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املحتـــــــــويــات
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الأرا�سـي .

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2014/57   بتعيــني �صفــر�ء غيــر مقيميــن .

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2014/58   بالت�صديــق علـى �تفاقيــة بيــن حكومــة �صلطنــة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

مر�ســــوم �سلـــطاين 

رقــم 2014/56

باإ�سـدار تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون الأرا�سـي

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

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

 وعلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 , 

 وعلى نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 , 

 وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون الأرا�سي امل�سار اإليه . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 19 من ذي احلجـــة �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 13 من اأكتوبــــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون الأرا�ضـي

ي�صتبـــــــــدل بن�صـــــــو�ص الفقــــــــرة الأخيــــــرة مـــــــن املــــــادة )7( واملــــــــــواد )16( مكــــــــــررا  �أوال : 

و )16( مكــــررا )1( و )23( مكـــررا و )27( و )28( مــن قانـــون الأرا�ســــي امل�ســــار اإليــه 

الن�صـــو�ص الآتيــــة :

الفقــرة الأخيــرة مــن املــادة ) 7 ( 

 " ... وتلتزم البلديات املخت�صة فورا مبنع حيازة اأرا�صي الدولة بغري �صند ملكية ، 
وباإزالة التعر�ص لها اأو التعدي عليها على نفقة املخالف ، ولها ال�صتعانة ب�صرطة 

عمان ال�صلطانية فـي تنفيذ ذلك " . 

�ملــادة ) 16( مكــررا 

فـي موعد  الوزارة  اإىل  امللك  اإثبات وت�صجيل  يتقدموا بطلبات  اأن  املواطنني  على 

اأق�صـــاه احلــــادي والثالثـــون من دي�صمبــر 2015م ، ول تقبل الطلبــات التي تقــدم 

بعد م�صي هذا التاريخ اإل فـي املباين القدمية ، والأموال اخل�صراء التي ت�صقى 

ويعود   ، وت�صجيل  �صهادة ح�صر  بها  اآبار  ت�صقى من  التي  والأموال   ، الأفالج  من 

تاريـــخ هـــذه الأمـــوال اإىل ما قبـــل الأول من ينايـــر 1970م ، وفـي جميـــع الأحــــوال 

ل تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�صي البي�صاء . 

 وللوزير اأن يحدد ر�صوم ت�صجيل طلبات امللك بعد التن�صيق مع وزارة املالية . 

�ملــادة )16( مكــررا )1( 

تبــت الوزارة فـي الطلبات املقدمة اإليهــا ، وعليها اأن تتثبت بكل الطــرق من �صحة 

الدعـــاءات ، ول تقـبل ب�صاأنها اإل ال�صكــوك الأ�صليــة ، ولها النتقال اإىل الأرا�صي 

ومعاينتها على الطبيعة وال�صتعانة مبن تراه منا�صبا . 

وعلــى الــوزارة رفــع التو�صيــات اإىل الوزير اأو من يفو�صـــه لتخــاذ القــرار ب�صاأنهـــا 

خالل )90( ت�صعني يوما من تاريخ �صدورها . 

ويعترب م�صي هذه املدة دون الرد على اأ�صحاب الطلبات رف�صا لها ، ويجوز التظلم 

للوزير اأو من يفو�صه خالل )60( �صتني يوما من �صدور القرار اأو عدم الرد . 

-6-



اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

املـــادة ) 23( مكــررا  

ل يجوز النظر فـي دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك التي ي�سري ب�ساأنها قانون الأرا�سي 

اأو الف�سل فيها من قبل جهات الق�ساء املخت�سة ، قبل التقدم بالطلبات املن�سو�ض 

عليهــــــا فـي املـــــــادة )16( مكــــــررا والتظلـــم منهـــــــا وفقـــــا للمـــــادة )16( مكــــــــررا )1( 

من هذا القانون . 

 كما ل يجوز للجهات الق�سائية وغريها النظر فـي دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك 

فــــي الأرا�ســـي البي�ســــاء ، اأو ملن ل يحمــل �سكــا �سرعيـــا اأ�سليـــا �سادرا قـــبل الأول 

من يناير 1970م . 

املــادة )27( 

ي�ســدر الوزيــر الالئحــة التنفيذيــة واللوائح والقرارات الالزمــة لتنفيـــذ اأحكـــام 

هذا القانون ، على اأن تت�سمــن اإجراءات و�سوابــط و�ســروط تقدمي طلبات اإثبات 

، والتق�سيمات الإدارية املخت�سة بها  وت�سجيل امللك والبت فيها ومناذج تقدميها 

وتنظيم عملها وحتديد �سالحياتها . 

املــادة ) 28 ( 

كـل مـن ي�سعــى اإلــى امتــــالك اأو �ســــراء اأو ا�ستئجــــار اأو حيــازة اأر�ض تخ�ســـع لأحكـــــام 

هذا القانون اأو ي�سل اإىل ذلك فعـال اأو ي�ساعد فـي ح�سوله ، م�ستعينا ب�سهادة كاذبة 

اأو اأي وثيقــة مـزورة اأو اأي و�سيلـــــة غيـــــر م�سروعة ، يعاقب بال�سجن مـــدة ل تقـــل 

عن )6( �ستة اأ�سهـر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )500( 

خم�سمائــة ريـــال عمانــي ، ول تزيـــــد عـلى )10000( ع�ســـرة اآلف ريـــــال عمانــــي ، 

وذلـك مع عــــــدم الإخــــــالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر . 

كما ي�سقط حقه فيما ي�سعى اإليه ، اأو ح�سل عليه بحكم القانون . 

وعلـــى الـــــوزارة اأو البلديــــات املخت�ســــة اإبــــالغ الدعــــاء العــــام ملبا�ســـــرة اإجــــراءات 

الدعوى اجلزائية . 

ثانيـا : تلغــى املـــواد ) 15 , 16 , 21 ( مــن قانــون الأرا�ســي امل�ســار اإليـــه . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/57

بتعيــني �سفــراء غيــر مقيميــن

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعني ال�سفـري الدكتور خالد بن �سعيد بن �سامل اجلرادي ، �سفـرينا لدى جمهورية الربازيل 

الحتاديــة ، ليكــون �سفـريا لنــا فـوق العـادة ، ومفو�سا غيـر مقيـم لــدى كــل مـن جمهوريــة 

الأرجنتيـن ، وجمهوريــة الأوروجـواي ، وجمهوريـة الباراجـواي ، وجمهوريـة الأكـوادور ، 

وجمهوريــة جواتيمــال . 

املــادة الثانيــــة 

يعـني ال�سفـري �سعــود بن اأحمـد بن خالــد الربوانـي ، �سفـرينــا لـــدى اجلمهوريــــة الإ�سالميــــة 

الإيرانيـة ، ليكون �سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية طاجيك�ستان .

املــادة الثالثــــة 

يعني ال�سفـري خميــ�س بن حممــد بـن عبداللــه الفار�ســي ، �سفـرينــا لـدى اململكــة الأردنية 

الها�سمية ، ليكون �سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية العراق .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

املــادة الرابعـــة 

يعيــن ال�سفـيــر �سعـــود بن علــــي بن حممــــد الرقي�ســـي ، �سفـرينــا لــدى جمهوريــة تنزانيــا ، 

ليكون �سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية القمر املتحدة .

املــادة اخلام�سـة

يعني ال�سفـري الدكتور �سعيد بن حممد بن علي الربعمي ، �سفـرينا لدى جمهورية كازاخ�ستان ، 

ليكون �سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية قرقيز�ستان .

املــادة ال�ساد�سـة

يعني ال�سفـري مبارك بن �سامل بن علي الزكواين ، �سفـرينا لدى جمهورية جنوب اأفريقيا ، 

 ليكون �سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى كل من جمهورية موري�سيو�س ، 

وجمهورية موزمبيق .

املــادة ال�سابعـة

يعني ال�سفـري �سمو ال�سيد نزار بن اجللندى بن ماجد اآل �سعيد ، �سفـرينا لدى اجلمهورية 

الإندوني�سية ، ليكون �سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية فـيجي .

املــادة الثامنـة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 19 من ذي احلجـة �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 13 من اأكتوبـــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/58

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

وحكومةجمهورية مالطا ب�ساأن الإعفاء املتبادل من التاأ�سريات 

حلملــــة جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيـــة واخلا�ســــة واخلدمــــة 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة جمهورية مالطا ب�ساأن الإعفاء املتبادل 

من التاأ�سريات حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة ، املوقعة فـي مدينة 

م�سقط بتاريخ 30 من رجب 1435هـ ، املوافق 29 من مايو 2014م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 19 من ذي احلجـة �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 13 من اأكتوبـــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا 

ب�ساأن الإعفاء املتبادل من التاأ�سريات حلملة جوازات ال�سفر 

الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

�إن حكومة �شلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا ، و�مل�شار �إليهما فيما بعد بـ "الطرفني" ، 

اإذ حتدوهما الرغبة لتعزيز عالقتهما الثنائية ،

و�إذ ت�شعان فـي �العتبار �أهمية تقوية عالقات �ل�شد�قة �لقائمة بينهما ،

و�إذ تهدفان �إىل ت�شهيل �إجر�ء�ت �شفر مو�طنيهما ،

قد �تفقتا على ما يلي :

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �التفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر التالية : 

1 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية واخلدمة واخلا�سة �سارية �ملفعول التابعة حلكومة 

�شلطنة عمان .

2 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة جمهورية مالطا . 

املــادة ) 2 (

1 - يعفى مواطنو الطرفني ممن يحملون �أيا من جو�ز�ت �ل�شفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

من تاأ�شري�ت �لدخول �إىل �إقليم الطرف �الآخر �أو املرور عربه �أو �الإقامة فيه �أو اخلروج 

منه ملدة )90( ت�شعني يوما )متو��شلة �أو متقطعة( خالل مدة )6( �ستة �أ�شهر اعتبارا 

�شنجن  منطقة  لدخول  �الأول  �ليوم  من  )واعتبارا   ، مرة  الأول  و�سولهم  تاريخ  من 

بالن�شبة ملو�طني �شلطنة عمان( . وال ي�شمح لهم �لقيام باأي �أن�شطة مدفوعة �الأجر ، 

و�لتي تتطلب ت�شريح عمل مبوجب �لت�شريعات الوطنية للطرفني . 
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2 - على مو�طني �لطرفني �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة �ل�شابقة �لذين يعتزمون �لبقاء ملدة 

تزيد على )90( ت�شعني يوما فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لطلب 

تاأ�شرية مع �ل�شلطات �ملخت�شة لدى �لطرف �الآخر وذلك قبل �نتهاء مدة )90( �لت�شعني 

يوما .

املــادة ) 3 (

1 - ال تعفي هذه �التفاقية �أع�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �أو �لوظائف �لقن�شلية �أو �أع�شاء 

�لبعثات الدائمة ممن ميثلون بلدهم فـي منظمة دولية تقع فـي �إقليم الطرف �الآخر 

و�أفـــر�د عائالتهـــم ممـــن يحملـــون �أيــا مـــن جــو�ز�ت �ل�شفـــر امل�ســـار اإليهـــا فـي املادة )1( 

من �شرط �حل�شول على تاأ�شرية لالعتماد من قبل الطرف �مل�شيف قبل �لو�شول .

2- يحــق لالأ�شخـــا�ص �ملذكوريـــن �أعـــاله ،  بعـــد �عتمادهـــم ، دخـــول �إقليـــم �لطـــرف �الآخـــر 

�أو �لعبور من خالله �أو �الإقامة فيه �أو مغادرته بدون تاأ�شرية خالل مدة عملهم . 

املــادة ) 4 (

اإليهـــــا  امل�ســـــار  �ل�شفـــــر  جـــو�ز�ت  مــن  �أيــا  حاملـــــي  الطرفيـــــن  مــــن  �أي  ملو�طنــــي  يجــــوز 

فـــي املــادة )1( �لدخول �إىل �أو العبور خالل �أو اخلروج من �إقليم الطرف �الآخر عرب كافة 

�لنقاط �حلدودية املفتوحة حلركة الركاب الدولية .

املــادة ) 5 (

امل�سار  �ل�شفر  جو�ز�ت  �أيا من  يحملون  �لذين  الطرفني  مو�طني  �التفاقية  هذه  تعفي  ال 

اإليهــا فـي املــادة )1( من التزامهــم مبــراعــــاة �لقو�نيـــن و�لت�شريعات �ملعمول بها فـي �إقليم 

الطرف �الآخر .

املــادة ) 6 (

دخول  رف�ص  فـي  الطرفني  الأي من  �ملخت�شة  �ل�شلطات  حق  على  �التفاقية  هذه  توؤثر  ال 

�الأ�شخا�ص امل�سار اإليهم فـي املادة )1( �أو تقليل مدة اإقامتهم �أو اإنهائها بالن�شبة لالأ�شخا�ص 

�لذين ال ي�شتوفون �شروط �لدخول و�الإقامة �لتي تن�ص عليها �لقو�نني الوطنية �أو الدولية .
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املــادة ) 7 (

1 - يحق الأي من الطرفني تعليق �لعمل بهذه �التفاقية موؤقتا ب�شكل جزئي �أو كلي الأ�شباب 

تتعلـــق باأمــن الدولـــة �أو �لنظـــام �لعـــام �أو �ل�شـحـــة العامـــة ، �أو اإذا �ت�شـــح �شوء ��شتخد�م 

�حلقوق �ملن�شو�ص عليها فـي هذه �التفاقية .

2 - على �لطرف �لذي يرغب فـي تعليق �لعمل بهذه �التفاقية �إخطار �لطرف �الآخر عرب 

�لقنو�ت �لدبلوما�شية خالل مدة ال تتجاوز )72( اثنني و�شبعني �شاعة قبل دخول هذ� 

�الإجر�ء حيز �لنفاذ مع بيان �أ�شباب �لتعليق ، كما عليه �إخطار �لطرف �الآخر بانتهاء 

هذ� �لتعليق قبل )72( اثنني و�شبعني �شاعة على �الأقل .

3 - ال يوؤثر تعليق �لعمل بهذه �التفاقية على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من �لطرفني 

�ملوجودين فـي �إقليم �لطرف �الآخر ممن يحملون �أيا من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها 

فـي �ملادة )1( .   

املــادة ) 8 (

�لقنو�ت  عرب   )1( �ملادة  فـي  �إليها  �مل�شار  �ل�شفر  جو�ز�ت  من  مناذج  �لطرفان  يتبادل   -  1

�لدبلوما�شية خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما قبل دخول هذه �التفاقية حيز 

�لتنفيذ .

2 - علــى كـــال الطرفيـــن �إر�شـــال منـــاذج مـــن جــو�ز�ت �ل�شفـــر امل�ســـار اإليهـــا فـــي املــــادة )1( 

�إىل الطرف �الآخر عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية فـي حال حدوث �أي تغيري �أو تعديل عليها 

وذلــك خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز )30( ثالثيـــن يومـــا قبـــل دخـــول جـــو�ز �ل�شفـــر اجلديــد 

�أو �ملعدل حيز �لتنفيذ .

�لوطنية فيما  باأي تغيري�ت فـي ت�شريعاته  �الآخر  �إخطار �لطرف  3 - على كال �لطرفني 

�ملادة )1( خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني  �إليها فـي  �مل�شار  �ل�شفر  يتعلق بجو�ز�ت 

يوما قبل دخول هذه �لتغيري�ت حيز �لتنفيذ .
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4 - فـــي حالـــة فقـــد�ن �أو تلــف �أو �نتهـــاء �سالحيـــة �إحـــدى جـــو�ز�ت �ل�شفـــر امل�ســـار اإليها 

فـي املادة )1( فـي �إقليم الطرف �الآخر ، تقدم البعثة �لدبلوما�شية �أو �لقن�شلية للطرف 

�لذي   ينتمــي اإليــه �ساحــب �جلــو�ز �لوثائــق �لتي متكنه من العودة �إىل الدولة �لتي ينتمي 

اإليها ، ويتعيـــن علــى �لبعثـــة �لدبلوما�شيـــة �أو �لقن�شليـــة �إبـــالغ �لطـــرف �الآخـــر علـــى 

�لفـــور عن �حلادثة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 9 (

يجـــوز تعديـــل هـــذه �التفاقيـــة مبو�فقـــة كــال الطرفيـــن مـــن خـــالل بروتوكــوالت �إ�شافيـــة 

�أو تبادل �ملذكر�ت التي ت�شكل جزء� ال يتجز�أ من هذه �التفاقية .

املــادة ) 10 (

تتــم ت�شويـــة �أي خالفــات تن�شــاأ عن تطبيـــق �أو تف�شيــر �أحكـــام هذه �التفاقية وديا من خالل 

�مل�شاور�ت �أو �ملفاو�شات بني الطرفني عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 11 (

1 - تدخل هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ  ت�شلم اآخر اإخطار 

كتابة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، و�لذي يبلغ فيه الطرفان بع�شهما بع�شا با�شتيفاء 

�ملتطلبات الوطنية لدخول هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ . 

2 - ت�شري هذه �التفاقية ملدة غري حمددة ، وفـي حالة رغبة �أي من �لطرفني فـي �إنهائها ، 

وينتهي   ، �لدبلوما�شية  �لقنو�ت  عرب  بذلك  كتابة  �الآخر  �لطرف  �إخطار  عليه  يتعني 

�أ�شهر من تاريخ ت�شلم �الإخطار ، وال يتطلب هذ� �الإخطار  �لعمل بها بعد )3( ثالثة 

تقدمي �أي �أ�شباب قانونية .
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املــادة ) 12 (

للعالقات  فيينا  معاهدة  فـي  الواردة  و�اللتز�مات  �حلقوق  على  �التفاقية  هذه  توؤثر  ال 

�لقن�شلية  للعالقات  �أو معاهدة فيينا  عام 1961م  �بريل من  فـي 18  �لدبلوما�شية املوؤرخة 

املوؤرخة فـي 24 �بريل من عام 1963م .

�أ�شليتني  ن�شختني  من  2014م  مايو   29 بتاريخ  م�شقط  فـي مدينة  �التفاقية  هذه  حررت 

باللغتني العربية و�الإجنليزية ، لكل منها ذ�ت �حلجية �لقانونية ، ي�شلم كل طرف ن�شخة 

للعمل مبوجبها ، وفـي حال �الختالف فـي �لتف�شري يعتد بالن�ص �الإجنليزي .

  

 عــن 

حكومة جمهورية مالطا

   معايل الدكتور/ جورج فيال

    وزيــــر اخلارجيـــة

عــن 

حكومـة �سلطنــة عمــان

 معايل ال�سيد/  بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي

 اأميــن عـــام وزارة اخلارجـيــة     
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Agreement

between the Government of the Sultanate of Oman

and the Government of the Republic of Malta on the Mutual 

Exemption from Visas for Holders of Diplomatic, Service and Special 

Passports

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of 

Malta, hereinafter referred to as "the Parties";

Desirous of promoting their bilateral relations;

Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and 

with a view to facilitate the travel of nationals of both countries; 

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of the following 

passports:

1 - Valid diplomatic, service, or special passports of the Government of the 

Sultanate of Oman.

2 - Valid diplomatic passports of the Government of the Republic of Malta.

Article 2

1 - Nationals of the state of the Parties holding any of the passports mentioned in 

Article (1) shall be exempt from the visa requirement to enter, transit through, 

stay in, or leave the territory of the other Party for up to ninety (90) days (in one 

or several periods) within any six (6) month period, beginning from the first 

date of arrival (or the day of first entry into the Schengen Area for nationals of 
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the Sultanate of Oman). The exercise of paid activities, which require a work 

permit under the national legislation of the Parties, is not permitted.

2 - Nationals of the states of the Parties referred to in the preceding paragraph, 

who intend to stay longer than ninety (90) days in the territory of the other 

Party, shall go through the necessary visa application procedures prior to the 

expiration of the ninety (90) day period with the competent authorities of the 

other Party.

Article 3

1 - This Agreement does not relieve members of diplomatic missions, consular 

posts, or on permanent missions for their respective country in international 

organizations located in the territory of the other Party, as well as their family 

members, who are holders of any of the passports referred to in Article (1), 

from the requirement to obtain a visa for accreditation by the receiving state 

prior to their arrival.

2 - The above mentioned persons may, following accreditation, enter, transit 

through, stay in, or leave the territory of the other Party without a visa during 

the period of their assignment.

Article 4

Nationals of the state of either Party holding any of the passports mentioned in 

Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the other Party 

through all border crossing points open to international passengers’ traffic.

Article 5

This Agreement shall not relieve the nationals of the state of either Party, holding 

any of the passports mentioned in Article (1), from the obligation to comply with 

the laws and regulations in force in the territory of the state of the other Party. 
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Article 6

This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either 

Party to refuse entry into, reduce the period of stay, or terminate it in respect of the 

persons mentioned in Article (1), or the persons who fail to meet the conditions 

for entry and stay under national and international law.

Article 7

1 - Each Party reserves the right to temporarily suspend the application of this 

Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public order, 

or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights in this 

Agreement. 

2 - The Party who wishes to suspend the application of this Agreement shall notify 

the other Party, through diplomatic channels, no later than seventy two (72) 

hours before the start of this suspension and specify the reasons for suspension, 

and shall also notify the other Party at least seventy two (72) hours before the 

end of the suspension.

3 - The suspension of the application of this Agreement shall not affect the legal 

status of the nationals of the state of either Party located in the territory of the 

state of the other Party holding any of the passports mentioned in Article (1).

Article 8

1 - The Parties shall exchange samples of the passports mentioned in Article (1), 

through diplomatic channels, no later than thirty (30) days before the entry of 

this Agreement into force.

2 - Either Party must send to the other Party samples of the passports mentioned in 

Article (1) where there is change or modification, through diplomatic channels, 

no later than thirty (30) days before the entry of the new or modified passports 

into force.
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3 - Each Party shall notify the other Party of any changes to its national legislation 

relevant to the passports mentioned in Article (1) no later than thirty (30) days 

before the entry of the regulations into force.

4 - In the case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred 

to in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the diplomatic or 

consular mission to which the holder of the passport belongs to shall provide 

the documents that enable the holder to return to the state of its Party. The 

diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the incident 

without delay through diplomatic channels.

Article 9

The Parties may amend this Agreement by mutual agreement through additional 

protocols or exchanges of notes, which shall form an integral part of this Agreement.

Article 10

Any disputes arising from the interpretation or application of the provisions of this 

Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the 

Parties through diplomatic channels.

Article 11

1 - This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the 

receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which 

the Parties inform each other that the national requirement for such entry into 

force have been fulfilled.

2 - This Agreement is applicable for an indefinite period of time. If either Party 

wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing 
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through diplomatic channels, and this Agreement shall cease to be effective 

after three (3) months from the date of the notification. This notification does 

not require the provision of legal ground.

Article 12

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations provided in the 

Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna 

Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

This Agreement was executed in Muscat on 29 May 2014, in two original copies, in 

English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergence 

in interpretation, the English text shall prevail. Each Party shall retain a copy to act 

in accordance with this Agreement.

 For the Government 

of the Republic of Malta

  H.E DR. George W.Vella

 Minister of Foreign Affairs   

 For the Government

of the Sultanate of Oman

H.E Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi

 Secretary General of the Ministry of Foreign   

 Affairs
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقــم 506 /2014 

ب�صـ�أن اإ�صـدار الئحـة �صوابـط ت�صغيـل املنطقـة احلـرة ب�صاللـة

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

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/62 باإن�ساء املنطقة احلرة ب�ساللة ،

واإلـى الئحــة تنظيــم املنطقــة احلــرة ب�ساللــة ال�سادرة بقرار رئي�س جلنـة املناطق احلرة 

رقم 2011/15 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــ�دة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن �سوابط ت�سغيل املنطقة احلرة فـي �ساللة باأحكام الالئحة املرفقة .

املــ�دة الث�نيــــة

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

املــ�دة الث�لثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمــل بــه مــن اليــوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 7 من ذي احلجة 1435هـ  

املوافــــق : 1 من اأكتوبـــــــــر 2014م  

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيـدي

    وزيـــــــــــــــر التجـــــــــــــــارة وال�سنـاعـــــــــــــــــــــة

رئيـــــــــ�س جلنـــــــــة الـمناطــــــــــق احلــــــــرة 
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الئحـة �صوابـط ت�صغيـل املنطقـة احلـرة فــي �صاللـة

الف�صــل االأول

تعريفـــ�ت

املــ�دة ) 1 (

املحدد  املعنى  ذات  بها  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  فـي 

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

املنطقة احلرة فـي �ساللة ال�سادرة بقرار من رئي�س جلنة املناطق احلرة رقم 2011/15 ، 

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

معنى اآخر :

1 - اجلهـــة امل�صغلـــة :

�سركة �ساللة للمنطقة احلرة )�س. م . ع .م ( .

2 - الئحــة املنطقـة :

الئحة تنظيم املنطقة احلرة فـي �ساللة ال�سادرة بقرار رئي�س جلنة املناطق احلرة 

رقم 2011/15 .

3 - املنطقــة : 

املنطقة احلرة فـي �ساللة .

4 - الدائــرة املخت�صـة :

الدائرة املعنية ب�سوؤون اال�ستثمار فـي اجلهة امل�سغلة .

5 - امل�صتثمـــــــر :

 كل �سركة عاملة اأو مودع .

6 - املكلـــف ب�لدفـــع : 

ال�سركة العاملة اأو املودع .
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7 - القيمة التقديرية : 

القيمــة التــي يتــم تقديرهــا للب�سائــع التــي يتقــرر عر�سهــا للبيع باملزاد العلني ، 

اأو اإتالفها وفقا الأحكام هذه ال�سوابط .

8 - املزايـــــد : 

املزايــــدة  فـــي عمليــــة  الــــذي يقــــوم باال�ستــــراك  املعنــوي  اأو  ال�سخـــــ�س الطبيعــــي 

على الب�سائع التي يتم عر�سها للبيع باملزاد العلني وفقا الأحكام هذه الالئحة .

9- جلنــة البيـع : 

اللجنة التي يتم ت�سكيلها بقرار من الرئي�س التنفـيذي لبيع الب�سائع باملزاد العلني 

وفقا الأحكام هذه الالئحة .

10 - البوابـــة : 

بوابة املنطقة .

11 - و�صيلة النقل الف�رغة : 

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

12 - و�صيلة النقل االأجنبية : 

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

13 - و�صيـــــط النقــــل : 

اأو �سركـــة مرخــ�س لهـــا مبزاولـــة ن�ســاط نقــل الب�سائــع والتحميــل  اأي موؤ�س�ســـة 

والتفريغ باملنطقة . 

14 - الـمن�ولة : 

عملية تفريغ وحتميل الب�سائع .

15 - الرتخي�ص : 

ترخي�س مزاولة الن�ساط اال�ستثماري .
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املــ�دة ) 2 (

يكون ح�ساب املدد املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .

الف�صـــل الث�نـــي

الت�ص�ريــح

املــ�دة ) 3 (

ت�سدر الدائرة املخت�سة الت�ساريح االآتية لدخول االأ�سخا�س اإىل املنطقة :

1 - ت�صريـح دخـول م�صتثمـر : 

ي�سدر للم�ستثمرين باملنطقة ، ويكون �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ �سدوره .

2 - ت�صـــريح دخـــول مفــــو�ص : 

ي�ســدر لل�سخــ�س الطبيعــي املخــول مــن قبــل امل�ستثمــر ، ويكون �ساري املفعول ملدة 

�سنة من تاريخ �سدوره .

3 - ت�صريح دخول موظف اأو ع�مل : 

ي�سدر للموظف والعامل لدى امل�ستثمر باملنطقة ، ويكون �ساري املفعول ملدة �سنة 

من تاريخ �سدوره .

4 - ت�صريـــح دخــــول موؤقـــت : 

ي�سدر للمتعاملني مع امل�ستثمرين باملنطقة ، ويكون �ساري املفعول ملدة ال تتجاوز �سهرا 

من تاريخ �سدوره .

5 - ت�صريح دخــول مــورد خدمــ�ت :

 ي�ســدر ملــورد اخلدمـات باملنطقــة ، ويكــون �ســاري املفعــــول ملــــدة ال تتجـــاوز �سنـــة 

من تاريخ �سدوره .

6 - ت�صريــح دخـــول زائـــر : 

ي�سدر لزائر املنطقة فـي كل زيارة للمنطقة .
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وفـيمــا عــدا ت�سريــح دخــول زائــر ، يقــدم الطلــب مــن ال�سركــة العاملة اأو مورد اخلدمات 

اإىل املنطقــة ، وحتمــــل الت�ساريـــح �ســـورة حديـثـــة ذات جـــودة عاليـــة ، ويكـــون لكــــل نــــوع 

من الت�ساريح لون حمدد .

املــ�دة ) 4 (

ت�سدر الدائرة املخت�سة ت�سريح دخول مركبة خا�سة للفئات االآتية :

اأ - امل�ستثمرين .

ب - املفو�سني .

ج - املوظفـني اأو العاملني .

د - موردي اخلدمات .

هـ - الزوار .

وت�سدر الت�ساريح امل�سار اإليها فـي البنود )اأ ، ب ، ج ، د( بناء على طلب يقدم من ال�سركة 

العاملة اأو مورد اخلدمات للمنطقة . 

املــ�دة ) 5 (

ي�ستـــرط للح�ســـول علــى الت�ساريـــح املن�ســو�س عليهــا فـــي املـــــادة ) 4( مــــــن هــــــذه الالئحة 

ما ياأتي : 

وفقا  املنطقة  اإىل  دخول  ت�سريح  على  ب�سياقتها  املوكل  اأو  املركبة  مالك  ح�سول   -  1

الأحكام هذه الالئحة .

2 - اأن يكون ترخي�س ت�سيري املركبة �ساري املفعول .

وتظــل هــذه الت�ساريــح �ساريــة املفعــول طــوال مــدة �سريــان ت�سريــح دخــول مالــك املركبـة 

اأو املوكل ب�سياقتها .

املــ�دة ) 6 (

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

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

عاملة تزاول ن�ساط نقل الركاب باملنطقة .
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2 - اأن يكون ترخي�س ت�سيري و�سيلة النقل �ساري املفعول .

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

طوال فرتة �سريان الت�سريح .

ترخي�س  �سالحية  الت�سريح  �سريان  �سالحية  تتجاوز  اأال  يجب   ، االأحوال  جميع  وفـي 

ت�سيري و�سيلة النقل .

املــ�دة ) 7 (

يحظر على و�سائل النقل اجلماعي امل�سرح لها بدخول املنطقة نقل اأ�سخا�س غري م�سرح 

لهم بدخول املنطقة .

كما يحظر على و�سائل النقل اجلماعي اململوكة لل�سركات العاملة نقل اأ�سخا�س من غري 

عمالها اأو موظفـيها .

املركبات  داخل  جتارية  قيمة  ذات  مواد  اأو  ب�سائع  اأي  اإخراج  يحظر  االأحوال  جميع  وفـي 

اخلا�سة اأو و�سائل النقل اجلماعي ، وفـي حال خمالفة ذلك يحرر حم�سر �سبط ، وتر�سل 

املركبة مرفقا بها املح�سر اإىل جمرك املنطقة التخاذ االإجراءات اجلمركية املعمول بها .

املــ�دة ) 8 (

ت�سدر الدائرة املخت�سة ت�ساريح دخول و�سائل نقل الب�سائع اإىل املنطقة الأغرا�س التحميل ، 

وال يجوز الأي و�سيلة نقل حتميل الب�سائع من داخل املنطقة اإال بعد احل�سول على ت�سريح 

من الدائرة املخت�سة . 

املــ�دة ) 9 (

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

الفارغة اإىل املنطقة على النموذج املعد لهذا الغر�س .

اإال بوا�سطة و�سائل نقل  اأي ب�سائع من م�ستودعاتها  العاملة حتميل  لل�سركات  وال يجوز 

م�سرح لها بذلك .

املــ�دة ) 10 (

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

مما تقدم يجوز لل�سركة العاملة نقل ب�سائعها بوا�سطة و�سائل النقل اململوكة لها ، وذلك 

بعد احل�سول على ت�سريح من الدائرة املخت�سة .
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املــ�دة ) 11 (

�ساعة  اأربع وع�سرين  الفارغـــة خالل )24(  النقـــل  و�سائـــل  بتوفـيــر  النقـــل  و�سيـــط  يلتــزم 

على االأكرث من وقت طلبها . 

ويكون و�سيط النقل م�سوؤوال م�سوؤولية كاملة عن و�سيلة النقل و�سائقها ، من وقت الدخول 

اإىل املنطقة ، وحتى اخلروج منها .

املــ�دة ) 12 (

حتتفظ الدائرة املخت�سة بال�سجالت االآتية على بوابة املنطقة :

الداخلني  االأ�سخا�س  اأ�سماء  فـيه  تدون   : اخلا�سة  واملركبات  لالأ�سخا�س  �سجل   -  1

واأرقام مركباتهم   ، اإثبات �سخ�سياتهــم  ، ونوع واأرقام  ، وجن�سياتهــم  اإىل املنطقــة 

وجن�سيتها .

 2- �سجل لو�سائل النقل الفارغة التي تدخل اإىل املنطقة الأغرا�س التحميل : تدون 

فـيه رقم الو�سيلة وجن�سيتها وت�سريح دخولها ونوع واأرقام اإثبات �سخ�سية �سائقها ، 

وا�سم و�سيط النقل ومكان التحميل . 

املــ�دة ) 13 (

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

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

الالزمة . 

املــ�دة ) 14 (

يجوز للدائرة املخت�سة �سحب ت�سريح الدخول اإىل املنطقة ، ومنع امل�سرح له من دخولها 

فـي احلاالت االآتية : 

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

اأمن اأو �سالمة املن�ساآت اأو امل�ستثمرين اأو العاملني بها ، اأو يخالف القانون اأو الئحة 

املنطقة اأو التعليمات اأو ال�سوابط املعمول بها فـي املنطقة .

2 - قيام و�سيلة النقل اجلماعي بنقل اأ�سخا�س غري م�سرح لهم بدخول املنطقة .
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ويجـــب اأن يكـــون قرار املنـــع من دخـــول املنطقــة م�سببـــا ، واأال تزيد مدتـــه على �سنــة واحــدة 

من تاريخ �سدوره .

وال يجـــوز منـــح ت�سريــح دخول اإىل املنطقـــة الأي �سخـــ�س �سبق اأن �سدر ب�ساأنه قرار منع 

من دخول املنطقة خالل فرتة املنع اإال مبوافقة الرئي�س التنفـيذي .

الف�صـــل الث�لـــث

اللوحـ�ت واالإعالنــ�ت

املــ�دة ) 15( 

مواقع  عن  املعلومات  لتوفـري  جماعية  اإر�سادية  لوحات  تثبيت  امل�سغلة  اجلهة  على  يجب 

ال�سركـــات العاملــة فـي املنطقـــة ، وذلك فـي نقـــاط ا�سرتاتيجيـــة حـــول املنطقـــة وداخلهـــا ، 

وفـي الدوارات والتقاطعات ، وخارج كافة املباين واملكاتب واالأرا�سي املوؤجرة فـي املنطقة .

املــ�دة ) 16 (

يجــــب علـى ال�سركــــة العاملــة اأن ت�ســع فـي مكــان بــارز مــن االأر�س املوؤجـــرة لهـــا اأو املكتــب 

اأو املكـــان الـــذي تـــزاول فـيـــه ن�ساطهـــا ، لوحــــة تبني ا�سمهــــا ونـــوع الن�ســـاط الـــذي تزاولـــه 

واأي بيانات �سرورية اأخرى حتددها الدائرة املخت�سة . 

كما يجب على ال�سركة العاملة اأن تلتزم بالت�سميم الذي تعده الدائرة املخت�سة . 

املــ�دة ) 17 (

يجوز للجهة امل�سغلة لغر�س حتقيق التماثل والتنا�سق ، اأن تقوم بتوفـري وتركيب اللوحات 

احلالة  هذه  وفـي   ، املنطقة  فـي  املوؤجرة  واالأرا�سي  واملباين  واملحالت  املكاتب  كافة  على 

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

املــ�دة ) 18 (

يحظــر تثبــيت اأو و�ســع لوحــة اأو كتابــة اأو اأحــرف نافــرة اأو عالمــة اأو نق�س بق�سد الدعاية 

اأو الرتويج ال�سم اأو حمل اأو ب�ساعة اأو جتارة اأو مهنة اأو ن�ساط اأو اأي �سيء اآخر ، وي�سمل 
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ذلك االإعالنات امل�ساءة بالكهرباء ب�سورة م�ستمرة اأو متقطعة واالإعالن الثابت اأو املتحرك 

اأو املحول ، وذلك قبل احل�سول على ترخي�س من الدائرة املخت�سة . 

املــ�دة ) 19 (

التجاري  ال�سجل  فـي  الواردة  البيانات  االإعــالن مع  اأو  اللوحــة  بيانــات  تتطابــق  اأن  يجـب 

والوثائق اخلا�سة بالعالمة التجارية لل�سركة العاملة ، كما يجب اأن تو�سع ب�سكل وا�سح 

وغري م�سلل .

املــ�دة ) 20 (

يحظر اأن حتتوي اللوحة اأو االإعالن على ما يخالف القوانني واالأنظمة واللوائح املعمول 

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

وفـــي حـــال خمالفة ذلك يجوز للرئيـــ�س التنفـيـــذي اأو من يفو�ســـه اأن ياأمر باإزالـــة اللوحـــة 

اأو االإعالن على نفقة املخالف ، وذلك دون االإخالل بامل�سوؤولية اجلزائية للمخالف . 

املــ�دة ) 21 (

تلتزم ال�سركة العاملة ب�سيانة وجتديد اللوحات كلما اقت�ست ال�سرورة ذلك ، كما حتافظ 

على توفـري �سروط ال�سالمة العامة باللوحة .

املــ�دة ) 22 (

تلتــزم ال�سركـــة العاملة بنقــل اأو اإزالـة اللوحـات واالإعالنــات من اأماكـــن مزاولـــة ن�ساطهـــا ، 

وذلك فـي حال اإخالئها ، اأو االنتقال اإىل مكان اآخر .

املــ�دة ) 23 (

ال ت�ســري االأحكــام املن�ســو�س عليها فــي هذا الف�ســل على اللوحات واالإعالنـات اخلا�ســة 

بوحدات اجلهاز االإداري للدولة . 
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الف�صـــل الرابــــع

الع�ملـــون فـي املنطقــــة

املــ�دة ) 24 (

بالعاملني  اخلا�سة  البيانات  بكافة  املخت�سة  الدائرة  اإخطار  العاملة  ال�سركة  على  يجب 

وا�ستخراج   ، العمل  مبا�سرتهم  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  وذلك   ، لديها 

ت�ساريح الدخول الالزمة لهم ، وفقا للقواعد املقررة . 

املــ�دة ) 25 (

، وتاريخ  اأ�سماوؤهـم  ، تدون فـيه  حتتفـــظ ال�سركة العاملة ب�سجل خا�س بالعاملني لديهــا 

التحاقهم بالعمــل فـي املنطقة ، وعنوان اإقامة كل منهم ، وبيانات االت�سال اخلا�ســـة بهـــم ، 

مع حتديــد �سخ�س اأو جهة معروفـــة فـي ال�سلطنـــة ، وفـي املوطـــن االأ�سلــي للمقيـم ميكـن 

الرجوع اإليها عند ال�سرورة ، وتزويد الدائرة املخت�سة بتلك البيانات .

 ، االأمر  تطلب  كلما  البيانات وحتديثها  م�سوؤولة عن �سحة هذه  العاملة  ال�سركة  وتكون 

واإخطار الدائرة املخت�سة بذلك .

املــ�دة ) 26 (

ال يجوز لل�سركة العاملة اأن ت�سمح الأي �سخ�س بالعمل لديها ، اإال بعد ا�ستكمال االإجراءات 

املقررة قانونا . 

وفـي جميع االأحوال يحظر على ال�سركات العاملة ال�سماح للعمال باملبيت فـي اأماكن العمل .

املــ�دة ) 27 (

يلتزم العاملون فـي املنطقة مبا ياأتي : 

اأ - االحتفـاظ بت�ساريــح الدخــول اإىل املنطقــة ، واإبــرازها لرجـــال االأمـــن وال�سالمــة 

باملنطقة ، كلما طلب منهم ذلك .

ب - االلتــزام بالقوانني واالأنظمــة واللوائــح والعـــادات والتقاليــد واالأعـــراف العامـــة 

املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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املــ�دة ) 28 (

يحظر على العاملني فـي املنطقة االآتي :

1 - املبيت فـي غري اأماكن ال�سكن املخ�س�سة لهم باملنطقة .

2 - التجوال فـي اأماكن العمل اخلا�سة بال�سركات العاملة ، اأو فـي غري االأماكن العامة 

باملنطقة ، اإال حلاجة �سرورية .

3 - ارتكاب اأي اأعمال من �ساأنها االإخالل با�ستقرار املنطقة .

4 - حيازة اأو تداول االأفالم وال�سور واملجالت واملواد املنافـية لالآداب واالأخالق والقيم 

الدينية داخل املنطقة .

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

6 - اأي قول اأو فعل مي�س املعتقدات الدينية ، اأو �سمعة ال�سلطنة ، اأو يخل بح�سن ال�سري 

وال�سلوك واالآداب املرعية داخل املنطقة .

7 - االعتداء على املوظفـني اأو العاملني باملنطقة ، اأو االإ�ساءة اإليهم . 

8 - التواجد داخل اأماكن العمل فـي غري اأوقات العمل الر�سمية اإال بعد موافقة الدائرة 

املخت�سة باملنطقة .

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

10 - تناول اخلمور ، اأو املواد املخدرة . 

الف�صـــل اخل�مــــ�ص

الت�أمــــــني

املــ�دة ) 29 (

تلتزم اجلهة امل�سغلة بالتاأمني على كافة املباين واملكاتب والوحدات الت�سنيعية وامل�ستودعات 

والوحدات العقارية التي اأن�ساأتها واالآليات واملعدات اململوكة لها والكائنة باملنطقة .
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املــ�دة )30 (

تلتــزم اجلهــة امل�سغلــة بالتاأميـــن علــى الب�سائـــع اململوكــة لهــا ، اأو اململوكـــــة للم�ستثمريـــن 

فـي حال تخزين هذه الب�سائع فـي املخازن اأو امل�ستودعات اأو املباين التي تقوم املنطقة باإدارتها 

وت�سغيلها ، هذا ما مل يقدم امل�ستثمر وثيقة تاأمني خا�سة بها ، يحدد فـيها مكان التخزين ، 

�سريطة اأن تغطي وثيقة التاأمني كافة االأ�سرار واالأخطار التي قد تلحق بالب�سائع املخزنة 

لديها ، وت�ستوفـي كلفة التاأمني على تلك الب�سائع م�سافا اإليها )10%( ع�سرة باملائة منها ، 

كر�سوم خدمات من امل�ستثمرين .

املــ�دة ) 31 (

تلتزم ال�سركة العاملة باالآتي : 

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

وذلك قبل ا�ست�سدار ت�سريح البناء .

2 - تقديــم وثيقــــة تاأميــن تغطي املباين واملكاتب والوحدات الت�سنيعية وامل�ستودعات 

اأو الوحـــدات العقارية التـــي اأن�ساأتهــــــا اأو ا�ستاأجرتهـــا واالآليـــات واملعدات امل�ستخدمة 

العمــــــل  مبا�ســــــرة  قبـــــل  وذلـــــك   ، لديهـــــا  واالإنتاجيـــــة  الت�سغيليــــة  العمليــــات  فـــي 

لل�سركة  البناء  اإمتام  �سهــادة  ت�ســدر  اأن  املخت�ســة  للدائــرة  يجــوز  وال   ، باملنطقـــة 

العاملة قبل تقدمي هذه الوثيقة .

3 - تقديــم وثيقــة تاأميــن علــى العامليــن لديهــا تغطــي االأ�ســرار اأو االأخطــار التـــي 

قد تنجم عن طبيعة عملهم .

ويجــوز لل�سـركـــة العاملة اأن تقدم وثيقة تاأمني واحدة تغطي االأ�سرار واالأخطار التي قد 

والوحدات  وامل�ستودعات  الت�سنيعية  والوحدات  واملكاتب  واملباين  لديها  بالعاملني  تلحق 

العقارية والب�سائع اململوكة لها ، اأو التي تكون فـي عهدتها للمودعني .
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املــ�دة ) 32 (

 ، يجب اأن تكون وثيقة التاأمني �سارية املفعول ملدة �سنة ، ويجوز اأن تكون ملدة اأقل من ذلك 

الالزمة  املدة  تقل مدتها عن  اأال  االأحوال يجب  وفـي جميع   ، املخت�سة  الدائرة  مبوافقة 

لتغطيـــة االأخطــــار ال�سادرة ب�ساأنها ، وجتدد الوثيقـــة قبـــل انتهـــاء �سريانـها مبدة ال تقــل 

عن )10( ع�سرة اأيام عمل . 

املــ�دة ) 33 (

يجب اأن تغطي وثيقة التاأمني اخلا�سة بالب�سائع ، االأ�سرار واالأخطار التي قد تلحق بها 

مـــن تاريــــخ دخولها اإلــــى املنطقــــة ، وخـــالل مـــدة وجودهــــا فـيها ، وحتى خروجهــــا منهــــا ، 

ودخولها اإىل ال�ساحة اجلمركية . 

كمــــا يجــب اأن تغطـــي وثيقـــة التاأمـــني االأ�ســـرار واالأخطـــار الـــتي قد تلحـــق باالأ�سخـا�س 

واملمتلكـــات ، علـــى اأن حتــدد الدائــرة املخت�ســـة احلــد االأق�ســـى للم�سوؤوليــــة عـــن كــــل حـــادث 

قبل اعتماد الوثيقة . 

ال�سركة  على  فـيجب   ، ب�ساأنها  املقدمة  التاأمني  وثيقة  قيمة  الب�سائع  قيمة  جتاوزت  واإذا 

العاملة زيادة قيمة الوثيقة مبا يعادل الزيادة فـي قيمة هذه الب�سائع .

املــ�دة ) 34 (

يجب اأن تت�سمن وثيقة التاأمني املقدمة من امل�ستثمر ما ياأتي :

1 - ن�ســــا �سريحــــا يق�ســــي باعتـــبار اأي �ســـرط يعفـــي �سركــــة التاأمـــني مـــن امل�سوؤوليــــة 

كاأن مل يكن .

2 - ن�ســا �سريحــا يق�ســي بعدم جواز رجوع �سركة التاأمـــني على املنطقــة للمطالبـــة 

بالتعوي�سات التي قامت بدفعها للمت�سرر . 

املــ�دة ) 35 (

اإذا قدمت ال�سركة العاملة وثيقـة تاأمــني تغطي ب�سائع حمـــددة بذاتهــا ، فــال يجــوز لهـــا 

تخزين ب�سائع غريها قبل تعديل وثيقة التاأمني واإ�سافة تلك الب�سائع اإليها .
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واإذا قــدمت وثيقــة تاأميــن تغطــي الب�سائــع اململوكــة لهــا فقــط دون غريهــا من الب�سائع 

املخزنة لديها واململوكة للغري ، فال يجوز لها تخزين الب�سائع غري اململوكة لها قبل تعديل 

وثيقة التاأمني ، واإ�سافة تلك الب�سائع اإليها .

املــ�دة ) 36 (

ي�ستــرط لقـبــول وثيقة التاأمني اأن يتطابــق ا�ســم املوؤمــن له مع اال�سم الوارد بعقد االإيجار 

اأو اتفاقية اال�ستثمار اأو طلب اإيداع الب�سائع .

و فـي حال قيام امل�ستثمر باإدخال ب�سائع اإىل املنطقة با�سم خمالف لال�سم الوارد فـي وثيقة 

التاأمني ، فال يجوز له تخزين هذه الب�سائع فـي املنطقة اإال بعد تعديل وثيقة التاأمني ، 

واإ�سافة اال�سم الوارد بعقد االإيجار اأو اتفاقية اال�ستثمار اأو طلب االإيداع اإليها ، اأو ت�سحيح 

اال�ســـم الـــوارد بالبيـــان اجلمركـــي وفـــي جميــع االأحوال يجــب اأال يرتتــب علـى ذلك تغييــر 

فـي ملكية الب�سائع . 

املــ�دة ) 37 (

يجــوز للدائــرة املخت�ســة رفــ�س وثيقــة التاأميــن اإذا كانــت �ســـادرة عــن �سركـــة تاأمني �سبق 

اأن ماطلت فـي دفع التعوي�س عن ال�سرر ، اأو رجعت بالتعوي�س على اجلهة امل�سغلة .

املــ�دة ) 38 (

 ، اأجنبية  بلغة  كانت حمررة  فاإذا   ، العربية  باللغة  التاأمني حمررة  وثيقة  تكون  اأن  يجب 

فـيجــب اأن تكـــون م�سحوبــة بن�سخــة مرتجمة ومعتمدة باللغة العربيــة ، وعنــد االختــالف 

فـي التف�سري يعتد بالن�سخة املحررة باللغة العربية .

املــ�دة ) 39 (

تقدم وثائق التاأمني اإىل الدائرة املخت�سة ، والتي يجب عليها البت فـي اعتمادها خالل )5( 

خم�سة اأيام عمل من تاريخ تقدميها .

ويوم  و�ساعة  رقمها  فـيه  يبني  اإ�سعارا  مقدمها  ي�سلم   ، التاأمني  وثيقة  اعتماد  حال  وفـي 

وتاريخ تقدميها .

و فـي حال رف�س وثيقة التاأمني تعاد اإىل مقدمها ، مرفقا بها اأ�سباب الرف�س . 
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الف�ســـل ال�ســــاد�س

 ال�سجــالت والقيــود

املــادة ) 40 (

حتتفظ اجلهة امل�سغلة بال�سجالت الآتية : 

1 - �سجل املناف�ست .

2 - �سجل اإتالف الب�سائع .

املــادة ) 41 (

حتتفظ ال�سركة العاملة بال�سجالت الآتية :

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

مناف�ست املنطقة ، وتقيد فـيه ال�سركة العاملة العمليات التي جتريها على الب�سائع 

من اإيداع واإخراج وتنازل ونقل اإىل �سركة عاملة اأخرى، اأو اإىل امل�ستودعات العامة 

باملنطقة ، وبيان الر�سيد املتبقي مب�ستودعات ال�سركة ، وغريها من العمليات .

بالب�سائع  البيانات اخلا�سة  : ويت�سمن كافة  املتلفة  بالب�سائع  ال�سجل اخلا�ص   -  2

التي مت اإتالفها .

3 - ال�سجــــل اخلـــا�ص مبعـــادلت الت�سنيــــع : ويت�سمـــن بيانـــات ومعلومـــات الب�سائـــع 

التـي تدخــل عمليـــات الإنتـــاج ، وذلك بالن�سبــــة لل�سركــات املرخـــ�ص لهــا مبزاولـــة 

الن�ساط ال�سناعي . 

املــادة ) 42 (

يجوز اأن تكون ال�سجالت امل�سار اإليها فـي املــادة )41( من هذه الالئحة ورقية اأو اإلكرتونية ،

وفـي جميع الأحوال يتعني اعتماد هذه ال�سجالت من قبل الدائرة املخت�سة قبل مبا�سرة 

العمل مبوجبها . 
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وفـي حال اعتماد ال�سجالت والقيود الإلكرتونية ، يجب على ال�سركة العاملة تزويد الدائرة 

املخت�سة بن�سخ منها ، وفقا لآخر تعديالت ، وذلك فـي نهاية كل �سهر .

املــادة ) 43 (

يجــب علـى ال�سركــة العاملــة عنـد تطبيــق ال�سوابــط الواردة فـــي هذه الالئحة لأول مرة 

اأن تقوم بجرد اأر�سدة م�ستودعاتها ، وح�سر املواد اخلام واملنتجات وحتديد ر�سيد كل منها ، 

وعلى اجلهة امل�سغلة اإعداد �سجالتها فـي �سوء البيانات الواردة من ال�سركة العاملة. 

املــادة ) 44 (

تلتزم ال�سركة العاملة باملحافظة على �سجالت وقيود الب�سائع املحفوظة لديها ، وفـي حال 

فقد اأو اإتالف تلك ال�سجالت اأو القيود ، تعتمد - لأغرا�ص التدقيق واملراجعة - الأر�سدة 

املثبتة فـي �سجالت وقيود اجلهة امل�سغلة ، وذلك على م�سوؤولية ال�سركة العاملة .

ويجب على ال�سركة العاملة اأن تطابق �سجالتها مع �سجالت الدائرة املخت�سة مرة واحدة 

على الأقل �سنويا ، وكلما اقت�سى الأمر ذلك .

املــادة ) 45 (

فـي حال وجود اختالف فـي ال�سجالت بني ال�سركة العاملة والدائرة املخت�سة ، يتم ت�سكيل 

جلنــة م�سرتكـــة منهمــا للتدقيـــق ومطابقـة ال�سجــالت واجلــرد الفعلــي لكميـــات الب�سائـــع 

املخزنـــة مب�ستودعــــات ال�سركــــة ومطابقتهــــا مــــع القيـــــــود والوثائــــــق املتعلقـــــــة بالب�سائــــــع 

لدى الدائرة املخت�سة . 

فاإذا تبني للجنة وجود اختالف بني �سجالت ال�سركة العاملة وكميات الب�سائع املخزنة فعليا 

مب�ستودعاتها ، ومل تقدم ال�سركة العاملة تربيرا مقبول لذلك ، يجب على اجلهة امل�سغلة 

ت�سكيل  يتم  وفـي هذه احلالة   ، املخت�سة  الدائرة  املنطقة من خالل  اإخطار ق�سم جمرك 

 ، املنطقــة  املــادة )48( من لئحة  الفقرة )ب( من  جلنــة للتدقيــق والتفتي�ص وفقا حلكم 

وفــي �ســوء تقريرهــــذه اللجنــــة يتــــم اتخــــاذ الإجــــراءات القانونية جتـــاه ال�سركــــة العاملة 

وت�سويب القيود وفقا لذلك . 
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املــادة ) 46 (

تلتزم ال�سركة العاملة بالحتفاظ بكافة ال�سجالت الورقية والإلكرتونية اخلا�سة بالب�سائع 

ملدة ل تقل عن )5( خم�ص �سنوات من تاريخ اإغالقها ، كما حتتفظ بالوثائق وامل�ستندات 

اخلا�سة بالب�سائع ملدة ل تقل عن �سنة من تاريخ خروجها من املنطقة .

املــادة ) 47 (

يجب على اجلهة امل�سغلة الحتفاظ بال�سجالت والوثائق اخلا�سة بالب�سائع للمدد الآتية :

اأ - ال�سجالت : ملدة )15( خم�ص ع�سرة �سنة من تاريخ اإغالقها . 

ب - الوثائــــق : ملدة )3( ثالث �سنوات من تاريخ اإ�سدارها . 

الف�ســـل ال�سابــــع

التوكيــالت والتفوي�ســـات

املــادة ) 48 (

ي�سرتط لعتماد التفوي�ص لأغرا�ص الت�سرف فـي الب�سائع املودعة فـي املنطقة ما ياأتي :

1 - اإذا كان مالك الب�سائع �سخ�سا معنويا ، فـيجب تقدمي ن�سخة اأ�سلية من التفوي�ص 

اإىل الدائرة املخت�سة من خالل املفو�ص اأو املمثل القانوين لل�سخ�ص املعنوي .

2 - اإذا كان مالك الب�سائع �سخ�سا طبيعيا اأو موؤ�س�سة فردية ، فـيجب اأن يقدم التفوي�ص 

من املالك اأو املفو�ص اأو املمثل القانوين للموؤ�س�سة الفردية . 

3 - اإذا كــان مالك الب�سائـــع من اإحـدى وحــدات اجلهاز الإداري للدولـــة اأو اجلامعـــات 

اأو القـوات امل�سلحــة اأو الأجهــزة الأمنيـــة اأو ال�سركات امل�ساهمــة العامـــة اأو املنظمـــات 

اأو الهيئات الدبلوما�سية ، فـيعتمد اخلطاب ال�سادر من تلك اجلهات .

4 - اإذا كان مالك الب�سائع جمعية خريية اأو ناديا اأو ما �سابه ذلك ، فـيتعني ح�سور 

املفو�سني بالأمور املالية ، وفـي حال تفوي�ص املفو�سني بالأمور املالية �سخ�سا اآخر 

 ، للقيــام بالت�ســرف فـي الب�سائــع تعتمــد التفوي�ســات امل�ســادق عليهــا بتوقيعاتهــم 

وفـي جميــع الأحــوال يجب تقدمي ما يفـيد �سالحيات املفو�سني بالأمـــور املاليــة 

اأو من قاموا بتفوي�سهم .
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املــادة ) 49 (

ال�ســـادرة  التوكيـــالت   ، املنطقـــة  فـي  املودعـــــة  الب�سائـــع  فـــي  الت�ســـرف  تعتمـــد لأغـــرا�ص 

عن اجلهات الآتية :

1 - دائرة الكاتب بالعدل ومن فـي حكمه بال�سلطنة اأو خارجها . 

2 - �سفارات ال�سلطنة باخلارج اأو قن�سلياتها العامة اأو قن�سلياتها الفخرية اأو مكاتبها 

التجارية اأو مايقوم مقامها .

ول يعتــــــد بالتفوي�ســــــات امل�ســــــادق علـــــى توقيعاتهــــــــا مـــــن البنـــــــوك والغــــــرف التجاريـــــــة 

اأو مـــا فـي حكمها من موؤ�س�سات ر�سمية اإل لالأغرا�ص الآتية فقط : 

اأ - بيع و�سراء الب�سائع املودعة باملنطقة.

ب - ال�سري فـي اإجراءات تخلي�ص الب�سائع .

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

املــادة ) 50 (

اإذا كانت الوثائق اخلا�سة بالتوكيالت �سادرة من خارج ال�سلطنة ، فـيجب الت�سديق عليها 

من اجلهات املعتمدة واملتعارف عليها دوليا لهذه الغاية .

املــادة ) 51 (

تعتمـــد لأغـــرا�ص تغييـــر ملكية الب�سائـــع املودعـــة فـي املنطقــة ، كافـــة الوثائــق ال�ســـادرة 

وغريها  والو�سايا  والتربعات  والهبات  الرتكات  مب�سائـــل  قانونـــا  املخت�ســـة  اجلهــات  من 

من امل�سائل .

املــادة ) 52 (

تعتمد الوثائق الآتية لأغرا�ص الت�سرف فـي الب�سائع باملنطقة :

اأ - وثيقة اإثبات ال�سخ�سية ، اإذا كانت الب�سائع مودعة با�سم �سخ�ص طبيعي .

ب - ال�سجل التجاري اأو �سورة طبق الأ�سل منه وفقا لآخر تعديل اإذا كانت الب�سائع 

مودعة با�سم موؤ�س�سة فردية اأو �سركة .

ج - ن�سخة من التفوي�ص بالت�سرف مع اإثبات �سخ�سية املفو�ص . 
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املــادة ) 53 (

ن�ساط  ب�ساأن تنظيم  العامة للجمارك  الإدارة  فـي  بها  املعمول  والإجراءات  الأحكام  تطبق 

التخليــ�ص  لأغــرا�ص  وذلــك   ، جمركــي  خملــ�ص  منــدوب  ومهنــــة  اجلمركــــي  التخليــــ�ص 

على الب�سائع الواردة اإىل املنطقة اأو ال�سادرة منها . 

املــادة ) 54 (

املودعــة  الب�سائــــع  فــــي  الت�ســــرف  لأغــرا�ص  والتفوي�ســات  التوكيــالت  ي�ستــرط لعتمــاد 

فـي املنطقة ما ياأتي :

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

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

2 - األ يت�سمــن التوكيــل اأو التفويــ�ص ك�سطــا اأو حموا اأو اإ�سافــة اأو فوا�ســل اأو حوا�سـي 

اأو طم�ســا ، ما لـــم يكـــن م�سدقــــا علــى ذلـــك مـــــن اجلهـــــة ال�ســـادر عنهــــا التوكيــل 

اأو التفوي�ص اأو من اأ�سحاب ال�ساأن بح�سب الأحوال .

املــادة ) 55 (

يجــب علــى الوكيـــل اأو املفـــو�ص وقــف العمل مبوجب التوكيـــل اأو التفويــــ�ص ال�ســـادر لــــه ، 

واإخطار الدائرة املخت�سة بذلك ، وذلك فـي احلالت الآتية :

1- وفاة مالك الب�سائع .

2 - انق�ساء ال�سركة العاملة .

3 - زوال �سفة اأي منهما كوكيل اأو مفو�ص . 

املــادة ) 56 (

يكــون مقــدم التفوي�ص اأو التوكيل اأو اأي وثيقة لأغــرا�ص الت�ســرف فـي الب�سائـــع املودعـــة 

فـي املنطقة م�سوؤول اأمام الغري عن �سحة التوكيل اأو التفوي�ص اأو الوثيقة املقدمة ، ودون 

اأدنى م�سوؤولية على اجلهة امل�سغلة ، وذلك فـي نطاق تطبيق اأحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل الثامــــن

نقــل الب�صائــع

املــادة ) 57 (

 ، امل�شغلة  اأو بينها وبني اجلهة   ، يجوز نقل الب�شائع داخل املنطقة بني ال�شركات العاملة 

وذلك وفقا للإجراءات الآتية :

يقدم طلب نقل الب�شائع اإىل الدائرة املخت�شة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،  اأ -  

والذي يت�شمن و�شفا للب�شائع املراد نقلها وعددها ووزنها واملكان الذي يتم النقل 

منه واإليه .

تاريخ  اأيام عمل من  الطلب خلل )3( ثلثة  فـي  بالبت  املخت�شة  الدائرة  تقوم  ب - 

تقدميه باملوافقة اأو الرف�ض ، وعلى اأن يكون الرف�ض م�شببا .

وفـي حــال املوافقـة على الطلـب يقــوم مــالك الب�شائع بعملية النقـــل ، مـــع مراعــاة 

الأحكام املن�شو�ض عليها فـي هذه اللئحة .

يجــــب علـــى مالك الب�شائــــع ت�شليــــم منــوذج النقـــل اإلـــى الدائــــرة املخت�شـــة خــــلل  ج - 

)5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ اكتمال عملية النقل . 

املــادة ) 58 (

يجب على الدائرة املخت�شة معاينة الب�شائع املراد نقلها قبل وبعد عملية النقل فـي احلالت 

الآتية :

اأ - اإذا زادت قيمتها على )10000( ع�شرة اآلف ريال عماين .

ب - اإذا كانت بطبيعتها قد تتاأثر اأو يلحقها �شرر من عملية النقل .

 ج - اإذا كانت عبارة عن مواد غذائية .

د - اإذا م�شى على تخزينها فـي املنطقة اأكرث من �شنة . 

وتكـــون معاينـــة الب�شائـــع ظاهريـــا فقــــط ، وذلك للتاأكـــد من وجودهـــا ، ومــــن �شلمتهــــا 

بالن�شبة للمواد الغذائية .
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املــادة ) 59 (

�أو م�ستودعات  �مل�سغلة �إىل خمازن  �أو م�ستودعات �جلهة  يحظر نقل �لب�سائع من خمازن 

�ل�سركة �لعاملة ، قبل زو�ل �سبب �لتخزين ، وذلك �إذ� كان �لتخزين لأ�سباب تتعلق بنوعية 

�لب�سائع �أو لأمور متعلقة بال�سالمة �لعامة ، �أو كانت �لب�سائع حمجوز� عليها بحكم ق�سائي 

�أو لأي �سبب قانوين �آخر .

املــادة ) 60 (

مـع عــدم �لإخــالل بحكـم �لفقــرة )ج( من �ملــادة )30( من لئحـــة �ملنطقــــة ، يعــد عقــد بيــع 

�لب�سائع بني �ل�سركات �لعاملة مبثابة منوذج طلب نقل ب�سائع ، ويتم تعديل قيود مكان 

�لب�سائع لدى  �مل�سرتية بتخزين  �لعاملة  �ل�سركة  ، وفـي حال �حتفاظ  �لتخزين مبا�سرة 

�ل�سركة �لبائعة ، فيجب �إبر�م عقد تخزين فيما بينهما ، على �أن يتم �لنقل �لفعلي خالل 

)7( �سبعة �أيام عمل من تاريخ �مل�سادقة على عقد �لبيع .

املــادة ) 61 (

�أو خمازن  �إذ� رغب فـي نقل ب�سائعه من م�ستودعات  �إبر�م عقد تخزين  يجب على �ملودع 

�ل�سركة �لعاملة �أو �جلهة �مل�سغلة �إىل م�ستودعات �أو خمازن �سركة عاملة �أخرى ، كما يجب 

�جلهة  �أو خمازن  م�ستودعات  �إىل  �لنقل  كان  �إذ�  �ملخت�سة  �لد�ئرة  مو�فقة  على  �حل�سول 

�مل�سغلة . 

املــادة ) 62 (

يجب �أن تغطي وثيقة �لتاأمني �ملقدمة من مالك �لب�سائع �أو وثيقة تاأمني و�سيلة �لنقل ، 

كافة �لأ�سر�ر و�لأخطار �لناجمة عن عملية �لنقل . 

املــادة ) 63 (

يجــــب �أن تغطــــي وثيقــة �لتاأمني �ملقدمـــة مــــن �ل�سركـــــة �لعاملــــة �ملنقــــول �إليهــــا �لب�سائــــع 

�أو من �ملالك ، �لب�سائع �ملنقولة من حيث �ل�سنف و�لقيمة ، وذلك فـي �أثناء فرتة تخزينها .
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الف�ســـل التا�ســــع

ا�ستهــالك الب�سائـــع

املــادة ) 64 (

يجوز لل�سركة �لعاملة ��ستهالك �لب�سائع �لآتية فـي �ملنطقة ، وذلك بعد مو�فقة �لد�ئرة 

�ملخت�سة : 

1 - �لب�سائع �لتي ت�ستخدم فـي �إقامة �ملباين و�ملن�ساآت .

2 - �لب�سائع �لتي ت�ستخدم فـي تنظيف وتعقيم خطوط �لإنتاج .

3 - �لب�سائع �لتي ت�ستخدم فـي �سيانة �ملن�ساآت و�مل�سانع .

املــادة ) 65 (

يحظر ��ستهالك �لب�سائع �لآتية فـي �ملنطقة : 

1 - �ملو�د �لغذ�ئية مبختلف �أنو�عها و�أ�سكالها من �لـماأكـــــولت و�مل�سروبات .

�ملـــو�د �ل�ستهالكيـــة ، كامل�ستلزمــات �ملكتبيـــة و�لأقم�ســـة ومــو�د �لتنظيـــف �لعاديــة ،   - 2

و�لتي ت�ستخدم ب�سكل يومي . 

املــادة ) 66 (

ي�سكل �لرئي�س �لتنفيذي جلنة فنية متخ�س�سة مكونة من )3( ثالثة �أع�ساء على �لأقل ، 

يكون من بينهم ممثل عن �لإد�رة �لعامة للجمارك ، تتوىل در��سة طلبات ��ستهالك �لب�سائع 

�ملبينة فـي �لبندين )2 ، 3( من �ملــادة )64( من هذه �لالئحة ، و�لتاأكد من �أهمية و�سرورة 

��ستخد�م �ملو�د �ملطلوب ��ستهالكها وحتديد �لكميات �لالزمة لذلك ، وو�سع �ل�سرت�طات 

�لفنيـة �أو �ل�سحيــة �ملطلوبــة ، وترفـع �للجنــة تو�سياتها �إىل �لد�ئرة �ملخت�ســة ل�ستكمــال 

�لإجر�ء�ت �لالزمة وفقا لأحكام هذه �لالئحة . 

ويجوز للجنة �مل�سار �إليها فـي �لفقرة �ل�سابقة - بناء على طلب �لد�ئرة �ملخت�سة - �لقيام 

بالتفتي�س و�لتدقيق على �ل�سركة �لعاملة لأغر��س تطبيق هذه �لالئحة .

املــادة ) 67 (

يكون ��ستهالك �لب�سائع وفقا لالإجر�ء�ت �لآتية :
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1 - يقدم طلب ��ستهالك �لب�سائع �لتي تدخل فـي �إقامة �ملن�ساآت بالـمنطقة �أو لأغر��س 

�سيانــة �ملن�ســاآت و�مل�سانع �لقائمة فـي �ملنطقــــة ، �إىل �لد�ئرة �ملخت�ســـة مرفــقا بـــه 

�ملخططات �لهند�سية وجد�ول كميات باملو�د �ملطلوب ��ستخد�مها ، وتتوىل �لد�ئرة 

�ملخت�سة در��سة �لطلب ورفع �لتو�سية ب�ساأنه . 

يقـــدم طلب ��ستهـــالك �لب�سائع �لد�خلة للمنطقة لأغر��س �لتنظيـــف و�سيانـــة   - 2

 ، خطـــــوط �لإنتـــــاج وتعقيــــم �ملبانــــي و�ملن�ســــاآت و�مل�سانــــع �لقائمــــة فـي �ملنطقـــــة 

�إىل �لد�ئرة �ملخت�سة مرفقــــا به تقرير فني يبني �لكميات �ملطلوب ��ستخد�مهـــا ، 

و�أهمية ��ستخد�مها ، ويتم �إحالة �لطلب و�لتقرير �لفني �ملرفق �إىل �للجنة �لفنية 

�مل�سكلة لهذ� �لغر�س لدر��سته و�إعد�د ورفع مذكرة ب�ساأنه ، م�سفوعة بتو�سيتها .

ويتم �إخطار �ل�سركة �لعاملة بالقر�ر �ل�سادر فـي �لطلب �ملقدم منها .

املــادة ) 68 (

تر�عى �ل�سو�بط �لآتية فـي �إ�سد�ر �لقر�ر�ت باملو�فقة على ��ستهالك �لب�سائع باملنطقة : 

1 - �إذ� كانت قيمة �لب�سائع �ملر�د ��ستهالكها ل تزيد على )50000( خم�سني �ألف ريال 

عماين فـي �ل�سنة ، ي�سدر �لقر�ر من �لد�ئرة �ملخت�سة . 

2 - �إذ� كانت قيمة �لب�سائع �ملر�د ��ستهالكها تزيد على )50000( خم�سني �ألف ريال 

عماين ، ي�سدر �لقر�ر من �لرئي�س �لتنفيذي بناء على تو�سية �لد�ئرة �ملخت�سة .

املــادة ) 69 (

يجب على �ل�سركة �لعاملة �أن حتتفظ ب�سجل خا�س بالب�سائع �لتي يو�فق على ��ستهالكها 

فـي �ملنطقة ، يت�سمن كافة �لبيانات �خلا�سة بتلك �لب�سائع ، ويقدم هذ� �ل�سجل �إىل �لد�ئرة 

�ملخت�سة مرفقــا به �لوثائق �لتي تثبت ��ستهــالك �لب�سائـــع ، وذلك لتدقيقهــا و�حت�ســاب 

�لكميات �مل�ستهلكة و�لر�سيد �ملتبقي منها ، وتنظيم �لقيود �خلا�سة بها .

املــادة ) 70 (

ل يجوز منح �سهادة �إمتام بناء �إىل �ل�سركة �لعاملة �لتي تقدمت بطلب ��ستهالك �لب�سائع 

فـي عمليات �لبناء ، �إل بعد ت�سديد �لقيود وفقا لأحكام هذ� �لف�سل .
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املــادة ) 71 (

ل يجــــــوز ��ستهـــــالك كميــــــات من �لب�سائــــع تزيــــــــد علـــــى �لكميــــات �مل�ســـــــرح با�ستهالكهــــا 

قبل �حل�سول على مو�فقة م�سبقــــة وبذ�ت �لإجر�ء�ت ، وتعامل �لكميات �مل�ستهلكة باملخالفة 

ملا تقدم معاملة �لب�سائع �ملهربة جمركيا .

املــادة ) 72 (

ل يجــوز �ملو�فقة على ��ستهالك �لب�سائع مرة �أخـــرى لأغر��س تنظيف وتعقيم خطـــوط 

�لإنتــــاج �إل بعــــد ��ستهــــالك )75%( خم�ســـة و�سبعـــني باملائـــة مـــن �أ�ســـل �لكميــــات �ملو�فــــق 

على ��ستهالكها . 

املــادة ) 73 (

ل يعتبــر ��ستخــد�م مــو�د �لتغليف و�لتعبئــة فـي عمليــات �إعــادة �لتعبئة و�لتغليــف ��ستهالكــا 

د�خـل �ملنطقـــة ، ويجــب تقدمي معـــادلت ت�سنيــع تبني �لكميات �لتــي ت�ستهــلك فـي هــذه 

�لتالفة نتيجة  ، ون�سبة �لكميات  �لتغليف  �لب�سائع قبل وبعد عمليات  ، وو�سف  �لعمليات 

�لعمل .

الف�ســل العا�ســر

اإتـــالف الب�سائـــع

املــادة ) 74 (

تقوم �جلهة �مل�سغلة باإتالف �لب�سائع �لآتية : 

1 - �لب�سائع �لتي تنتهي مدة �سالحيتها لال�ستهالك .

2 - �لب�سائع �لتي �أ�سبح وجودها ي�سكل خطر� على �لب�سائع و�لأ�سخا�س باملنطقة .

3 - �لب�سائع �لتي يتعذر بيعها باملز�د �لعلني .

4 - �لب�سائع �لتي �سدر حكم ق�سائي باإتالفها .

املــادة ) 75 (

ت�سكل بقر�ر من �لرئي�س �لتنفيذي جلنة لإتالف �لب�سائع فـي �ملنطقة برئا�سة �أحد موظفي 

�جلهة �مل�سغلة ل يقل م�ستو�ه �لوظيفـي عن مدير د�ئرة ، وع�سوية كل من : 
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�أ - ممثل عن �لإد�رة �لعامة للجمارك . 

ب - ممثل عن وز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية .

ج - ممثل عن بلدية ظفار .

ويعني �لرئي�س �لتنفيذي مقرر� للجنة من بني موظفـي �ملنطقة ، يتوىل �لإعد�د و�لتجهيز 

لكافة �أعمال �للجنة .

املــادة ) 76 (

تتوىل جلنة �إتالف �لب�سائع �ملهام �لآتية : 

1 - �ملعاينة �لظاهرية للب�سائع ، ومطابقة ما ورد بالك�سوف على �لو�قع .

2 - حتديد �لطريقة �ملنا�سبة لإتالف �لب�سائع ، للتخل�س منها بطريقة �آمنة وغري 

�سارة بالبيئة .

3 - حتديد مكان �لإتالف وتاريخه .

4 - �لإ�سر�ف على نقل �لب�سائع من مكان تخزينها �إىل �ملكان �لذي حتدده لإتالفها .

5 - �لإ�سر�ف �ملبا�سر على عملية �لإتالف . 

و تتوىل �للجنة �إعد�د حم�سر �إتالف يوقع من �أع�سائها .

املــادة ) 77 (

يتم �إتالف �لب�سائع باملنطقة وفق �لإجر�ء�ت �لآتية :

تقوم �لد�ئرة �ملخت�سة باإعد�د ك�سوف بالب�سائع �لتي يتقرر �إتالفها .  �أ - 

باإتالف  �لتو�سية  ، مع  �لتنفيذي  �لك�سوف للرئي�س  �لد�ئرة �ملخت�سة رفع  تتوىل  ب - 

�لب�سائع ، وبيان �سبب �لإتالف لكل حالة .

تقوم �لد�ئرة �ملخت�سة باإخطار مالك �لب�سائع �أو �ملفو�س بقر�ر �لإتالف ، على �أن  ج - 

يتم �لإخطار قبل �لتاريخ �ملحدد لالإتالف مبدة ل تقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم 

عمل .
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يحق ملالك �لب�شائع �أو �ملفو�ض �أن يطلب وقف �إجر�ء�ت �إتالفها �شريطة تقدميه  د - 

مربر�ت مقبولة ، و فـي حال قبول طلبه يتعني �إخر�ج �لب�شائع خالل �لفرتة �لتي 

يحددها �لرئي�ض �لتنفيذي .

تقوم �لد�ئرة �ملخت�شة باإحالة �لك�شوف بعد �عتمادها �إىل جلنة �لإتالف �مل�شكلة  هـ - 

وفقا لأحكام هذه �لالئحة . 

املــادة ) 78 (

حت�شــل �لر�شــوم �مل�شتحقة على �لب�شائع ، وتكاليف �لإتالف قبل مبا�شــرة عمليــة �لإتالف ،

وفــي حــال عـــدم قيام �ملكلف بالدفــع ب�شــد�د هذه �ملبالغ يتم �ل�شيـــر فـي �لإجـــر�ء�ت ، ويتـــم 

حت�شيلها لحقا وفقا لالإجر�ء�ت �ملالية �ملعمول بها .

املــادة ) 79 (

يجــــوز �إتــــالف �لب�شائـــع بنــــاء على طلب يقـــدم من مالكهـــا �أو �ملفـــو�ض �إىل جلنـــة �لإتــــالف 

وفقا لل�شروط �لآتية :

عدم وجود نز�ع على ملكية �لب�شائع .  �أ - 

عدم وجود ق�شايا حقوق ملكية فكرية ب�شاأن �لب�شائع . ب - 

�أل يكــــون لإتالفـــها �أو تخزينهـــا فـي �ملنطقـــة حليـــن �لت�شـــرف فيهـــا �أثر �شلبــــي  ج - 

على �لبيئة .

�أن يتعذر بيع �لب�شائع �أو �لت�شرف فيها ، �أو ل تكون لها قيمة جتارية .  د - 

ت�شديــــد �لر�شـــــــوم �مل�شتحقـــة علـــى �لب�شائـــع حتــــى تاريـــــخ �إتالفهـــــا ، و�لتكاليــــــف  هـ - 

�لتي ترتتب على عملية �لإتالف . 

تقديـــــم �إقــــر�ر من مالك �لب�شائـــع �أو �ملفــــو�ض بعدم م�شوؤوليــــة �جلهــــة �مل�شغلــــــة  و - 

عن �إتالف �لب�شائع باأي حال من �لأحو�ل .

املــادة )80 (

يعــد حم�شر �لإتالف مبثابة طلب �إخر�ج �لب�شائع من �ملنطقـــة ، وت�شــدد �لقيــود مبوجــبه 

بعد توقيع كافة �أع�شاء �للجنة عليه . 
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املــادة ) 81 (

فـي حال �ختالف �أع�ساء جلنة �إتالف �لب�سائع فـي �لر�أي ، يتم رفع �ملو�سوع �إىل �لرئي�س 

�لتنفيذي للبت فيه ، ويكون قر�ره فـي هذ� �ل�ساأن نهائيا . 

املــادة ) 82 (

تقوم جلنة �لإتالف بو�سع قيمة تقديرية للب�سائع �لتي تقرر �إتالفها ، وذلك وفقا لوثائق 

، وذلك  ، و�لرجوع حلالت قيا�سية  ، وحالتها �لعامة وقت قر�ر �لإتالف  �إدخال �لب�سائع 

لأغر��س �لتوثيق وحفظ حقوق �جلهة �مل�سغلة من �أي مطالبات م�ستقبلية .

املــادة ) 83 (

ي�سدر قر�ر �إتالف �لب�سائع من �لرئي�س �لتنفيذي �أو من يفو�سه ، على �أن يت�سمن �لقر�ر 

�لبيانات �لآتية : 

1 - ��سم مالك �لب�سائع �أو �ملفو�س عنه فـي حال عدم ح�سوره .

2 - رقم �لإيد�ع وتاريخه .

3 - و�سف �لب�سائع �ملقرر �إتالفها .

4 - �سبب �لإتالف .

5 - مكان �لإتالف وتاريخه .

املــادة ) 84 (

�إذ� كانت خملفات �لإتالف من �ملمكن �ل�ستفادة منها ، و�إعادة تدويرها ب�سكل كلي �أو جزئي 

وفقا ملا تقدره �للجنة ، يتم ف�سل كمية �ملخلفات �ملمكن �ل�ستفادة منها و�إثباتها مبح�سر 

منف�سل يرفق مبح�سر �لإتالف ، وفـي هذه �حلالة يعترب هذ� �ملح�سر مبثابة وثائق �إدخال 

ب�سائع لأول مرة للمنطقة ، وينظم بها طلب �إيد�ع جديد . 

الف�ســل احلــادي ع�ســر 

البيــع باملــزاد العلنــي

املــادة ) 85 (

يجــوز للرئيــ�س �لتنفـــيذي - بنــاء على تو�سيــة �لد�ئــرة �ملخت�ســة - �أن يــ�سدر قــر�ر� ببيـــع 

�لب�سائع �لآتية باملز�د �لعلني :
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�لب�سائــع �ملخزنـــة مب�ستودعـــات و�ساحات �جلهة �مل�سغلــــة ، �لتــي لــم ت�ســـدد �لر�ســـوم   - 1

�مل�ستحقة عليها ملدة )6( �ستة �أ�سهر . 

�لب�سائع �ملخزنة بامل�ستودعات و�ل�ساحات �مل�ستاأجرة ، �لتي ف�سخت عقود �إيجارها ،   - 2

ومل يتم نقلها خالل )6( �ستة �أ�سهر من تاريخ ف�سخ عقد �لإيجار .

�لب�سائع �لتي ت�سكل خطر� على �لب�سائــع �ملخزنـــة بجو�رهـــا ، �أو �لب�سائع �مل�سرة   - 3

�إخر�جها  ، وذلك فـي حال عدم  �أو �ملن�ساآت �ملخزنة بها  �أو �لبيئة  بال�سحة �لعامة 

من �ملنطقـــة خــــالل فرتة حتدد ح�سب درجـــــة خطورتهــــا ، ويتم �إخطــــار مالكهـــــا 

كتابــة بـــذلك ، ويقت�ســـر �لبيع فـــي هذه �حلالة على �لب�سائع �لتي يثبت �إمكانيــــة 

��ستخد�مها �أو �ل�ستفادة منها . 

�لب�سائع �لقابلة للتلف ، �إذ� مل يتم �إخر�جها من �ملنطقة خالل فرتة حتدد ح�سب   - 4

درجة قابليتها للتلف . 

�لب�سائــــع �لتــــي ل يعـــــرف �أ�سحابهـــا ، وبقايــــا �لإر�ساليــــات ، وفــي هــــذه �حلالــــــة   - 5

يتم ت�سجيل ثمن بيع تلك �لب�سائع بح�ساب �لإير�د�ت �خلا�سة باجلهة �مل�سغلة .

املــادة ) 86 (

ت�سكل جلنة بيع �لب�سائع باملز�د �لعلني بقر�ر من �لرئي�س �لتنفيذي ، برئا�سة �أحد موظفـي 

 ، �آخر منها  �جلهة �مل�سغلة ، ليقل م�ستو�ه �لوظيفـي عن مدير د�ئرة ، وع�سوية موظف 

وممثل عن �لإد�رة �لعامة للجمارك .

ويكون �أحد موظفـي �جلهة �مل�سغلة مقرر� للجنة ، ويتوىل �لإعد�د و�لتجهيز لكافة �أعمال 

�للجنة ، و�إخطار ذوي �ل�ساأن بقر�ر�تها .

املــادة ) 87 (

يكون للجنة �لبيع �ل�سالحيات �لآتية :

�أ - �ملو�فقة على بيع �لب�سائع �إذ� كان �أعلى ثمن مقدم من �ملتز�يدين ي�ساوي �أو يزيد 

على �لقيمة �لتقديرية للب�سائع .

ب - �إرجـــاء عمليــــة �لبـــيع ملرة و�حــــدة ، �إذ� كان �أعلـــى ثمـــن مقدم من �ملتز�يديـــن يقــــل 

عن �لقيمة �لتقديرية للب�سائع .
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ج - �لتو�سية ببيع �لب�سائع من �ملرة �لأوىل بالرغم من �أن �أعلى ثمن مقدم للب�سائع 

باملز�د  �لبيع  تاأجيل  �إمكانية  عدم  حال  فـي  وذلك   ، �لتقديرية  قيمتها  عن  يقل 

�لعلني لظروف �لب�سائع .

د - �ملو�فقة على �لبيع عند طرح �لب�سائع للبيع باملز�د �لعلني للمرة �لثانية ، �سو�ء كان 

�أعلى ثمن مقدم يزيد �أم يقل عن قيمتها �لتقديرية . 

املــادة ) 88 (

ير�عى فـي بيع �لب�سائع باملز�د �لعلني �لإجر�ء�ت �لآتية :

تقـوم �لد�ئـــرة �ملخت�ســة باإعــد�د ك�ســـوف بالب�سائع �ملزمع بيعهـــا ، ويرفـــق بهـــذه   - 1

�لك�ســوف بيــان بالقيمــة �لتقديريــة للب�سائع ، ومقـد�ر �لر�ســوم �مل�ستحقــة للجهــة 

�مل�سغلة ، و�سبب �لبيع ، وو�سف كامل للب�سائع من حيث �لنوع و�لعدد و�لكمية ، 

وللد�ئرة �ملخت�سة �ل�ستعانة مبن تر�ه لأغر��س تقدير قيمة �لب�ساعة ، وترفع 

هذه �لك�سوف للرئي�س �لتنفيذي ، م�سفوعة بتو�سية م�سببة من �لد�ئرة �ملخت�سة 

باملو�فقة على �لبيع باملز�د �لعلني ، �أو بعدم �ملو�فقة على بيعها . 

يتم �لإعالن عن بيع �لب�سائع باملز�د �لعلني - بعد مو�فقة �لرئي�س �لتنفيذي -   - 2

فـي �إحدى �ل�سحف �ملحلية ، على �أن يت�سمن �لإعالن حتديد مكان وزمان �لبيع ، 

مع و�سف تام للب�سائع �ملعرو�سة للبيع . 

وتعقد جل�سة �لبيع باملز�د �لعلني فـي �ملكان و�ملوعد �ملحدد بالإعالن ، وبح�سور كافة �أع�ساء 

جلنة �لبيع .

املــادة ) 89 (

يلتزم �ملتز�يد �لذي ر�سا عليه �ملز�د بالآتي :

�ســد�د مبلغ مقد�ره )20%( ع�ســـرون فـي �ملائـــة مــن �لثمــن �لر��ســي بـــه �ملز�د فـــور   - 1

�لرت�سية .

�سد�د باقي �لثمن وكافة �مل�ساريف �لإد�رية م�سافا �إليهـــــا )3%( ثالثة فـي �ملائة   - 2

من ثمن �لبيع مقابل �لإ�سر�ف على عملية �لبيع ، وذلك خالل )10( ع�سرة �أيام 

�لب�سائع  طرح  �إعادة  يتم  ذلك  عن  تخلفه  حال  وفـي   ، �لرت�سية  تاريخ  من  عمل 

للبيع باملز�د �لعلني مرة ثانية ، ويتحمل كافة �لتكاليف ، و�مل�ستحقات �لتي ترتتب 

على ذلك ، كما يتحمل �لفارق بني �لثمن �جلديد ، و�لثمن �لذي ر�سا عليه �ملز�د . 
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تاريخ �سد�د  �لب�سائع من �ملنطقة خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من  �إخر�ج   - 3

ر�سوم  عليها  �حت�سب  و�إل   ، �جلمركية  �إجر�ء�تها  �إنهاء  بعد  وذلك   ، ثمنها  كامل 

تخزين عن كل يوم . 

املــادة ) 90 (

، بناء على طلب �ساحبها ، وذلك قبل موعد  �إجر�ء�ت بيع �لب�سائع باملز�د �لعلني  توقف 

�نعقــــاد جل�ســــة �لبيــــع �إذ� قدم ما يثبــــت زو�ل �سبب �لبــيع ، على �أن يتحمل كافة �لتكاليـــف 

�لتي ترتبت على ذلك .

املــادة ) 91 (

يجـوز للرئـــي�س �لتنفيــذي - بنــاء على تو�سيـــة �لد�ئرة �ملخت�سة - �إرجــــاء عمليـــــة �لبيــــع ، 

�إذ� كانـــت قيمــــة �لب�سائــــع �أكبــــر من م�ستحقات �جلهـــة �مل�سغلــــة لـــدى �ساحـــب �لب�سائــــع ، 

ول يوجد �سبب �آخر لبيعها باملز�د �لعلني وفقا لأحكام هذه �لالئحة .

املــادة ) 92 (

�إذ� كان عدد �ملتز�يدين �أقل من )3( ثالثة ، فيجب �أل يقل ثمن �لبيع عن �لقيمة �لتقديرية 

للب�سائع .

ول تقبل �ملز�يدة �إل من �لأ�سخا�س �ملوجودين فـي جل�سة �ملز�يدة ، �أو وكالئهم ، �أو ممثلي 

�لأ�سخا�س �ملعنوية . 

املــادة ) 93 (

يتم توزيع ح�سيلة بيع �لب�سائع باملز�د �لعلني على �لنحو �لآتي :

�إذ� كان �لثمن �لر��سي به �ملز�د ي�ساوي م�ستحقات �جلهة �مل�سغلة وتكلفة �إجر�ء �لبيع  �أ - 

باملز�د �لعلني ، فيتم ��ستيفاء تلك �مل�ستحقات ، وفقا لالإجر�ء�ت �ملالية �ملعمول بها .

�إذ� ز�د �لثمن �لر��سي به �ملز�د على م�ستحقات �جلهة �مل�سغلة وتكلفة �إجر�ء �لبيع  ب - 

باملز�د �لعلني ، فيتم قيد �ملبلغ �لز�ئد بح�ساباتها �أمانات ل�سالح مالك �لب�سائع ، 

ويتم �إخطاره بذلك ، وفقا لالإجر�ء�ت �ملالية �ملعمول بها .

�إذ� قل �لثمن �لر��سي به �ملز�د عن م�ستحقات �جلهة �مل�سغلة وتكلفة �إجر�ء �لبيع  ج - 

باملـــــز�د �لعلنــــي ، فيتـــــــم مطالبـــــة مــــــالك �لب�سائـــــــع بالفـــــرق وحت�سيلــــــــه منــــــه ، 

وفقا لالإجر�ء�ت �ملعمول بها .
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املــادة ) 94 (

ل تكــــون �جلهـــــة �مل�سغلــــة م�سوؤولـــــة عن �أي �ســـــرر ينـــتج عن بيــع �لب�سائع باملـــز�د �لعلنـــي ، 

�أو �أي حقوق �أو �لتز�مات ملالكها �أو للغري نتيجة تطبيق �أحكام هذه �لالئحة .

املــادة ) 95 (

للرئي�س �لتنفيذي �أن ينظم عمليات بيع للب�سائع باملز�د �لعلني ل�سالح �ل�سركات �لعاملة 

و�ملودعني بناء على طلبهم ، وذلك مقابل �سد�د كافة �لتكاليف �ملرتتبة على ذلك ، ومبا 

ل يقل عن )5%( خم�سة باملائة من ثمن �لبيع ، ويكون �لبيع وفقا لل�سو�بط و�لإجر�ء�ت 

�لآتية :

يقــدم مـــالك �لب�سائع طلبا كتابيا �إىل �لد�ئرة �ملخت�سة ، يبني فيـــه نـــوع �لب�ساعــــة   - 1

�ملطلــوب بيعهـــا باملـــز�د �لعلنــــي ومو��سفاتهـــا و�حلـــد �لأدنى للثمــــن �لذي يرغب 

فـي �لبيع به .

يقدم مالك �لب�سائع �إقر�ر� بعدم م�سوؤولية �جلهة �مل�سغلة عن �أي �أ�سر�ر �أو نق�س   - 2

يلحق بالب�سائع نتيجة �لبيع باملز�د �لعلني .

 ، �ملز�د  �لب�سائع للمتز�يد �لذي ير�سو عليه  �لب�سائع تعهد� بت�سليم  يقدم مالك   - 3

وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ قر�ر �لرت�سية .

يتـــم �لإعــــالن عـــن بيــــع �لب�سائــــع باملــــز�د �لعلني ب�سكل منف�ســــل عــــن �لب�سائـــع   - 4

�لتي تقرر بيعها لأغر��س حت�سيل �لر�سوم من �مل�ستثمرين �ملتخلفني عن دفعها .

يجب �أل تقل �لقيمة �لتقديرية للب�سائع �ملطلوب بيعها باملز�د �لعلني عن )10000(   - 5

ع�سرة �آلف ريال عماين . 

املــادة ) 96 (

يقوم �ملتز�يدون مبعاينة �لب�سائع قبل عقد جل�سة �لبيع ، وبح�سور �أع�ساء جلنة �لبيع ، 

ويعتبـــر كــــل متز�يد �سارك فـي �ملز�يدة قــــد عايــــن �لب�سائـــع �ملعلـــن عنهــــا ، ول يقبــــل منــــه 

�أي �دعاء يخالف ذلك . 
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املــادة ) 97 (

يجب �إجر�ء �ملز�يدة فـي �ملكان �لذي توجد فيه �لب�سائع ، ما مل يقرر �لرئي�س �لتنفيذي 

نقل �لب�سائع لأي مكان �آخر معد لهذ� �لغر�س ، �سريطة �أل يوؤثر ذلك على �سالمتها .

املــادة ) 98 (

�إر�سال �لإخطار�ت ، وقر�ر�ت �لبيع لأ�سحاب �لب�سائع على �لعناوين �ملحفوظة لدى  يتم 

�جلهــــة �مل�سغلــــة ، ودون �أدنـــى م�سوؤوليـــة عليها فـي ذلك ، وفـي حال تعـــذر و�سول �لإخطـار 

�إىل ذوي �ل�ساأن ، لعدم توفر عنو�ن و��سح لهم �أو تغيري �لعنو�ن دون �إخطار �جلهة �مل�سغلة 

بذلك ، فيعد �إعالن �لبيع مبثابة �إخطار لكافة �أغر��س هذه �لالئحة . 

املــادة ) 99 (

يحظر بيع �لب�سائع �ملقام ب�ساأنها ق�سايا تتعلق بحقوق �مللكية �لفكرية و�لعالمات �لتجارية .

املــادة ) 100 (

مـع عــدم �لإخـــالل بحكــم �ملـــادة )99( من هــــذه �لالئحـــة ، ل يحـــول وجـــود حجـــز حتفظـــي 

على �لب�سائــــع دون �ل�سيـــر فـي �إجر�ء�ت بيعها باملـــز�د �لعلني وفقا لهـــذه �لالئحــة ، وبعد 

��ستيفـــاء �جلهــة �مل�سغلة مل�ستحقاتها �ملالية على �لب�سائع ، يقيد فــرق ثمـن �لبيــع بحـــ�ساب 

�لأمانات ل�سالح �جلهة �حلاجزة ، وحلني �سدور حكم نهائي فـي �لق�سية . 

الف�سـل الثانـي ع�سـر

الأن�سطــة والأعمــال املحظــورة

املــادة ) 101 (

يحظر �لقيام بالأعمال و�لأن�سطة �لآتية د�خل �ملنطقة :

�أي فعــــل يعيـــق �لعمـــل باملنطقـــة ، �أو يتعار�س مع �أغر��سهـا ، �أو يهدد �أمن �ملن�ســـاآت   - 1

�أو �مل�ستثمرين �أو �لعاملني �أو �ملتعاملني ، �أو يعر�س �سالمتهم للخطر . 

ممار�سة �أي ن�ساط غري مرخ�س به .  - 2

�أي فعل من �ساأنه تعطيل �أجهزة �أو بر�مج �حلا�سب �لآيل .  - 3

�أي عمل �أو ن�ساط ي�سكل مناف�سة غري م�سروعة .  - 4
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مزاولة اأي ن�صاط اأو عمل قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك ، وفقا للقواعد املقررة .  - 5

تعديل بيانات ال�صركة العاملة لدى اأي جهة قبل موافقة الدائرة املخت�صة .  - 6

حيازة ب�صائع من�صاأها دول تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�صلطنة .  - 7

حيــــازة املـــواد املخـــدرة على اختالف اأنواعها وم�صتقاتها فيمـــا عــدا مـــا ت�صــرح بـــه   - 8

وزارة ال�صحة .

حيــازة الأ�صلحــــة الناريـــة والذخائـــر واملتفجـــرات اأيا كـــان نوعهـــا ، بغري ترخيـــ�ص   - 9

من اجلهات املخت�صة .

حيـــازة املـــواد �صريعـــة ال�صتعال بـــدون موافقــــة اجلهات املخت�صـــة ، اأو باملخالفـــة   - 10

لل�صروط التي حتددها .

حيــــازة املــــواد امل�صعــــة اأو ذات الن�صـــاط الإ�صعاعـــــي دون ترخيـــــ�ص مـــــن ال�صلطــــــات   - 11

املخت�صة ، اأو باملخالفة لل�صروط التي حتددها .

حيـــازة مــواد النفايــات ال�صــارة بالبيئـــة وال�صحة العامـــة ، واملــــواد غيـــر ال�صاحلـــة   - 12

لال�صتهالك الب�صري اأو احليواين .

حيازة الب�صائع الفا�صدة اأو املتف�صخة اأو منتهيــة ال�صالحية اأو التالفة اأو ذات الأثر   - 13

ال�صلبي على البيئة .

حيازة ب�صائع حتمل كتابات اأو ر�صومات اأو زخارف اأو عالمات اأو اأ�صكال ، تتعار�ص   - 14

مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان ال�صماوية ، اأو تتنافى مع الأخالق والآداب 

العامة . 

15 - حيازة املواد ال�صامة اأو امل�صرة بال�صحة العامة .

16 - حيازة امل�صكوكات املعدنية ، والنقود املزيفة واملقلدة .

17 - حيازة قوالب �صك النقود .

وال�صناعية  والفكرية  التجارية  امللكية  حماية  لقوانني  املخالفة  الب�صائع  حيازة   - 18

والأدبية والفنية املعمول بها فـي ال�صلطنة .

اأي اإ�صافـــة اأو تعديــل على �صفة الب�صاعة اأو طريقــة تغليفها تتنافـى مــع املعتقــدات   - 19

اأو الأخــــالق والآداب العامـــــــة فـي ال�صلطنـــــــــة ، اأو تتعـــار�ص مــــــع القوانــــني النافــــذة 

فـي ال�صلطنة . 
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20 - حيازة �لب�سائع �ملحظور دخولها �ل�سلطنة . 

تخزين �ل�سركة �لعاملة ب�سائع �أخرى غري ب�سائعها دون مو�فقة �لد�ئرة �ملخت�سة .  - 21

�إ�سعـــال �لنـــار د�خل �مل�ستودعـــات ومو�قع �لتخزين ، مبا فـي ذلك �إ�ســعال �ل�سمــوع   - 22

�أو �لغاز �أو �لبرتول �أو م�ستقاته �أو �لكحول �أو �لقد�حات �أو �لثقاب �أو �أي مو�د قابلة 

لال�ستعال ، ولو كان ذلك لال�ستعمال �ل�سخ�سي .

�لتدخني فـي غري �لأماكن �ملخ�س�سة لذلك .  - 23

��ستعمال �ملحروقات �ل�سائلة �أو �لغازية فـي غري �لأغر��س �مل�سرح بها .  - 24

�إقامــة من�ســاآت للقــوة �ملحركـــة �أو لالإنـــارة فــي �ملخـــازن �أو �مل�سانــع قبــل ��ستيفــــاء   - 25

�لإجر�ء�ت �ملقررة قانونا فـي هذ� �ل�ساأن .

نقل �لب�سائع من م�ستودعات �ملنطقة و�ساحاتها �إىل �لأماكن �ملوؤجرة �أو �لعك�س ،   - 26

�أو فيما بني �ل�سركات �لعاملة ، دون مو�فقة �لد�ئرة �ملخت�سة .

��ستهالك �لب�سائع د�خل �ملنطقة باملخالفة لل�سو�بط �ملقررة فـي هذ� �ل�ساأن .  - 27

�إقامة �لعمال �أو�مل�ستخدمني فـي غري �لأماكن �ملخ�س�سة لذلك .  - 28

�لبــدء فـي �أعمــال �لبنــاء بامل�سروعات �ل�سناعية قبل �حل�سول على ت�سريـــح بيئـــي   - 29

من �جلهات �ملخت�سة .

30 - خمالفة �سروط ومتطلبات �ل�سحة و�ل�سالمة و�سون �لبيئة .

�أي �أعمال �أو �أن�سطة �أخرى حتددها �لد�ئرة �ملخت�سة .  - 31

الف�سـل الثالـث ع�سـر

اإلغــاء الرتاخيــ�ص

املــادة ) 102 (

يلغى ترخي�س �ل�سركة �لعاملة فـي �حلالت �لآتية :

�نتهاء مدة عقد �لإيجار �أو �تفاقية �ل�ستثمار ، وعدم جتديدها فـي �مليعاد �ملقرر   - 1

قانونا .

مز�ولة �أي ن�ساط خمالف لأحكام �لقو�نني �أو �للو�ئح �ملعمول بها فـي �ملنطقة .  - 2

�إدخال �ل�سلع �ملحظورة �إىل �ملنطقة .   - 3

�إذ� بلغت �لنقاط �لرت�كمية )100( مائة نقطة ، وفقا لت�سنيف �ملخالفات .  - 4
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املــادة ) 103 (

يجوز �إلغاء ترخي�س �ل�سركة �لعاملة فـي �حلالت �لآتية :

1 - بيع كامل �ملن�ساآت و�لتجهيز�ت �لفنية �لتي �أقامتها �ل�سركة �لعاملة على �لأر��سي 

�مل�ستاأجرة ، ما مل يكن لها ��ستثمار �آخر باملنطقة .

2 - عدم مبا�سرة �أعمال �لبناء و�لت�سييد وجتهيز �ملوقع خالل �ملدة �ملن�سو�س عليها 

فـي �تفاقية حق �لنتفاع .

3 - عدم �لبدء فـي مز�ولة �لن�ساط �ملحدد بالرخ�سة خالل �سنة من تاريخ �إمتام �لبناء .

4 - �لتوقف عن مز�ولة �لن�ساط �ملحدد بالرخ�سة ملدة عام دون عذر مقبول .

5 - �لتاأخر فـي دفع قيمة �لإيجار�ت �مل�ستحقة ملدة )6( �ستة �أ�سهر من تاريخ ��ستحقاقها .

املــادة ) 104 (

يجب على �لد�ئرة �ملخت�سة �إخطار �ل�سركة �لعاملة بقر�ر �إلغاء �لرتخي�س على �آخر عنو�ن 

مثبت لدى �ملنطقة .

املــادة ) 105 (

يجوز لذوي �ل�ساأن �لتظلم من قر�ر �إلغاء �لرتخي�س مبوجب طلب يقدم �إىل رئي�س جمل�س 

�إد�رة �جلهــــة �مل�سغلـــة ، وذلك خـــالل )60( �ستــني يومـــا من تاريـــخ �إخطار �ساحـــب �ل�ســــاأن 

بالقر�ر ، ويجــب �لبــت فـي �لتظلم خـــالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعتبـــر 

م�ســي هذ� �مليعاد دون رد قر�ر� بالرف�س .

املــادة ) 106 (

يجب على �ل�سركة �لعاملة �إخالء �ملحل �مل�ستاأجر ، و�إز�لة كافة �ملباين و�ملن�ساآت �لتي �أقامتها ، 

و�أي خملفــات �أونفايات موجودة باملحل ، فـــور �نتهاء عقد �لإيجــار ، �أو �تفاقية �ل�ستثمــار ، 

�أو �إخطارها باإلغاء �لرخ�سة �أيهما �أقرب .

املــادة ) 107 (

يجب على �ل�سركة �لعاملة خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمها �لإخطار 

باإلغاء �لرتخي�س ، �تخاذ �إجر�ء�ت �حل�سول على �سهادة بر�ءة �لذمة ، وذلك دون �إخالل 

مب�سوؤوليتها جتاه �لغري .
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املــادة ) 108 (

ي�سرتط ملنح �ل�سركة �لعاملة �سهادة بر�ءة �لذمة ما ياأتي :

1 - �إخالء �ملحل �مل�ستاأجر من جميع حمتوياته .

2 - �إز�لة �ملباين و�ملن�ساآت �لتي �أقامتها ، و�أي خملفات �أو نفايات موجودة باملحل .

3 - ت�سليم �ملحل �مل�ستاأجر باحلالة �لتي كان عليها عند ت�سلمه .

4 - حل وت�سفية �ل�سركة �لعاملة - وفقا لقانون �ل�سركات �لتجارية و�للو�ئح و�ل�سو�بط 

�ملعمول بها - ، وذلك ما مل يكن لها ��ستثمار �آخر باملنطقة .

5 - ت�سوية كافة �حلقوق و�للتز�مات �مل�ستحقة للمنطقة . 

املــادة ) 109 (

فـي حال عدم قيام �ل�سركــة �لعاملــة باإخالء �ملحل �مل�ستاأجر من جميع حمتوياته ، يجوز 

للرئي�س �لتنفيذي �تخاذ �أي من �لإجر�ء�ت �لآتية :

1 - تنفيذ �لإخالء على نفقة �ل�سركة �لعاملة ، وو�سع حمتويات �ملحل �مل�ستاأجر بر�سم 

�لتخزين �ليومي على ح�سابها فـي �مل�ستودعات �أو �ل�ساحات �لعامة ، ول ت�ساأل �ملنطقة 

عن �أي �ســـرر �أو تلـــف �أو نق�س يلحق بتلك �ملحتويـــات من جــر�ء عمليــة �لإخـــالء ، 

و�ل�سري فـي �إجر�ء�ت بيعها باملز�د �لعلني وفقا لأحكام هذه �لالئحة .

2 - بيــــع �ملحتويــــات فـي �ملحـــــل �مل�ستاأجــر ذ�تـــه دون نقلهـــا �إلـــى �مل�ستودعــــات و�ل�ساحــــات 

�لعامة ، وذلك وفقا لأحكام هذه �لالئحة .

3 - �إتالف �ملحتويات فـي حال تعذر بيعها ، وذلك وفقا لأحكام هذه �لالئحة .

املــادة ) 110 (

فـي حـــال عدم �لتـــز�م �ل�سركة �لعاملة باإز�لة �ملبانـــي و�ملن�ساآت �لتي �أقامتهـــا ، وعـــدم �إبــــد�ء 

�ملنطقــــة رغبتهــــا فـــــي متـــــلك هـــــذه �ملبانــــي و�ملن�ســـــاآت ، يجــــوز للرئيــــ�س �لتنفيــــذي �تخــــاذ 

�أي من �لإجر�ء�ت �لآتية : 

بيع �ملباين و�ملن�ساآت باملز�د �لعلني ، وفقا لأحكام هذه �لالئحة .  - 1

�لعاملة بكافة  �ل�سركة  ، و�لرجوع على  �ملباين و�ملن�ساآت فـي حال تعذر بيعها  �إز�لة   - 2

�لتكاليف �لتي ترتتب على ذلك .
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املــادة ) 111 (

�إذ� �أبدت �ملنطقة رغبتها فـي متلك �ملباين �أو �ملن�ساآت �ملقامة باملحل �مل�ستاأجر ، فيجب عليها 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ل�سر�ئها وفقا للقو�عد و�لإجر�ء�ت �لإد�رية و�ملالية �ملعمول بها 

فـي �ملنطقة ، وذلك مع مر�عاة �لآتي :

�حل�ســـول على مو�فقـــة جمل�س �إد�رة �جلهة �مل�سغلــة على �سر�ء �أي مبـــان �أو من�ســـاآت   - 1

من �ل�سركات �لعاملة عند �إلغاء �لرتخي�س .

ي�سكل �لرئي�س �لتنفيذي - بناء على تو�سية �لد�ئرة �ملخت�سة - جلنة من �ملخت�سني   - 2

باملنطقة لتقييم �ملباين و�ملن�ساآت �ملقامة باملحل �مل�ستاأجر ، ويجب �أن تت�سمن تو�سية 

حلالة  دقيقا  وو�سفا   ، �ل�سر�ء  عملية  من  و�لعو�ئد  �ملنافع  بيان  �ملخت�سة  �لد�ئرة 

�ملباين و�ملن�ساآت ، وللجنة �ل�ستعانة باخلرب�ء و�ملخت�سني لأغر��س عملية �لتقييم ، 

�إذ� �قت�ست �حلاجة ذلك .

مر�عاة �ل�سالحيات �ملالية �ملعمول بها فـي �ملنطقة .  - 3

�أو ممثلها �لقانوين  تتوىل �للجنة �مل�سكلة وفقا للبند )2( �إخطار �ل�سركة �لعاملة   - 4

كتابة بالقيمة �لتقديرية للمن�ساآت ، وفـي حال عدم �لعرت��س خالل )15( خم�سة 

ع�ســـر يـــوم عمــــل ، تعتبـــر هــــذه �لقيمــــة مقبولـــــة ، وت�ستكمــــل �لإجـــــر�ء�ت �لالزمـــــة 

فـي هذ� �ل�ساأن .

املــادة ) 112 (

فـي حـــال عــدم قيـــام �ل�سركة �لعاملة باإز�لة �ملخلفات و�لنفايات �ملوجودة باملحـــل ، يجــوز 

للرئيـــ�س �لتنفيـــذي �أن ياأمـــر باإز�لتهـــا على نفقتهـــا ، وذلك دون �لإخــالل بحــــق �ملنطقـــة 

فـي �لرجوع على �ل�سركة �لعاملة بكافة �لتكاليف �ملرتتبة على ذلك .

وفـي حال عدم قيام �ل�سركة �لعاملة باإجر�ء �أعمال �ل�سيانة �لالزمة لأي �أ�سر�ر باملحل ، 

يجوز للرئي�س �لتنفيذي �أن ياأمر باإجر�ء عملية �ل�سيانة ، و�لرجوع على �ل�سركة �لعاملة 

بكافة �لتكاليف �ملرتتبة جر�ء ذلك .
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املــادة ) 113 (

يجب على �ملنطقة عند �إلغاء ترخي�س �إحدى �ل�سركات �لعاملة ، �إخطار �جلهات �ملعنية بذلك .

كما يجب على �ل�سركة �لعاملة �تخاذ �إجر�ء�ت �إلغاء �إقامة �لعاملني �لأجانب �لذين �سبق 

منحهم �إقامة عمل على كفالتها ، وترحيلهم من �ل�سلطنة ، وفقا للقو�نني �ملعمول بها . 

املــادة ) 114 (

ت�سري �أحكام هذ� �لف�سل على تر�خي�س �ل�سركات �لعاملة �مل�ستاأجرة من �لباطن ، وذلك 

مبا ل يتعار�س مع حقوقها و�لتز�ماتها فـي �لعقد �ملربم مع �ل�سركة �لعاملة �ملوؤجرة . 

ول يرتتب على �إلغاء ترخي�س �ل�سركة �لعاملة �مل�ستاأجرة من �لباطن �أي �لتز�مات مالية 

علـى �ل�سركــــة �لعاملــــة �ملوؤجرة تزيــــد على �للتز�مات �ملن�سو�س عليها فــــي عقــــد �لإيجـــار 

من �لباطن �أو فـي �لتعهد �لكتابي مب�سوؤوليتها بالت�سامن مع �مل�ستاأجر من �لباطن ، وذلك 

جتاه �ملنطقة و�جلهات ذ�ت �ل�سلة و�ملرفق بعقد �لإيجار من �لباطن .

املــادة ) 115 (

�ل�سركة  بالتز�مات  ، �لإخالل  �إلغاء �لرتخي�س وفقا لأحكام هذه �لالئحة  ليرتتب على 

 ، �لكاملة  �للتز�مات وعلى م�سوؤوليتها  بهذه  �إقر�ر  بتقدمي  وتلتزم   ، �لغري  �لعاملة جتاه 

ويجب على �ملنطقة مر�عاة حقوق �أي طرف ثالث له تعاقد�ت مع �ل�سركة �لعاملة د�خل 

حدود �ملنطقة ، ومتعلقة باملن�ساآت �أو �ملباين �أو �لأر��سي �ملوؤجرة لها . 

املــادة ) 116 (

ل يجوز �إنهاء عقد �لإيجار �أو �تفاقية �ل�ستثمار �أو �إلغاء �لرتخي�س بناء على طلب �ل�سركة 

�لعاملة �إل بعد ت�سوية كافة �للتز�مات �لقانونية و�ملالية جتاه �لغري .

الف�سـل الرابـع ع�سـر

ت�سنيــف املخالفــات

املــادة ) 117 (

ت�سنف خمالفات �أحكام هذه �لالئحة و�لقو�نني ، و�أي �سو�بط �أو تعليمات �أخرى معمول 

بها فـي �ملنطقة على �لنحو �لآتي : 
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�أ - �ملجموعة �لأوىل ، وت�سمل �ملخالفات �لآتية : 

��ستغالل م�ساحات خارج �مل�ساحة �ملوؤجرة بدون ت�سريح .  - 1

بدون  �لعاملة  �ل�سركة  مباين  خارج  جتارية  كابينة  �أو  كاونرت  �أو  ك�سك  تثبيت   - 2

ت�سريح م�سبق من �جلهة �مل�سغلة .

عدم وجود لوحة �إعالنية بال�سم �لتجاري للم�سروع .  - 3

عدم مطابقة �ل�سم �لتجاري فـي �للوحة لال�سم �لتجاري فـي �لرخ�سة .  - 4

عدم �سيانة �للوحة �لإعالنية ، �أو وجود تلف بها .  - 5

عدم توفر �سروط �ل�سالمة �لكافية باللوحة �لإعالنية .  - 6

و�سع ر�سومات �أو �سور غري لئقة على �ملنتجات و�للوحات �لإعالنية .  - 7

عدم �للتز�م ب�سروط موقع �للوحة .  - 8

طباعة �أو توزيع من�سور�ت ورقية بدون ت�سريح من �جلهة �مل�سغلة .  - 9

تعليق �أو ن�سر �ملالب�س فـي غري �لأماكن �ملخ�س�سة لذلك .  - 10

غ�سل �ملركبات و�لآليات فـي غري �لأماكن �ملخ�س�سة لذلك .  - 11

�إلقاء �لف�سالت �أو تبعرث ركامها فـي غري �لأماكن �ملخ�س�سة لذلك .  - 12

�لتاأخر فـي ت�سديد �لفو�تري �مل�ستحقة للجهة �مل�سغلة .  - 13

تخزين ب�سائع غري حمددة فـي وثيقة �لتاأمني �ملقدمة .  - 14

تخزين ب�سائع للغري فـي حال تقدمي وثيقة تاأمني تغطي �لب�سائع �ململوكة لها   - 15

فقط دون �لب�سائع �ملخزنة لديها و�ململوكة لغريها .

�لتخلــــ�س مـــن �لنفايــــات �ل�سلبـــة �أو �ل�سائلــــة �أو جتميعهـــا فـــي غيــــر �لأماكـــــن   - 16

�ملخ�س�سة لذلك .

حيازة عقاقري حمظورة وفقا للقو�نني �ملعمول بها فـي �ل�سلطنة .  - 17

عدم �لإبالغ عن �سجار �لعمال �ملوؤدي �إىل �لإ�سابة �أو �لإعاقة .  - 18

حتريـــك �أو �إز�لـــة �لآلت �أو �أي مــــو�د �أخـــرى مبا ي�سمل �ملركبــــات �لتــــي تت�سبــــب   - 19

فـي حادث ما ، وذلك قبل و�سول �جلهات �ملخت�سة .
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�إيقـــاف �أو ركــن �ل�سيــار�ت �أو �ملركبــات �لثقيلة �أو �حلاويات ب�سكل غيــــر مالئـــم ،   - 20

�أو فـي غري �لأماكن �مل�سرح بها د�خل �ملنطقة .

�إعاقة �ملركبات �أو �لآلت للحركة ، و�سدها لل�سو�رع �أو �أي موقع للعمل .  - 21

22 - حتميل و�سائل نقل �لأفر�د مبا يزيد على طاقتها �ملحددة لها بالرخ�سة .

عدم �لإخطار بكافة �لبيانات �خلا�سة بالعاملني خالل )15( خم�سة ع�سر يوما   - 23

من مبا�سرتهم لعملهم .

عدم �لتقدم بطلب لإ�سد�ر ت�سريح دخول �لعاملني بعد م�سي )7( �سبعة �أيام   - 24

عمل من عملهم .

�ل�سماح للعاملني بالعمل لدى �سركة �أخرى .  - 25

عدم توفري �سروط �ل�سالمة �لعامة باملباين .  - 26

تخزين �لأطعمة فـي مباين �ملكاتب مبا فيها مباين �ملكاتب �مللحقة بامل�ستودعات .  - 27

عــــدم تخ�سيـــ�س مكــــان لتح�سيـــر و�إعـــد�د �لأطعمـــة وحفظهـــا ب�سـكــــل منف�ســــل   - 28

عن غرف �ملبيت .

عدم توفري مر�فق �سحية مالئمة لكل �سقة فـي �سكن �لعاملني .  - 29

عدم توفري و�سائل �لتكييف و�لتربيد �ملالئمة للظروف �ملناخية د�خل �ملباين .  - 30

31 - جتاوز �ل�سعة �ل�ستيعابية ل�سكن �لعاملني .

�إقامة جممعات �سكن موؤقتة بدون مو�فقة �لد�ئرة �ملعنية بامل�ساريع .  - 32

عدم توفر �سروط �ل�سالمة �لعامة فـي �ملجمعات �ملخت�سة .  - 33

عــدم توفر �لبيئـــة �ل�سحية �ملنا�سبة فـي �ملبانــي وفـــقا للمعاييـــر �ملعمــــول بهـــا   - 34

فـي �ل�سلطنة .

�إقامة �ملجمعات �ل�سكنية �ملوؤقتة على �أر�س غري موؤجرة .  - 35

عدم توفري و�سيلة �ت�سال �سريعة فـي موقع �ملجمعات �ل�سكنية �ملوؤقتة .  - 36

عدم توفري و�سيلة نقل منا�سبة مبوقع �ملجمعات �ل�سكنية �ملوؤقتة .  - 37
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مبيت غري �لعاملني باملنطقة �أو غري �مل�سرح لهم بالدخول �إىل �سكن �لعاملني .  - 38

عدم �ل�سماح للمخت�سني باإجر�ء �لتفتي�س �لدوري على �ملجمعات �ل�سكنية .  - 39

�ل�سماح بالختالط بني �جلن�سني فـي �ملباين �ل�سكنية .  - 40

بــــه  �أكثـــر يزيـــد عـــدد �لعاملــــني �لقاطنــــني  �أو  عدم تعيــني مر�قــب لكل مبنى   - 41

على )50( خم�سني عامال .

�ل�سماح للعاملني باملبيت فـي غري �ملبنى �ملحدد لهم .  - 42

تاأجري �ل�سكن لطرف ثالث دون مو�فقة �لد�ئرة �ملخت�سة .  - 43

�مل�ساركة فـي �ملبانـــي �أو فـــي �لأر�س �ملوؤجـــرة للغيـــر د�خـــل �ملنطــقة دون وجـــود   - 44

�إجر�ء�ت �لتاأجري من �لباطن .

بتاأجري   - بها  �ل�سكنية خا�سة  �ملباين  كانت  فـي حال   - �لعاملة  �ل�سركات  قيام   - 45

�ملباين ب�سكل كلي �أو جزئي ل�سركات عاملة �أخرى لإيو�ء �لعاملني لديها بدون 

�لعقاري  �ل�ستثمار  ن�ساط  و�إ�سافة   ، �ملخت�سة  �لد�ئرة  مو�فقة  على  �حل�سول 

لرخ�سة مز�ولة �لن�ساط �ل�ستثماري باملنطقة .

46 - عدم حتديث �لبيانات �خلا�سة ب�سكن �لعاملني .

47 - �لقيام باأعمال حمظورة د�خل �سكن �لعاملني باملنطقة وعدم �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية بحق �ملخالفني .

�إخر�ج �أي ب�سائع �أو مو�د ذ�ت قيمة جتارية د�خل �ملركبات �خلا�سة .  - 48

49 - حتميل و�سائل نقل �لب�سائع مبا يزيد على طاقتها �ملحددة لها بالرتخي�س .

قيام و�سيلة �لنقل �جلماعي بنقل �أ�سخا�س غري م�سرح لهم بدخول �ملنطقة .  - 50

منع موظفـي �جلهة �مل�سغلة �أو �أي من �جلهات �ملعنية بال�سلطنة من �أد�ء مهام   - 51

عملهم .

�ل�ستخد�م غري �ملرخ�س به للحاويات �أو �لغرف �ملتنقلة .  - 52

رف�س ت�سلم �إ�سعار �لإنذ�ر �أو �ملخالفة .  - 53

عدم ت�سويب �ملخالفة خالل �مليعاد �ملحدد بالإ�سعار .   - 54
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�لعمل فـي غري �ساعات �لعمل �لر�سمية �ملحددة وفقا للقو�نني و�للو�ئح و�لأنظمة   - 55

و�ل�سو�بط �ملطبقة فـي �ملنطقة .

عدم �للتز�م بال�سروط �لبيئية �ل�سادرة للم�سروع .  - 56

�إ�سافة �أي �أن�سطة �أخرى دون �حل�سول على �ملو�فقات �لبيئية �لالزمة .  - 57

58 - عدم توفر بيانات �ل�سالمة �لكيميائية )msds( د�خل �ملن�ساأة .

وتركيبها  �ل�سائع  �ل�سم  تو�سح  كيميائية  مادة  كل  على  عالمات  و�سع  عدم   -  59

�لكيميائي ودرجة خطورتها .

60 - عدم �إبالغ �جلهات �ملخت�سة بحو�دث �لطو�رئ فور حدوثها . 

ب - �ملجموعة �لثانية ، وت�سمل �ملخالفات �لآتية :

�لبـــدء فـي �إقامـــــة �لإن�ســاء�ت قبــل �حل�ســــول على ت�سريــح بذلك مـــن �لد�ئــــرة   - 1

�ملخت�سة .

�لبدء فـي مبا�سرة �لعمل دون �إن�ساء �سياج يحدد م�ساحة �لأر�س �ملخ�س�سة .  - 2

حيازة �سلعة جمهولة �مل�سدر �أو غري م�سحوبة بامل�ستند�ت �لد�لة على م�سدرها .  - 3

�خلا�سة  �ملو�د  لتخزين  �ل�سارع  �أو  �لأر�سفة  �أو  �خلارجية  �لرتد�د�ت  ��ستغالل   - 4

بامل�سروع .

�ملنتجات  �أو  �لب�ساعة  فـي غ�س  ت�ستعمل  و�أغلفة  بيع مو�د  �أو  �أو عر�س  ت�سنيع   - 5

�ل�سناعية .

تنفيذ �أعمال �لبناء و�لرتكيب باملخالفة للمو��سفات و�لر�سومات �ملعتمدة .  - 6

و�سع بيان جتاري خمالف للحقيقة على �لب�ساعة �أو على �ملحال �أو على �لأغلفة .  - 7

8 - ��ستعمال �أو حيازة �أجهـــزة �أو �أدو�ت وزن قيــــا�س �أو كيل مزورة �أو غري �سحيحـــة 

�أو مدموغة بطريقة غري م�سروعة .

9 - �إحد�ث تغيري فـي �أجهزة �أو �أدو�ت �لوزن �أو �لقيا�س �أو �لكيل من �ساأنه �أن يجعلها 

غري �سحيحة .

دمــــــغ م�سغـــولت من �ملعــــادن بدمغـــات غري �سحيحـــة �أو بيع هــــذه �مل�سغـــــــولت   - 10

�أو �لأ�سناف �أو عر�سها للبيع �أو حيازتها بق�سد �لتعامل فيها .
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رف�س �لتوقيع على حم�سر �ل�سبط �أو حجز �لب�ساعة �مل�سادرة �أو حم�سر �أخذ   - 11

العينات .

تخزين ب�سائع ل ت�سملها وثيقة �لتاأمني �ملقدمة منها .  - 12

13 - عدم متديد وثيقة �لتاأمني قبل �نتهاء مدتها بـ )10( ع�سرة �أيام عمل على �لأقل 

فـي �حلالت �لتي تقت�سي �لتجديد .

14 - عدم جتديد �لرتخي�س خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �نتهائه .

عــدم تقديـــم �أو جتديـــد وثيقـة �لتاأمني على �لعاملـــني لديهـــــا ، و�لتـــي تغطـــي   - 15

�أي �أ�سر�ر �أو �أخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم .

عدم زيادة قيمة وثيقة �لتاأمني �إذ� جتاوزت قيمة �لب�سائع �لد�خلة �أو �ملخزنة   - 16

باملنطقة قيمة �لوثيقة �ملقدمة على تلك �لب�سائع .

عدم �لحتفاظ بال�سجل �لعام للب�سائع �أو �ل�سجل �خلا�س باملو�د �ملتلفة .  - 17

عدم �حتفاظ �ل�سركة �لعاملة و�ملرخ�س لها مبز�ولة �لن�ساط �ل�سناعي ب�سجل   - 18

خا�س مبعادلت �لت�سنيع . 

عدم تطابق �لبيانات �ملدونة فـي �سجالت �ل�سركة �لعاملة مع �لبيانات �ملوثقة   - 19

فـي �سجالت �ملنطقة .

عدم تطابق �سجالت �ل�سركة �لعاملة مع �سجالت �لد�ئرة �ملخت�سة .   - 20

�لعاملة بال�سجالت �خلا�سة بها ملدة )5( خم�س �سنو�ت  �ل�سركة  عدم �حتفاظ   - 21

ميالدية من تاريخ �إغالقها . 

فقد �أو �إتالف �ل�سركة �لعاملة �سجالت وقيود �لب�سائع .  - 22

عدم �حتفاظ �ل�سركة �لعاملة بالوثائق �خلا�سة بالب�سائع �لتي يتم �إخر�جها   - 23

من �ملنطقة ملدة �سنة من تاريخ �إخر�جها من �ملنطقة .

ج - �ملجموعة �لثالثة ، وت�سمل �ملخالفات �لآتية : 

�إحـــد�ث �إ�سافــــات �أو تغييـــر�ت �أو �إز�لـــة فـي �ملباين �ملوؤجرة دون مو�فقة كتابيــة   - 1

من �لد�ئرة �ملخت�سة .
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2 - جتريـــف �أو �قتـــالع كميــات من �لأتــربة �أو �سخــور �أر�س �ملنطقــة و��ستخد�مهـــا 

لأغر��س �لردم .

�لإقفال غري �ملالئم لأبو�ب ونو�فذ �ملباين �أو منافذ �حلريق �لعائدة للم�ستودعات   - 3

�أو �ملعامل �أو �لور�س ... �إلخ .

خمالفــة �لقو�نــني و�للو�ئــح �ملتعلقــة بال�سحة و�لنظافـــة �لعامــة فـــي �ملطاعـــم   - 4

و�لكافيترييات ، وي�سمل ذلك �ملطابخ فـي �سكن �لعاملني .

�لت�سبب فـي خلق ظروف غري �سحية د�خل �أو حول �ملباين باملنطقة .  - 5

عدم وجود بطاقة �ل�سحة �ملهنية �أو �نتهاء �سالحيتها .  - 6

خمالفة �أحكام �ل�سو�بط و�لقو�عد �ملنظمة للعمل فـي �ملنطقة .  - 7

ت�سغيل �مل�سروع قبل �حل�سول على �لت�سريح �لبيئي للم�سروع .  - 8

د - �ملجموعة �لر�بعة ، وت�سمل �ملخالفات �لآتية :

مز�ولة ن�ساط غري مرخ�س به .  - 1

�لأر�س  قطعة  حدود  خارج  �أو  �لطرق  على  �خلطرة  غري  �ملو�د  �سكب  �أو  و�سع   - 2

�ملخ�س�سة لل�سركة �لعاملة .

�ل�ستخــــــد�م �ل�سيـــــــئ ملعـــــد�ت مكافحـــــة �حلر�ئـــــق ) كا�ستخد�مهـــــــا للتنظيـــــــف   - 3

�أو �لغ�سيل ...�إلخ( .

عدم توفر معد�ت مكافحة �حلر�ئق .  - 4

عدم كفاية معد�ت مكافحة �حلر�ئق .  - 5

عدم �سيانة معد�ت مكافحة �حلر�ئق ب�سكل مالئم ودوري .  - 6

عدم مالءمة معد�ت مكافحة �حلر�ئق .  - 7

�لإهمال فـي توفري �سروط ومتطلبات �ل�سالمة �لعامة .  - 8

حدوث حريق طفيف نتيجة لالإهمال فـي توفري �سروط ومتطلبات �ل�سالمة   - 9

العامة . 

10 - �ل�سغط �لز�ئد على �لتو�سيالت �لكهربائية �أو �لأجهزة .
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11 - حــــدوث حريــــق طفيـــف نتيجـــة �ل�سغط �لز�ئـــد علــى �لتو�ســـيالت �لكهربائيـــة 

�أو �لأجهزة و�لإهمال فـي توفري �سروط ومتطلبات �ل�سالمة �لعامة . 

12 - حدوث �إ�سابة عمل نتيجة لعدم تو�فر متطلبات �ل�سالمة �ملهنية �أو عدم كفايتها .

13 - عدم �إلز�م �لعاملني بالتقيد مبتطلبات �ل�سالمة �ملهنية فـي �أثناء �لعمل .

14 - عدم توفر خطة طو�رئ للمن�ساأة ، وتدريب �لعاملني عليها . 

هـ - �ملجموعة �خلام�سة ، وت�سمل �ملخالفات �لآتية :

تغطي  تاأمني  وثيقة  تقدمي  قبل  �ملنطقة  فـي  �لت�سغيلية  �لعمليات  مبا�سرة   - 1

�لت�سغيلية  �لعمليات  فـي  �مل�ستخدمة  و�ملعد�ت  و�لآليات  �لت�سنيعية  �لوحد�ت 

و�لإنتاجية لديها �إذ� كانت م�ستاأجرة للمباين و�مل�ستودعات .

نقلها  �أو  منها  �لتخل�س  �أو  �لرتخي�س  يغطيها  ل  �لتي  �خلطرة  �ملو�د  تخزين   - 2

بدون �تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية �لتي تقررها �ملنطقة .

مبا�سرة �لعمليات �لت�سغيلية فـي �ملنطقة قبل �حل�سول على �سهادة �إمتام �لبناء .  - 3

ر�ســـوة �أي مــن موظفـــي �جلهة �مل�سغلــة �أو ��ستغاللــه لأغـــر��س �سخ�ســية ل�سالــح   - 4

�ل�سركات �لعاملة �أو �لأفر�د .

تخ�سي�س جزء من �ملباين �أو �لأر��سي �ملخ�س�سة لإقامة �مل�ساريع �ل�ستثمارية   - 5

لأغر��س �إقامة �سكن د�ئم .

تقدمي م�ستند�ت مزورة �أو خمالفة للحقيقة .   - 6

تخزيــــن �ملخلفـــات �خلطـــرة �أو �لتخلـــ�س منهــــا دون �حل�ســـول علــــى ترخيـــ�س   - 7

من �جلهات �ملخت�سة بذلك . 

و - �ملجموعة �ل�ساد�سة ، وت�سمل �ملخالفات �لآتية :

فتح موقع �مل�سروع �لذي مت �إغالقه �أو �إلغاء رخ�سته .  - 1

�لت�سرف فـي ب�سائع حمجوزة .  - 2

3 - �إتـــالف �ل�سركـــة �لعاملـــة �ل�سجـــالت و�لقيــود و�لوثائــــق �خلا�ســــة بالب�سائــــع 

بدون مو�فقة �لد�ئرة �ملخت�سة .
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�إغالق منافذ �خلروج و�لدخول من و�إىل �ملنطقة ب�سكل يهدد �ل�سالمة �لعامة .  - 4

و�ســـع �أو �سكــب �ملو�د �خلطرة على �لطـــرق �أو خـــارج حــدود �ملو�قـــع �ملخ�س�ســـة   - 5

لل�سركة �لعاملة . 

�ل�سالمة  حدوث حريق كبـــري نتيجـــة لالإهمال فـي توفري �سروط ومتطلبات   - 6

العامة . 

حـــدوث حريــــــق كبيــــر نتيجـــــة �ل�سغــــط �لز�ئد على �لتو�سيــــالت �لكهربائيــــــة   - 7

�أو �لأجهزة ... �إلخ .

تو�سعة �مل�سروع بدون ترخي�س م�سبق من �جلهات �ملخت�سة .  - 8

املــادة ) 118 (

يجوز للجهة �مل�سغلة تعديل هذ� �لت�سنيف كلما �قت�ست �حلاجة ذلك . 

املــادة ) 119 (

حتت�سب �لنقاط عن كل خمالفة لأحكام لئحة �ملنطقة �أو �لقو�نني �أو �ل�سو�بط �ملعمول 

بها فـي �ملنطقة وفقا للجدول �لآتي :

املجموعةالت�سل�سل

عدد النقاط عن كل خمالفة

الثالثة فما فوقالثانيةالأوىل

123�ملجموعة �لأوىل1

246�ملجموعة �لثانية2

5710�ملجموعة �لثالثة3

71015�ملجموعة �لر�بعة4

101525�ملجموعة �خلام�سة5

253550�ملجموعة �ل�ساد�سة6
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املــادة ) 120 (

�ل�سابقة بعد �نق�ساء �ملدد �ملبينة  �ملادة  يتم حمو �لنقاط �لرت�كمية �ملن�سو�س عليها فـي 

باجلدول �لتايل ، وحت�سب هذه �ملدد من تاريخ �كت�ساف �رتكاب �ملخالفة : 

املجموعةالت�سل�سل

املدة التي يتم بانق�سائها حمو املخالفة 

)بال�سهر(

الثالثة فما فوقالثانيةالأوىل

9 6 3�ملجموعة �لأوىل1

369�ملجموعة �لثانية2

4812�ملجموعة �لثالثة3

4812�ملجموعة �لر�بعة4

61218�ملجموعة �خلام�سة5

121824�ملجموعة �ل�ساد�سة6

املــادة ) 121 (

مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�سد ، تتخذ �ملنطقة �لإجر�ء�ت �لآتية :

1 - �إنذ�ر خطي �أول عند و�سول �لنقاط �لرت�كمية �إىل )10( ع�سر نقاط .

2 - �إنذ�ر خطي ثان عند و�سول �لنقاط �لرت�كمية �إىل )25( خم�س وع�سرين نقطة .

�لنقاط  و�سول  عند  باملائة  خم�سني   )%50( بن�سبة  �لرتخي�س  ر�سوم  زيادة   -  3

�لرت�كميــة �إىل )35( خم�س وثالثني نقطــة ، ويتم �حت�ســاب �لزيادة عنـــد �أول 

جتديد للرتخي�س .
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4 - زيادة ر�سوم �لرتخي�س بن�سبة )100%( مائة باملائة عند و�سول �لنقاط �لرت�كمية 

�إىل )50( خم�سني نقطة ، ويتم �حت�ساب �لزيادة عند �أول جتديد للرتخي�س . 

ور�ســـوم  باملائــة  وع�سريــن  بن�سبــة )25%( خم�س  �لأر��ســي  �أجور  ر�ســــوم  زيـــادة   -  5

�لرتخيـــ�س بن�سبــــــة )100%( مائـــــة باملائـــــة عنــــد و�سول �لنقـــــــاط �لرت�كميـــــــــة 

�إلـــى )75( خمـــ�س و�سبعـــني نقطــــة ، ويتم �حت�ســـاب �لزيــادة عند �أول جتديــــد 

للرتخي�س و��ستحقاق �لأجور �ل�سنوية .

6 - ف�سخ عقد �لإيجار �أو �تفاقية �ل�ستثمار و�سحب �لرتخي�س عند و�سول �لنقاط 

�لرت�كمية �إىل )100( مائة نقطة .

وفـي جميع �حلالت يجب �أل تقل قيمة �لزيادة فـي �لر�سوم عن )100( مائة ريال 

عماين ، و�أل تزيد على )5000( خم�سة �آلف ريال عماين . 
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�صنــدوق الرفـــد

قــــرار

رقم 2014/16

باإ�سـدار الالئحـة التنظيميـة ملراكـز �سنـد للخدمـات

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/6 باإن�ساء �سندوق الرفد واإ�سدار نظامه ،

واإىل الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/319 ،

واإىل موافقــة جملــ�س اإدارة �سنــدوق الرفــد بتاريـخ 24 يونيــو 2014م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولـــــى 

يعمل بالالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات املرفقة .

املـــادة الثانيــــة 

يلغى القرار الوزاري رقم 2009/319 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املـــادة الثالثــــة 

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

�صـدر فـي : 7 من ذي الحجة 1435هـ 

الموافــق : 1 من اأكتوبـــــــــــر 2014م

د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

                                                                                      وزيـــــــــــــــــر التجــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــة

                                                                                     رئيــ�س جملــ�س اإدارة �سنــدوق الرفـــد
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الالئحـة التنظيميــة ملراكــز �سنــد للخدمــات

املــادة ) 1 ( 

يكـــون للكلمـــات والعبــارات التاليــة - فـي تطبيــق اأحكام هــذه الالئحــة - املعنــى املبني قريـن 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

ال�صنـــــــــــــــــــــدوق : �سندوق الرفد .

الرئي�س التنفـيذي : الرئي�س التنفـيذي لل�سندوق .

الفــــــــــــــــــــــــــــــرع : فرع ال�سندوق املخت�س باملحافظة .

املراكـــــــــــــــــــــــــــــز: مراكز �سند للخدمات . 

اللجنــــــــــــــــــــــــــــة: جلنة املراكز املن�سو�س عليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة .

الرتخيـــــــــــــــــــــ�س: املوافقة ال�سادرة للمراكز .

جلنــــــة املقابـــــالت: اللجنة املخت�سة باإجراء املقابالت ال�سخ�سية للمتقدمني للح�سول 

على الرتخي�س واملن�سو�س عليها فـي املادة )4( من هذه الالئحة .

النظـــــــــــــــــــــــــــــام: النظــــام االإلكرتونــــي امل�ستخـــدم فـــي طباعــــة اال�ستمــــارات الذكيـــة 

اأو تقدمي اخلدمات االإلكرتونية .

املــادة ) 2 ( 

تتوىل املراكز تقدمي اخلدمات الواردة بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 3 ( 

ت�سكل اللجنة بقرار من الرئي�س التنفـيذي ، وتخت�س باالآتي :

1 - و�سع االآليات الالزمة العتماد الطلبات املقدمة ومنح الرتخي�س .

2 - البت فـي الطلبات املقدمة للح�سول على الرتخي�س ، وفـي كافة الطلبات املتعلقة 

باملراكز ، وذلك على النحو املبني فـي هذه الالئحة .

3 - حتديد االآليات الالزمة ملتابعة وتقييم �سري العمل باملراكز وتطويرها .

4 - و�سع اخلطط املنا�سبة لتطوير املراكز وتنظيم عملها .
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املــادة ) 4 ( 

ت�سكل جلنة املقابالت بكل فرع بقرار من الرئي�س التنفـيذي .

املــادة ) 5 ( 

ال يجــــوز تقديـــــم اخلدمـــــات املن�ســـــو�س عليهـــــا فـــــي هـــــذه الالئحــــة اإال بعـــــد احل�ســـــول 

علـــى  ترخيـــ�س بـــذلك .

املــادة ) 6 ( 

ي�سرتط فـيمن يتقدم لطلب الرتخي�س ما ياأتي :

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية ، اأو �سركة عمانية ال يزيد عدد اأع�سائها على )4( اأربعة 

اأ�سخا�س .

اأبنـــــاء الواليـــــة التـــــي يرغـــــب فـــــي فتــــح املركــــز بهـــا با�ستثنــــــاء  اأن يكــــــون مـــــن   - 2

حمافظــــة م�سقــط .

3 - اأال يقـــل عمـــر املتقــدم عــن )18( ثمانيــة ع�ســر عاما ، وال يزيد على )55( خمــ�سة 

وخم�سني عاما .

4 - اأال يكــــون قـــد �سبق له احل�سول على ترخي�س �سابق ملزاولــة الن�ساط خــالل )3( 

ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتقدمي الطلب .

5 - اأن يكون من غري العاملني فـي اأي من القطاعني احلكومي اأو اخلا�س .

6 - اأن يلتزم بالتفرغ التام للعمل باملركز . 

7 - اأن يلتزم بعدم ت�سغيل قوى عاملة وافدة باملركز .

8 - اأال يكون تاجرا فردا اأو �سريكا باإحدى املوؤ�س�سات التجارية اأو له عالقة قانونية 

بتلك املوؤ�س�سة .

9 - اأن يكون حا�سال على �سهادة دبلوم التعليم العام على االأقل اأو ما يعادلها ، ويجوز 

لرئي�س اللجنة اال�ستثناء من هذا ال�سرط �سريطة اأن تتوافر لدى �ساحب ال�ساأن 

خربة عملية ال تقل عن )3( ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه اأو فـي جماالت م�سابهة .

10- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية .
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املــادة ) 7 ( 

يقدم طلب الرتخي�س على النموذج املعد لهذا الغر�س مرفقا به امل�ستندات االآتية :

1 - ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية ، و�سورة �سم�سية ملقدم الطلب .

2 - ن�سخة من بطاقة �سجل القوى العاملة .

3 - اأ�سل ر�سالة عدم حمكومية من �سرطة عمان ال�سلطانية .

4 - ن�سخة من املوؤهل الدرا�سي . 

5 - ن�سخــة من اأوراق ال�سجــل التجــاري املت�ســمن ن�ســاط طباعــة وت�سويــر امل�ستنــدات 

ون�ساط تعقب املعامالت .

6 - ن�سخة من �سهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان .

املــادة ) 8 ( 

يقدم طلب الرتخي�س من ذوي ال�ساأن اإىل الفرع املطلوب فتح املركز فـي دائرة عمله .

املــادة ) 9 ( 

يتولــى الفــرع قيــد الطلــب فـــي ال�سجــل املعــد لذلــك ودرا�ستــه ، والتحقـــق مـــن ا�ستيفائـــه 

لل�سـروط املن�ســـو�س عليهــا فـي هذه الالئحة ، وتتوىل جلنة املقابالت بالفرع اإجراء املقابلة 

ال�سخ�سية لطالب الرتخي�س ، ويحال الطلب مرفقا به راأي الفرع اإىل اللجنة .

املــادة ) 10 ( 

تتولـــى اللجنـــة البــت فـــي طلبـــات الرتخيـــ�س خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز )30( ثالثيــن يومــا 

من تاريخ اإحالتها اإليها ، م�ستوفاة ال�سروط وامل�ستندات املطلوبة ، وذلك باملوافقة املبدئية 

اأو بالرف�س .

، ويخطر به مقدم الطلب خالل )15(  القرار م�سببا  اأن يكون  الرف�س يجب  وفـي حالة 

خم�ســـة ع�ســر يومـا من تاريـخ �سـدوره ، وله اأن يتظلم كتابة منـه اإىل رئي�س اللجنة خــالل 

)60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره ، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني 

يومـا مـن تاريـخ تقدميـه ، ويعتبـر م�سـي املـدة امل�سـار اإليهـا دون البـت فـي التظلـم مبثابـة 

رف�سه ، ويكون قرار اللجنة ال�سادر فـي هذا ال�ساأن نهائيا .               
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املــادة ) 11 ( 

ال تعترب املوافقة املبدئية امل�سار اإليها فـي املادة )10( من هذه الالئحة ترخي�سا مبزاولة 

الن�ســـاط ، ويحــظر على �ساحــب ال�ســاأن مزاولة الن�ســاط اإال بعد احل�سـول علـى الرتخيــ�س 

النهائي بذلك .

املــادة ) 12 ( 

يجــــب علـــى طالـــب الرتخيـــ�س اإنهـــاء االإجـــراءات التاليـــة وذلك خــالل )90( ت�سعيــن يومــا 

من تاريخ املوافقة املبدئية :

1 - ح�سور ور�سة تعريفـية .

2 - ا�ستخراج �سجل جتاري با�سم �ساحب الرتخي�س .

3 - ا�ستخراج  �سهادة االنت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان .

4 - التوقيع على اإقرار بااللتزام ب�سوابط هذه الالئحة .

5 - الت�سجيل فـي الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .

6 - حتقيق اال�سرتاطات وال�سوابط املو�سحة فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .

7 - ا�ستيفاء اال�سرتاطات االأخرى التي تراها اللجنة منا�سبة .

املــادة ) 13 ( 

قيام طالب  دون  الالئحة  املادة )12( من هذه  فـي  املن�سو�س عليها  املدة  فـي حال م�سي 

الرتخي�س بتنفـيذ االإجراءات املن�سو�س عليها فـيها ، تعترب املوافقة املبدئية كاأن مل تكن ، 

ويجوز لرئي�س اللجنة فـي حالة ال�سرورة منح طالب الرتخي�س مدة اإ�سافـية ال تتجاوز 

)30( ثالثني يوما ال�ستيفاء اال�سرتاطات امل�سار اإليها . 

املــادة ) 14 ( 

ي�سدر الرتخي�س النهائي بقرار من اللجنة ، وذلك بعد التحقق من توفر كافة ال�سروط 

املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 15 ( 

تكون مدة الرتخي�س �سنة واحدة قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب يقدم من املرخ�س 

له قبل انتهاء مدة الرتخي�س مبدة ال تقل عن �سهر .
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املــادة ) 16 ( 

يجب على املرخ�س له و�سع الرتخي�س فـي مكان بارز داخل املركز .

املــادة ) 17 ( 

ال يجـــوز للمرخــ�س له الت�ســرف فـي الرتخيــ�س اأو التنــازل عنه بدون موافقة اللجنة ،              

و ي�سرتط للتنازل عنه ما ياأتي :

1 - تقدمي طلب التنازل على النموذج املعد لذلك .

2 - اأن تتوفر فـي املتنازل له كافة ال�سروط املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

3 - فـي حالة ح�سول املرخ�س له على قر�س من ال�سندوق ، يجب �سداد كامل القر�س 

وتقدمي �سهادة براءة الذمة ، ويجوز للجنة فـي حالة ال�سرورة اال�ستثناء من هذا 

ال�سرط ، على اأن يتعهد ب�سداد باقي اأق�ساط القر�س امل�ستحق لل�سندوق .

وفــي حالـة تنــازل املرخــ�س لــه عـن الرتخيــ�س ال�ســادر لـه ، وح�سولـه على ترخيـ�س ثـان ، 

فاإنه ال يجوز له التنازل عن هذا الرتخي�س .

املــادة ) 18 ( 

ال يجوز للمرخ�س له اإجراء اأي تعديالت على النظام اأو العبث به اأو ت�سريبه اأو ا�ستخدامه 

خــارج املركــز ، اأو ا�ستخــدام اأي اأنظمـة اأخـرى داخـل املركـز اإال بعـد احلـ�سول على موافقــة 

اللجنة .

املــادة ) 19 ( 

ال يجوز للمرخ�س له نقل املركز اإىل مكان اآخر اإال مبوافقة اللجنة .

املــادة ) 20 ( 

يحظر على املرخ�س له فتح فروع اأخرى للمركز .

املــادة ) 21 ( 

يحظر على املرخ�س له ت�سريب اأو اإف�ساء اأي بيانات يكون قد اطلع عليها مبنا�سبة تقدمي 

خدمات املركز .
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املــادة ) 22 ( 

يجـــوز للجنـــة الرتخيـــ�س ملن�ســـاآت القطاع اخلــا�س بطباعة اال�ستمــارات الذكيـــة اخلا�ســة 

بـــوزارة القـوى العاملـــة املوجــودة بالنظـــام اأو الرتخيــ�س بطباعـــة ا�ستمـــارة عقـــود العمـــل 

للعاملني بها فقط .

املــادة ) 23 ( 

ي�سرتط الإ�سدار الرتخي�س املن�سو�س عليه فـي املادة )22( من هذه الالئحة ما ياأتي :

1 - اأن تكون املن�ساأة من فئة الدرجة العاملية اأو املمتازة اأو االأوىل .

2 - اأال يقل جمموع القوى العاملة الوافدة باملن�ساأة عن )2000( األفـي عامل بالن�سبة 

لرتخيـ�س طباعـــة اال�ستمـــارات الذكيـــة اخلا�سـة بـوزارة القوى العاملة ، واأال تقل 

عـــن )200( مائتــي عامــل بالن�سبـة لرتخيـ�س طباعـة عقـود العمـل للعامليـن بـهـا 

فقط .

3 - اأن تكون املن�ساأة ملتزمة بتحقيق ن�سبة التعمني املفرو�سة عليها مبوجب القانون .

4 - تخ�سي�س مكان فـي اال�ستقبال بالفرع الرئي�سي للمن�ساأة لطباعة اال�ستمارات .

وي�ســـدر الرتخيـــ�س لكل من�ســـاأة يكــون لهــا �سجـــل جتــــاري ، وال يجــــوز ا�ستخــــدام النظــــام 

عن طريق القوى العاملة الوافدة .

املــادة ) 24 ( 

يقــدم طلـب الرتخيـ�س - املن�سـو�س عليـه فـــي املــادة )22( مـن هذه الالئحـة - من املنـــ�ساأة 

اأو مـــن ميثلهـــا اإىل رئي�س اللجنة مرفقا به ما ياأتي :

و�سناعة  اإىل غرفة جتارة  االنت�ساب  و�سهادة  التجاري  ال�سجل  اأوراق  ن�سخة من   -  1

عمان اخلا�سة باملن�ساأة .

2 - ك�سف بعدد القوى العاملة الوطنية ، والوافدة باملن�ساأة من اجلهة املخت�سة .

3 - ن�سخة من ملكية اأو عقد اإيجار املركز الرئي�سي للمن�ساأة .

4 - خطاب من وزارة القوى العاملة يفـيد االلتزام بن�سبة التعمني .
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املــادة ) 25 ( 

يجوز وقف اأو اإلغاء الرتخي�س فـي احلاالت االآتية :

1 - بناء على طلب املرخ�س له .

2 - خمالفة املرخ�س له الأحكام هذه الالئحة .

3 - عدم تواجد املرخ�س له باملركز لعدد )3( ثالث مرات فـي الزيارات التي يقوم بها 

ال�سندوق ، وذلك خالل )3( ثالثة اأ�سهر .

4 - عدم االلتزام باالأ�سعار املعتمدة من قبل ال�سندوق .

5 - عدم ا�ستخدام النظام الأكرث من )2( �سهرين .

وال يتــــــــم الوقـــــــف اأو االإلغـــاء فـي احلــــــاالت املن�سو�س عليهــــــا فــــــي البنــــــود )2 ، 3 ، 4 ، 5( 

اإال بعد اإخطار املرخ�س له باملخالفة ، وحتديد اأجل معني الإزالة اأ�سبابها ، وانق�ساء هذا 

االأجل دون اإزالة املخالفة .

املــادة ) 26 ( 

يلتزم �ساحب ال�ساأن بعد اإلغاء الرتخي�س باالآتي :

1 - اإزالة اللوحة التجارية .

2 - رد جهاز الدفع االإلكرتوين للبنك املخت�س ، وغريها من االأجهزة املتعلقة باجلهات 

االأخرى .

3 - �سداد ما يكون قد ح�سل عليه من قرو�س من ال�سندوق اأو ت�سويتها وفقا لالئحة 

الت�سويات ال�سادرة من قبل جمل�س اإدارة ال�سندوق .
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ملحــق رقــــم )1(

اخلدمــات املقدمــة عـن طريــق املراكــز

اأوال : خدمــــات النظــــام :

1 - خدمات وزارة القوى العاملة :

اأ - ا�ستمارة بطاقة عمل .

ب - ا�ستمارة مغادرة .

ج - ا�ستمارة عقد عمل .

د - ا�ستمارة اإىل من يهمه االأمر .

هـ - ا�ستمارة تعديل بيانات . 

و - ا�ستمارة بالغ هروب .

ز - ا�ستمارة نقل كفالة .

ح - ا�ستمارة طلب عمال ) ماأذونية ( .

2 - خدمات وزارة ال�سحة :

       - ا�ستمارة الفح�س الطبي .

3 - خدمات �سرطة عمان ال�سلطانية :

اأ - ا�ستمارة مقيم . 

ب - ا�ستمارة بطاقة �سخ�سية .

ثانيا : خدمــات مقدمــة عــن طريــق االإنرتنــت :

1 - خدمات �سرطة عمان ال�سلطانية :

- التاأ�سريات .
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2 - خدمات الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية :

اأ - ا�ستمارة ت�سجيل �ساحب عمل .

ب - ا�ستمارة ت�سجيل �ساحب من�ساأة .

ج - ا�ستمارة اإنهاء خدمة .

3 - وزارة التجارة وال�سناعة :

اأ - حجز وجتديد ا�سم جتاري .

ب - اإ�سافة ن�ساط اأو فتح فرع اأو نقل ن�ساط .

ج - ت�سجيل موؤ�س�سة فردية جديدة .

د - ت�سجيل �سركة .

هـ - تعديل اأو جتديد ال�سجل التجاري .

و - نقل ال�سجل التجاري .

ز - اإ�سافة اأو �سطب مفو�س بالتوقيع .

ح - �سطب ال�سجل التجاري .

ط - رفع اأو تخفـي�س راأ�س املال .

ثالثا : خدمــــات مكتبيــــة :

1 - ن�سخ وت�سوير امل�ستندات .

2 - طباعة ر�سالة .

3 - اإر�سال وا�ستقبال فاك�س .

4 - طباعة �سرية ذاتية .

5 - اإر�سال وا�ستقبال بريد اإلكرتوين .
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ملحــق رقـــم )2(

ال�سرتاطـات وال�سوابــط اخلا�ســة باملراكــز

1 - اأن يكون املركز فـي موقع منا�سب .

2 - اأال تقل م�ساحة املركز عن )35( خم�سة وثالثني مرتا مربعا .

3 - جتهيز املركز بالتجهيزات املكتبية واالآالت واملعدات االإلكرتونية الالزمة .

4 - تركيب اإنرتنت فائق ال�سرعة . 

5 - و�سع قائمة االأ�سعار املعتمدة من قبل ال�سندوق فـي مكان بارز .

6 - اأن تكــــون التجهيـــزات الداخليـــة واخلارجيــة للمركــز متطابقــة مـــع النمـــاذج املعتمـــدة 

من قبل ال�سندوق .
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هيئـة تنظيــم االت�صــاالت

قــــرار 

رقـم 2014/60 

باإ�شد�ر الئحة تنظيم ��شتغالل �لبنية �لتحتية غري �لن�شطة و�لنفاذ �إليها 

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم 2013/4 بتاريخ 2013/5/22م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

�ملــادة �الأولـــــى

يعمــــــل فـــي �ســــــــاأن تنظيــــــــم ا�ستغــــــالل البنيــــــة التحتيـــــة غيــــــر الن�سطــــــــة والنفـــــــــاذ اإليهــــا 

باأحكام الالئحة املرفقة .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�ملــادة �لثالثــــة

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

�شدر فـي : 7 من ذي �حلجــــــة 1435هـ

�ملو�فــــق : 1 من �أكتوبـــــــــــــــر 2014م

 حممد بن حمد �لرحمي

رئيــــــــــ�س جملـــــــــــــ�س االإدارة
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الئحة تنظيم ��شتغالل �لبنية �لتحتية غري �لن�شطة و�لنفاذ �إليها 

�لف�شــل �الأول

 تعريفــات و�أحكــام عامــة

�ملــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعنى املن�سو�س 

عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفيذية ، ويكون للكلمات والعبارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - البنية التحتية غري الن�صطة :

جميـــع عنا�ســـر االأعمــال املدنيــة غيـــر الن�سطــة للبنيـــة التحتيــة ل�سبكــــة االت�ســـــاالت 

كاملواقع ، واملباين ، وغرف احلماية ، واالأبراج واملعدات ، واإمدادات التيار الكهربائي ، 

والبطاريـــات االحتياطيــة ، والقنــوات واالألياف الب�سرية غيــر امل�ستخدمــــة ، وهياكـــل 

التوزيع .

2 - �ملجمــع �لعقــاري :

البنــــاء املكــــون من وحــــدات �سكنيـــة اأو جتاريــــة مملوكـــــة اأو م�ستاأجــــــرة ، �ســــواء كانــــــت 

هذه الوحدات متال�سقة كمبنى واحد اأو مبان منف�سلة .

3 - موفر �لبنية �لتحتية غري �لن�شطة :

اأي جهة ال يعد ن�ساط االت�ساالت ن�ساطا رئي�سيا الأعمالها التجارية ، وتقوم مبوجب 

الت�سريح با�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

4 - ��شتغالل �لبنية �لتحتية غري �لن�شطة :

تاأجري البنية التحتية غري الن�سطة للمرخ�س له اأو �ساحب ال�سبكة امل�سرح لها .
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5 - �لنفاذ �إىل �لبنية �لتحتية غري �لن�شطة :

متكني املرخـــ�س لـــه مــن ا�ستخدام البنية التحتية غيــر الن�سطـــة للمجمـــع العقـــاري 

لتقدمي خدمات االت�سال دون مقابل .

6 - �لت�شريـــح :

املوافقة التي متنحها الهيئة لل�سماح با�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة .

7 - �ل�شبكة �مل�شرح لها :

اأي �سبكــــة ات�ســـاالت معفــاة من قبــل الهيئـــة مـن متطلبــات الرتخيــ�س وفقــــا لقانــــون 

تنظيم االت�ساالت .

8 - �التفاقية �لتجارية :

العقد املربم بني موفر البنية التحتية غري الن�سطة ، واملرخ�س له اأو �ساحب ال�سبكة 

امل�سرح بها ، ب�ساأن ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة .

�ملــادة ) 2 (

يعفى موفر البنية التحتية غري الن�سطة و�ساحب املجمع العقاري من متطلبات الرتخي�س 

املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .

�ملــادة ) 3 (

يجـــوز للهيئـــة تبادل تفا�سيل اخلطط احلالية وامل�ستقبلية للبنية التحتيــة غيــر الن�سطـــة 

مع اجلهات احلكومية االأخرى املعنية اأو مع املرخ�س له اأو مع �ساحب ال�سبكة امل�سرح لها .

�ملــادة ) 4 (

على موفر البنية التحتية غري الن�سطة ا�ستغاللها على اأ�سا�س غري متييزي وغري ح�سري .

�ملــادة ) 5 (

على �ساحب املجمع العقاري متكني املرخ�س له من النفاذ للبنية التحتية غري الن�سطة 

اخلا�سة به على اأ�سا�س غري متييزي وغري ح�سري .
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�لف�شــــل �لثانــــي

 �أهــــد�ف �لالئحــــة 

�ملــادة ) 6 (

تهدف هذه الالئحة اإىل حتقيق االآتي :

ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة والنفاذ اإليها . اأ - 

ت�سجيع اال�ستثمار فـي التقنيات والت�سهيالت املنا�سبة للبنية التحتية غري الن�سطة . ب - 

تقليل تكلفة اإن�ساء البنية التحتية غري الن�سطة . ج - 

تقليل تكلفة اخلدمات املقدمة للمنتفعني . د - 

�سمان تبادل املعلومات حول البنية التحتية غري الن�سطة القائمة حاليا واملخطط  هـ - 

لها م�ستقبال ، مل�ساعدة موفري اخلدمة عند التخطيط ل�سبكاتهم .

تفادي احلفر فـي الطرق واالأر�سفة بغر�س دفن االأنابيب احلاملة لكوابل االألياف  و - 

اململوكة لطرف  امل�سارات  اأو  املنطقة  بنف�س  اإ�سافية  �سعة  تتوفر  الب�سرية عندما 

اآخر .

�سمــان النفاذ للمجمعات العقاريـــة ب�سكـــل عـــادل وغري متييزي مــن قبـــل موفــــري  ز - 

خدمات االت�ساالت العامة .

زيادة انت�سار خدمة النطاق العري�س وتطبيقاته . ح - 

�لف�شــل �لثالـــث

 �إجر�ء�ت �حل�شول على �لت�شريح و�أحكام �التفاقية �لتجارية

�ملــادة ) 7 (

يقـدم طلـــــب احل�ســـول علــى الت�سريح فـي اأربــع ن�ســخ مــن النمـــوذج املعــد لهـــذا الغـــر�س ، 

مرفقا به االآتي :

�سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول . اأ - 

البطاقة ال�سخ�سية �سارية املفعول ، اأو جواز ال�سفر للمفو�س بالتوقيع . ب - 
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�سهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان �سارية املفعول . ج - 

اأ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج توقيعاتهم . د - 

بيانات البنية التحتية غري الن�سطة املراد ا�ستغاللها . هـ - 

اإي�ســـــال �ســــداد ر�ســــم درا�ســـة الطلــــب ، ومقــــداره )300( ثالثمائــــة ريـــــال عمانــــــي  و - 

غري م�سرتد .

اأي م�ستندات اأو معلومات اأخرى تطلبها الهيئة . ز - 

�ملــادة ) 8 (

اأ - على الدائرة املخت�سة بالهيئة درا�سة الطلب والبت فيه خالل )45( خم�سة واأربعني 

يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة ، وفـي حال الرف�س يجب اأن يكون 

القرار م�سببا .

ولذوي ال�ساأن التظلم اإىل الرئي�س التنفيذي من قرار رف�س الطلب خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ العلم به ، ويتم البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه .

ومقداره  الت�سريح  اإ�سدار  ر�سم  ب�سداد  الطلب  مقدم  اإ�سعار  يتم  املوافقة  حالة  فـي  ب - 

)3000( ثالثة اآالف ريال عماين خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ االإ�سعار ، وت�سدر 

الدائرة املخت�سة الت�سريح بعد تقدمي مقدم الطلب ما يفيد �سداد هذه الر�سوم .

للدائرة املخت�سة - بناء على التما�س مقدم الطلب - عدم التقيد باملدد املن�سو�س عليها  ج - 

فـي هذه املادة اإذا كانت هناك اأ�سباب مو�سوعية تربر ذلك .

�ملــادة ) 9 (

تكـــــون مــــدة الت�سريـــح )3( ثـــالث �سنـــوات قابلـــة للتجديــد بنــاء علــى طلـــب امل�ســـرح لـــه ، 

وبذات ر�سوم اإ�سدار الت�سريح املن�سو�س عليها فـي املادة )8( من هذه الالئحة .
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�ملــادة ) 10 (

يتم اإبرام االتفاقية التجارية بناء على طلب خطي يقدم من املرخ�س له اأو �ساحب ال�سبكة 

امل�سرح لها اإىل موفر البنية التحتية غري الن�سطة يبدي فيه الرغبة فـي ا�ستئجار البنية 

التحتية غري الن�سطة ، ويلتزم طرفاها باالآتي :

االمتناع عن اأي اإعاقة للمفاو�سات بدون اأ�سباب مقبولة . اأ - 

توفــري معلومــات تتعلــق باملفاو�ســــات ، مبا فـي ذلك املعلومـــات الالزمــــة لتحديــــد  ب - 

الت�سهيالت املطلوبة خالل اإطار زمني معقول .

االمتناع عن ك�سف املعلومات ال�سرية والتجارية اخلا�سة باأي طرف قبل احل�سول  ج - 

على موافقته .

�ملــادة ) 11 (

يجـــب اأن تكون مــدة االتفاقيــــة التجاريــة حمددة بو�سوح فـي االتفاقيــة ، واأن تكــون مبنيـة 

على االعتبارات االآتية :

العمر االفرتا�سي لالأ�سول . اأ - 

نوع االأ�سول . ب - 

مدة الرتخي�س اأو ت�سريح خدمات االت�ساالت . ج - 

�ملــادة ) 12 (

يلتزم موفر البنية التحتية غري الن�سطة باالآتي :

االإر�سادات ال�سادرة من قبل الهيئة ، ب�ساأن ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة . اأ  - 

احل�سول على الت�سريح . ب - 

ال�سماح - بناء على طلب معقول من ذوي ال�ساأن - بالف�سل املادي الأدوات ومعدات  ج - 

املرخ�س له اأو �ساحب ال�سبكة امل�سرح لها فـي احلاالت التي يكون فيها ذلك قابال 

للتطبيق .
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اإيداع ن�سخ لدى الهيئة من االتفاقية التجارية واأي تعديالت الحقة عليها خالل  د - 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإبرامها اأو من تاريخ تعديلها .

هـ - عدم القيام بالت�سرفات املنافية للمناف�سة اأو التي حتد منها .

و - �سمـــان اأن تكـــون تعرفة خدمــة ا�ستغــالل البنيـــة التحتيــة غيــر الن�سطـــة معقولــــة 

ومبنية على اأ�سا�س التكلفة .

ز - ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة امل�سجلة لدى الهيئة فقط .

ح - ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�سطة وفقا الختيار املرخ�س له اأو �ساحب ال�سبكة 

امل�سرح لها اإذا كان ذلك ممكنا فنيا وجمديا جتاريا .

ط - اإبرام االتفاقية التجارية مع املرخ�س له اأو �ساحب ال�سبكة امل�سرح لها خالل )90( 

ت�سعني يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة امل�ستندات واملعلومات اخلا�سة بالطلب .

�ملــادة ) 13 (

اإذا تعـــــذر اإبــــرام االتفاقيـــــة التجاريـــة خــــالل املـــدة املحــددة فـــي البنـــد )9( مـــن املـــادة )12( 

من هذه الالئحة اأو حل اأي خالف ب�ساأنها ، يحق الأي طرف من طرفيها اإحالة اخلالف 

اإىل الهيئة للف�سل فيه ، وفقا لنظام الف�سل فـي املنازعات .

�لف�شـــل �لر�بـــع

 �ملخالفــــــات

�ملــادة ) 14 (

فـي حالة خمالفة اأحكـام هذه الالئحة ، للهيئة اتخاذ اأي من االإجــراءات املن�سو�س عليهـــا 

فـي املادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت ، وذلك ح�سب مقت�سيات احلال .
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وزارة العــــــــدل

قــــرار جلنة قبول املحامني

رقم 2014/6/30

باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

واإىل القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�ساأن ال�ســروط والإجراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركــات 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قـــرار جلنـــة قبـــول املحامـــني رقــم 2009/9/16 بتاأ�سيـــــ�س �سركــــة / زيد املالكي ونا�سر 

الطبيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2014/6 بتاريخ 2014/10/14م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولـــــى 

جتري التعديالت املرفقــة على عقد تاأ�سي�س �سركة / زيد املالكي ونا�سر الطبيب للمحاماة 

وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املـــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر فـي : 20 / 12 / 1435هـ 

الموافــق : 14 / 10 / 2014م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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تعديــل عقــد تاأ�شيــ�س 

�شركة زيد املالكي ونا�شر الطبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

اإنـــه فـي يــــوم الثالثـــاء املوافـــق 2014/9/23م اتفـــق املحامـيـــان ) ال�سريكــان ( علــى تعديــل 

املــادة الثامنة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واإبقاء البنود الأخرى كما هي دون تعديل .

املــادة الثامنـــة 

اإدارة ال�شركــــة 

اتفــق ال�سريكــان على اأن تكــون الإدارة م�سرتكــة بينهــما لإدارة اأعمــال ال�سركــة فـي جميـــع 

الأمور املالية والإدارية ، واأن يكونا مفو�سني بالتوقيع منفردين . 

توقيع ال�شريك الأول                                                           توقيع ال�شريك الثاين

.....................                                                           ....................
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيــل النقابـات العمالية واالحتادات العماليـة واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عـــمـال فنــدق �شيــدي م�شقـــط ، تقدمــوا اإىل املديريــة العامــة للرعايــة العماليـــة بالوزارة 

بطلب ت�شجيـل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلـق فـي االعرتا�ض على هـذا الطلب ، على اأن 

بالوزارة لهذا  امل�شكلة  اإىل جلنة بحث االعرتا�شات  به  واأن يتقدم  يكون اعرتا�شه م�شببا 

الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيــل النقابـات العمالية واالحتادات العماليـة واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عـــمــال �شركــة نــور�ض حللــول االإنتــاج ال�شـرق االأو�شــط ، تقدمــوا اإىل املديريــة العامــة 

للرعايــة العماليـــة بالوزارة بطلب ت�شجيـل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلـق فـي االعرتا�ض 

على هـذا الطلب ، على اأن يكون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات 

امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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