعترب من الديون املمتازة وفقا 

لأحكام القانون البحري .

املــادة ) 7 ( 

تتولـــى حت�سيـــل ر�ســـوم املينـــاء واجلهــــة التي ي�سدر بتحديدها قرار مــن الوزيـــر ، ويكــون 

التح�سيل با�سم الوزارة وحل�سابها .

املــادة ) 8 ( 

تلتــزم اجلهــة التــي تقــوم بتح�سيــل ر�ســوم املينــاء بتوريدهـــا اإلــى اخلزانــة العامــة للدولــة 

خالل املواعيد ووفقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة .

الف�ســـل الثالــــث

العقوبـــــات 

املــادة ) 9 ( 

مــع عـــدم الإخـــالل بـاأي عقوبـــة اأ�ســـد فـــي قانـــون اجلـــزاء العمانــي اأو فـــي اأي قانـــون اآخـــر , 

يعاقب كل من يخالف  اأحكام املادتني )6 , 8( من هذا القانون بال�سجن ملدة ل تقل عن اأ�سبوع ، 

ول تزيــد علــى )6( �ستــة اأ�سهــر ، وبغرامــة ل تقــل عـــن )5000( خم�ســــة اآلف ريــــال عمانــي ، 

ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

املــادة ) 10 ( 

للوزيـــر اأو مـــن يفو�ســـه الت�سالـــح فـي اجلرائم املعاقب عليها باملــادة )9( من هذا القانون 

اإذا دفـــع املخالـــف �سعف قيـــمة الـحـــد الأدنـــى للغرامـــة ، وقـــام بت�سحيـــح املخالفـــة ، وذلك 

فـــي اأي حالـــة تكــــون عليهــــا الدعــــوى العموميــــة ، وقبـــل �ســــدور احلكـــم فـيهـــا ، ويرتتــب 

بحـــق  اإخــــالل  دون  وذلك   ، اجلرميـــة  فـي  العموميـــة  الدعـــوى  انق�ســـاء  الت�سالـــح  علـــى 

الـــوزارة فـي توقيع اجلزاءات الإدارية املقــررة لتنفـيــذ اأحكــام هــذا القانــون . 
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الف�ســـــل الرابــــع

الأحكام اخلتامية

املــادة ) 11 ( 

ي�سدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمـــة لتنفـيـــذ اأحكـــام هـــذا القانـــون ، وذلـــك بالتن�سيــق 

مع وزارة املالية ، وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، واإىل حني �سدورها ي�ستمر العمل 

باللوائح والقرارات النافذة ، مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 12 ( 

يلغــــــى مر�ســـــوم عوائـــــد املينـــــاء ملن�ســـــاآت الزيـــــوت لعـــــام 1972م ، كمـــا يلغــــى كــل مــا يخالــف 

هذا القانون ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .
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