
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

ملحق العــــــدد )1342(                                                                     ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                                           وزارة التجارة وال�سناعة

�ســــــــادر فــــــــــــي 2020/5/20 بتحديــــــــــــــد ر�ســــــــــــــــم  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2020/67 

طلــــب بيانــــــــــــات عبــــــــر النظــــــــام الإلكرتونــــــــــــــي 

) ا�ستثمــــر ب�سهولة ( .

                           �سرطة عمان ال�سلطانية

�ســـادر فــــي 2020/5/21 �سوابــــط  التعامـــل مــــع  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2020/151 

املعنية ببحث  العليا  اللجنة  املخالفـني لقرارات 

اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار 

فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( .

رقم 
ال�سفحة

اخلمي�س 27 رم�ســــان 1441هـ                                                 املـوافــــــق 21 مايــــــــــــــــو 2020م
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وزارة التجارة وال�صناعة
قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/67
بتحديد ر�صم طلب بيانات عرب النظام الإلكرتوين )ا�صتثمر ب�صهولة(

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/11 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة ، 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،
واإلى موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
يحدد ر�سم طلب بيانات عرب النظام الإلكرتوين ) ا�ستثمر ب�سهولة ( وفقا للجدول الآتي :

عدد الطلباتالفئـــة
نوعية 

البيانات  
الر�صم بالريال العماينمدة ال�صالحية 

٦0٫000الباقة الذهبية
�ستون األف طلب

بيانات 
ال�سجل 

التجاري  

)2(
 �سنتان

) 120٫000 (
مائة وع�سرون األف ريال عماين

40٫000الباقة الف�سية
اأربعون األف طلب

) 80٫000 (
ثمانون األف ريال  عماين 

الباقة الربونزية
2٥٫000

خم�سة وع�سرون 
األف طلب

) ٥0٫000 (
خم�سون األف ريال عماين

10٫000الباقة العادية
ع�سرة اآلف طلب

) 20٫000 (
ع�سرون األف ريال عماين

) ٥ (مرة واحدةطلب واحدمفردة
خم�سة ريالت عمانية

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

�صـدر فـي : 26 من رم�صــان 1441هـ
املـوافــــق : 20 من مايـــــــو 2020م

                                                                          الدكتور/ علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي
                                                                                            وزيــــر التجــــارة وال�سناعـــة                 
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�سرطة عمان ال�سلطانية

قــرار 

 رقـــم 151 /2020

�سوابط  التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية 

ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( 

اآلية التعامل مع التطورات  اإلى الأوامر ال�سامية بت�سكيل جلنة عليا تتولى بحث  ا�ستنادا 
الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( ،  

وبناء على قرار اللجنة امل�سار اإليها فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ 18 من مايو 2020م ، ب�ساأن 
تكليف �سرطة عمان ال�سلطانية مبراقبة التــزام الأفـــراد ، واملن�ســـاآت ، واملوؤ�س�ســات العامــة ، 
واخلا�ســـة بالقرارات ال�ســـادرة ، وتفوي�سهـــا مببا�سرة فر�س الغرامــــات املاليــــة املقــــررة ، 

واحلب�س الحتياطي جلميع املخالفـني ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

التعامل  اآلية  املعنية ببحث  العليا  اللجنة  املخالفـني لقرارات  التعامل مع  �ساأن  فـي  يعمل 
مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( ، والإجراءات املنفذة لها ، 

ال�سادرة فـي اإطار مكافحة انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد19( بال�سوابط  املرفقة .

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

�سـدر فـي : 27 من رم�ســان 1441هـ

املـوافــــق : 21 من مايـــــــو 2020م
                                                                          الفريق /ح�ســـن بـن مح�ســن ال�سريقــي

                                                                                            املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك
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�سوابط  التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية 
ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( 

املــادة ) 1 (
اأحكام هذه ال�سوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية املعاين املو�سحة قرين  فـي تطبيق 

كل منها :

التطورات  مع  التعامل  اآلية  ببحث  املكلفة  العليا  اللجنـــة   : اللجنــــــــــــــــــــة   -  1   
الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( .

  2 - التجمعـــــــــــــــات : جتمع اأكرث من اأ�سرة ، اأو اأي جتمع يتكون من )5( خم�سة  
اأ�سخا�س فاأكرث فـي حيز واحد ،  اأو محدد ، دون اأن تربطهم 

عالقة �سكنية .

  3 - اجلهات املخت�سة : وزارة ال�سحة ، وزارة التجارة وال�سناعة ، وزارة البلديات 
الإقليمية وموارد املياه ، وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ، 

وزارة ال�سياحــة ، الهيئة العامـــة حلمايـة امل�ستهلك ، بلدية 

م�سقط ، بلدية ظفار ، بلدية �سحار ،  واأي جهة اأخرى ذات 

اخت�سا�س .

املــادة ) 2 (
، واملن�ساآت  الأفراد  التزام  ، واجلهات املخت�سة مراقبة مدى  ال�سلطانية  تتولى �سرطة عمان 

العامة ، واخلا�سة بالقرارات ال�سادرة عن اللجنة .

املــادة ) 3 (
تتولـــى �سرطـــة عمــــان ال�سلطانيــــة �سبط الأفعـــال التي تقـــع باملخالفــــة للقـــرارات ال�ســـادرة 

عن اللجنة من كل من :

اأ - الأفراد .

ب - الأفراد فـي املن�ساآت العامة واخلا�سة .

ج - املن�ساآت اخلا�سة .  
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ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابري الآتية :

اأ - ا�ستيقاف امل�ستبه بهم فـي مخالفة قرارات اللجنة .

ب - �سبط املخالفـني ، واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنهم .

ج - دخول املن�ساآت العامة ، واخلا�سة للتثبت من اللتزام بقرارات اللجنة ، ولها فـي 

�سبيل ذلك ال�ستعانة باجلهات املخت�سة .

د - حترير مح�سر باملخالفة املرتكبة وفق النموذج املعد لذلك .

املــادة ) 4 (
ل�سرطة عمان ال�سلطانية ال�ستعانة باجلهات املخت�سة فـي تطبيق اأحكام هذه ال�سوابط .

املــادة ) 5 (
تفر�س على كل من يخالف القرارات ال�سادرة عن اللجنة غرامـــة اإدارية وفقا ملا هــو محـدد 

فـي امللحق املرفق بهذه ال�سوابط ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .

املــادة ) 6 (
تتولــى �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة حت�سيـــل قيمــة الغرامـــات ، وحتويـــل ح�سيلتهـــا اإلى ح�ســـاب 

ال�سندوق املخ�س�س ملواجهة جائحة كورونا .

املــادة ) 7 (
ل�سرطة عمان ال�سلطانية توقيف ال�سخ�س املخالف ملدة )48( ثمان واأربعني �ساعة ، ويجوز 

متديدها ملدة مماثلة من الدعاء العام .

املــادة ) 8 (
 ، ال�سوابط  املرفق بهذه  امللحق  الغرامة املحددة فـي  املخالــــف دون فر�س  ل يحـــول توقيف 

وفـي جميع الأحوال يجوز اإقامة الدعوى العمومية ب�ساأن املخالف .
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املخالفــــــةم
مقدار الغرامة

بالريال العماين 

200المتناع عن اإجراء الفح�س اخلا�س مبر�س كورونا1

200عدم اللتزام بتعليمات احلجر املنزيل اأو املوؤ�س�سي2

3

عدم التقيد باإغالق املواقع ال�سياحية ، واملحالت التجارية ، والأندية ، 
وال�سالت الريا�سية ، والنوادي ال�سحية ، ومحالت احلالقة ، والتجميل 
اأخرى  اأن�سطة  واأي   ، اإغالقها  اللجة  قررت  التي  والن�سائية   ، الرجالية 

تقرر اللجنة اإغالقها

3000

4
اإلى جتمعـــات الأفـــراد ، مبا فــــي ذلك التجمـــع فـي الأعيـــاد ،  الدعـــــوة 
والأفراح ، والعزاء ، والتجمعات فـي دور العبادة ، وغريها من التجمعات 

فـي الأماكن العامة
1500

5
امل�ساركــــة فـــي جتمعـــات الأفـــــراد ، مبا فـــي ذلك التجمــع فــي الأعيــــاد ، 
والأفراح ، والعزاء ، والتجمعات فـي دور العبادة ، وغريها من التجمعات 

فـي الأماكن العامة
100

6
عــدم ارتــداء الكمامـــات فـي الأماكـــن العامـــة )جميـع مواقــع الأن�سطــة 
التجارية ، وال�سناعية امل�سموح بها ، واأماكن العمل فـي القطاعني : العام ، 

واخلا�س ، وو�سائل النقل العامة ، والأماكن العامة الأخرى (
20

7
واجلهات   ، اللجنة  تقررها  التي  وال�سرتاطات   ، بالتدابري  التقيد  عدم 

املخت�سة للمحالت ، والأن�سطة امل�ستثناة من الغلق
 1500

مع الإغالق ملدة �سهر

300المتناع عن ارتداء �سوار التعقب ، اأو نزعه ، اأو اإتالفه8

100اأي مخالفات اأخرى لقرارات اللجنة9

ملحق
�سوابط  التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية 

ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(
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