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وزارة املـاليـــــة
قــرار وزاري
رقــم 2017/80
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و إ�لـ ــى املر�سوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2017/1بالت�صديـ ــق علــى امليزانيــة العامة للدول ــة لل�سن ــة
املاليـ ـ ــة 2017م ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل با�س ــم ودلي ــل احل�سـ ــاب  -فـي امل ــادة ( ( )06العوائـد امل�سـددة لل�صكــوك ال�سيادية )
من البنــد رق ــم ( ( )21فوائ ــد حملي ــة خمتلفـ ــة ) من الف�صل رقم ( ( )102الفوائد على
الق ــرو�ض ) مـ ــن البــاب الثانـ ــي ( امل�صروفـ ــات ) من دليـل ت�صنيف امليزانية العامــة للدولة
( امللحق رقــم  ) 1املرف ــق بالالئحـة التنفيذيــة للقانـون املالـي امل�ش ــار �إليهــا  ،الآتي :
رقـم احل�ســاب
ا�ســــم احل�ســــاب
مادة بند ف�صل باب

2 102 21 06

دليـــــل احل�ســـــاب

يخ�ص�ص للم�صاريف التي تدفعها
احلكومة على ال�صكوك
ال�سيادية املحليــة التــي ت�صدرهــا
م�صاريف ال�صكوك
( تكاليف الإ�صدار ) ،
ال�سيادي ــة املحلي ــة بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الأرباح التي تدفــع
للم�ستفيدين من حملــة ال�صكــوك
التــي ت ــم �إ�صداره ــا
-5-
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املــادة الثانيــــة
ي�ضـ ــاف إ�لـ ــى البنـ ــد رقـ ـ ــم ( ( )31فوائـ ــد خارجيـ ــة خمتلفـ ــة ) مـ ــن الف�ص ــل رق ــم ()102
( الفوائد على القرو�ض ) مــن الب ــاب الثان ــي ( امل�صروفـ ـ ــات ) مـن دليـل ت�صنيـف امليزانيـة
العامـة للدولـة ( امللحق رقــم  ) 1املرف ــق بالالئحــة التنفيذيـ ــة للقان ــون املال ــي امل�شــار �إليهــا ،
مــادة جديــدة برق ـ ــم ( )09بعنـ ـ ــوان " :م�صاري ـ ــف ال�صك ـ ــوك ال�سياديـ ــة اخلارجيـ ــة "  ،وذلك
علـى النحـو الآتـي :
رقـم احل�ســاب
مادة بند ف�صل باب

2 102 31 09

ا�ســــم احل�ســــاب

دليـــــل احل�ســـــاب

يخ�ص�ص للم�صاريف التي تدفعها
احلكومة على ال�صكوك
م�صاريف ال�صكوك ال�سيادية اخلارجية التي ت�صدرها
( تكاليف الإ�صدار ) ،
ال�سيادية اخلارجية
بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الأرباح
التي تدفع للم�ستفيدين
من حملة ال�صكوك التي مت �إ�صدارها

املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1438 / 8 / 7 :هـ
املوافــــق 2017 / 5 / 4 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة
-6-
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2017/159
برفـع حظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة عـن بعـ�ض الـدول
ا�س ــتنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـ ــلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقـم ، 2008/107
و�إىل القرار الوزاري رقم  2016/352بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2017/17بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2017/38بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2017/89بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إىل تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها
وم�شتقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظ ــر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�شتقاتها وخملفاتها عن مملكة هولندا ،
ومملكـ ــة الدمنـ ــارك  ،وجمهوري ـ ــة �أوكراني ـ ــا  ،وجمهوري ـ ــة اليونـ ـ ــان  ،ودولـ ـ ــة الكـ ــويـت ،
وجمهورية �صربيا  ،وجمهورية مقدونيا  ،وجمهورية البو�سنة والهر�سك  ،ومملكة �أ�سبانيا ،
الـواردة فـي القـرارات ال ــوزارية �أرقــام . 2017/89 ، 2017/38 ، 2017/17 ، 2016/352
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1438 /10/ 7 :هـ
املـوافــــــق 2017 / 7 / 2 :م

د  .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة
-7-
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/163
بحظــر تــداول بــذور الرب�سيــم
ا�ستنادا �إىل قانون البذور والتقاوي وال�شتالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2009/42
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر �إنتاج وا�سترياد وت�صدير ونقل وبيع و�إعادة بيع و�شراء وتوزيــع وتخزيــن وتعبئ ـ ــة
وحت�ضيـر وجتهيز وجتزئة بــذور الرب�سيـم ( . ) Clover-Trifolium alexandrinum L
املــادة الثانيــــة
يجب على امل�ؤ�س�سات وال�شركات الت�صرف فـي الكميات املوجودة لديها من بذور الرب�سيم
امل�شـار �إليهـا فـي املـادة الأولـى مـن ه ــذا الق ــرار  ،وذلك بت�صديرهــا �أو �إتالفهــا خــالل مــدة
ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبة اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون البذور والتقاوي وال�شتالت
امل�شـار �إليــه  ،يعاقـب كـل مـن يخالـف �أحكـام هـذا القـرار بغرامــة �إداريـة ال تقـل عـن ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 /10/ 7 :هـ
املـوافــــــق 2017 / 7 / 2 :م

د  .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة
-8-
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قــرار
رقــم 2017/245
ب�شـ�أن حظـر تداول ال�سلـع التـي حتتـوي على مـادة الأ�سب�ستـو�س
ا�ستنادا �إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر تــداول ال�سلـع التـي حتتــوي على مــادة الأ�سب�ست ــو�س .
املــادة الثانيــــة
مــع عــدم الإخ ــالل بالعقوبــات اجلزائيــة املن�صــو�ص عليهــا ف ــي قانــون حمايــة امل�ستهــلك
امل�شــار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هــذا القــرار بغرام ــة �إداري ــة ال تقــل ع ــن ()50
خم�سني ريـاال عمانيا  ،وال تزيد على (� ) 1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعــف العقوبة فـي حال
تكــرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضـــــان 1438هـ
املوافـــــق  22 :من يونيـــــــو 2017م

د� .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئـة العامـة حلماية امل�ستهلك
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الهيئــة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قـــرار
رقــم 2017/1
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه
ا�ستنادا �إىل نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009 /58
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون املناق�صات ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/29
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه مبوجب قرارها رقم 2017/1/3
املنعقد باجلل�سة رقم ، 2017/1
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكـ ــام الالئحـ ــة املاليـ ــة للهيئـ ــة العامـ ــة للكهربـ ــاء وامليـ ــاه املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 7 / 7 :هـ
املـوافـــــق 2017 / 4 / 5 :م

د  .عبــدامللـك بـن عبـداللــه بـن زاهـــر الهنائــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه
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البـاب الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــة :
الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
 - 2املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئيــ�س :
رئي�س الهيئة .
 - 4املديــر العــام :
مدير عام املديرية العامة للخدمات امل�ساندة .
 - 5الدائـرة املخت�صـة :
دائرة املناق�صات والعقود وامل�شرتيات .
 - 6املوظف املخت�ص :
م�شرف �أو م�س�ؤول املخازن .
 - 7ال�شـ�ؤون املاليـة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بحفظ �أموال الهيئة وحت�صيلها ودفع االلتزامات املالية
على الهيئة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
 - 8اجلهـة الطالبـة :
التق�سيم الإداري فـي الهيئة الراغب فـي التعاقد .
 - 9التق�سيـم التنظيمـي املختـ�ص :
دائرة �أو ق�سم اخلدمات امل�ساندة باملحافظات .
 - 10اللجنـة املخت�صـة :
اللجنة الداخلية للمناق�صات �أو جلنة املناق�صات الفرعية باملحافظات .
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املـــادة ( ) 2
مت�سك الهيئة دفاتر ح�سابات منتظمة وفقا للأ�س�س واملعايري املحا�سبية الدولية املعرتف
بها  ،وتتوىل املديرية العامة للخدمات امل�ساندة و�ضع اخلطط املالية واملحا�سبية للهيئة ،
وتقوم برفعها �إىل الرئي�س  ،متهيدا لعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
وحتفظ الدفاتر وال�سجالت والنماذج املحا�سبية على اختالف �أنواعها وجميع امل�ستندات
الأخرى املتعلقة بها وفق الأنظمة املعمول بها .
املـــادة ( ) 3
ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة .
البـاب الثانـي
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة
الف�صـل الأول
ال�صالحيـات املاليـة للرئيـ�س
املـــادة ( ) 4
يكون الرئي�س هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة  ،و�إ�صدار �أوامر ال�صرف طبقا للقوانني واللوائح
والق ــرارات املعم ــول بهــا  ،وفـي حــدود االعتمــادات املدرجــة بامليزانيــة  ،وله �أن يف ــو�ض بع ــ�ض
�صالحياته املالية فـي هذا ال�ش�أن �إىل كل من مدراء العموم  ،واملدراء الأوائل  ،ومدراء الدوائر
ور�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم .
الف�صـل الثانـي
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة للمديـر العـام
املـــادة ( ) 5
يك ـ ــون املدي ــر الع ــام م�س ـ ـ�ؤوال �أم ــام الرئي ــ�س عن الإ�ش ــراف على الأعم ــال املالي ــة فـي الهيئـ ــة ،
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات املالية الآتية :
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 - 1الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية  ،وتقدميه �إىل الرئي�س خالل �شهر �أغ�سط�س
من ال�سنة ال�سابقة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية  ،ويراعى �أن يرفق بامل�شروع
بيانات عن الأ�س�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية .
 - 2اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها  ،ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
 - 3التحق ــق من اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافيـ ـ ــة والإجـ ــراءات الالزم ـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة .
 - 4التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
 - 5التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
 - 6درا�ســة التقاريــر والبيانات املقدمة �إليه من املخت�صيــن بالهيئـ ــة قبـ ــل عر�ضهـ ــا
على الرئي�س .
 - 7اعتمـ ــاد �سن ــدات ال�ص ــرف بع ــد الت أ�ك ــد من تواف ــر ال�ش ــروط القانونيـ ــة واملاليـ ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود الن�صاب املقرر له .
الف�صـل الثالـث
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة ملديـر �أول ال�شـ�ؤون املاليـة
املـــادة ( ) 6
يكون مدير �أول ال�ش�ؤون املالية م�س�ؤوال �أمام املدير العام عن ح�سابات الهيئة ومعامالتها املالية
وال�سج ــالت اخلا�صـ ــة به ــا والإج ــراءات املتبع ـ ــة فـي املحافظ ـ ــة على أ�م ـ ــوال الهيئ ـ ــة  ،ويبا�ش ـ ــر
على الأخ�ص ما ي�أتي :
� - 1إعداد م�شروع امليزانية ورفعها �إىل املدير العام .
 - 2التحقق من ال�سجالت املالية للهيئة  ،والت�أكد من �صحتها  ،وحتديثها ب�شكل
منتظم  ،مع االحتفاظ بكل امل�ستندات الداعمة .
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 - 3اعتم ــاد �سنــدات ال�صـرف بعــد الت أ�ك ــد من تواف ــر ال�ش ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود الن�صاب املقرر له .
� - 4إع ــداد ك�شــوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتامي ــة  ،وبي ــان املرك ــز املالــي للهيئة ،
و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
 - 5الإ�شراف على حت�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت
املعدة لذلك .
 - 6اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على النظام املحا�سبي واملجموعة الدفرتية
بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
الف�صـل الرابـع
اخت�صا�صـات دائـرة التدقيـق الداخلـي
املـــادة ( ) 7
تخت�ص دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية
ال�سارية املعمول بها  ،وتبا�شر على الأخ�ص الآتي :
 - 1اقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للحفاظ على �أموال الهيئة .
 - 2إ�عــداد برنامـج تدقيـق �سنـوي ملمار�ســة اخت�صا�صاته ــا  ،يعتم ــد من قبــل املجل ــ�س
قبل بداية كل �سنة مالية .
� - 3إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض على املجل�س  ،تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص
واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفيها  ،وتوافـي كال من وزارة املالية
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منها .
املـــادة ( ) 8
تخ�ضع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق  ،وعلى موظفـي ال�ش�ؤون
املالية تقدمي تلك القيود وامل�ستندات وال�سجالت �إىل دائرة التدقيق الداخلي  ،كما يجب
تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
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البـاب الثالـث
النظـام املحا�سبـي
الف�صـل الأول
امليزانيــة
الفـرع الأول
�إعـداد م�شـروع امليزانيـة
�أوال  :الأ�ســ�س العامــة
املـــادة ( ) 9
يق ــدم الرئي ــ�س م�ش ــروع امليزانية �إىل املجلــ�س العتمــاده قبل نهاي ــة �شه ــر �سبتمب ــر من ال�سنــة
ال�سابقــة لل�سنــه املاليــة مل�شروع امليزانية  ،ويقدم امل�شروع �إىل وزارة املالية قبل بدء ال�سنة املالية
ب ـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة ( ) 10
يجب �أن يرفق مب�شروع امليزانية القوائم الآتية :
 - 1قائمة الدخل ال�شامل  ،وت�ضم عنا�صر ح�سابات الإيرادات  ،وامل�صروفات الت�شغيلية
والإدارية  ،والإهالك  ،واملتاجرة  ،والأرباح  ،واخل�سائر .
 - 2قائمة التغيريات فـي حقوق امللكية .
 - 3امليزانية العمومية  ،كما تظهر فـي تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
 - 4ميزانية نقدية تو�ضح املقبو�ضات  ،واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�سنة
املالية  ،مع بيان الفائ�ض والعجز والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .
املـــادة ( ) 11
يتبع فـي �إعداد م�شروع امليزانية �أ�سا�س اال�ستحقاق  ،بحيث حتمل كل �سنة مالية مبا يخ�صها
من م�صروف �أو �إيراد  ،ب�صرف النظر عن ال�سنة املالية التي يتم فيها الإنفاق �أو التح�صيل .
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ثانيــا � :أ�سـ�س تقديـر الإيـرادات
املـــادة ( ) 12
يراعى عند تقدير الإيرادات فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1الإيرادات التي ح�صلت فعال من واقع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية ال�سابقة ،
و�إيرادات امل�شاريع اجلديدة التي �سيتم ت�شغيلها .
 - 2الدعم احلكومي الذي يتم احت�سابه كفرق بني الإيرادات وامل�صروفات .
 - 3معدالت منو الأن�شطة املتوقعة للعام املقبل فـي �ضوء حجم الأن�شطة فـي ال�سنوات
ال�سابقة  ،والتي يعتمدها املجل�س .
 - 4التعديالت فـي فئات �أو معدالت �أو ن�سب ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو غريها من �أنواع
الإيرادات �أو �أ�س�س ح�سابها التي تقررت مبقت�ضى قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية
عمــل بهــا خ ــالل ال�سن ــة املالي ــة التي يعد خاللهــا امل�شــروع �أو مبقت�ضــى ق ــرارات
�صدرت تنفيذا لهذه القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
 - 5ت�أثي ــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة من تعديالت .
� - 6أي فائ�ض ي�سفر عن امليزانية اجلارية .
 - 7املعونات املتوقع احل�صول عليها عينا  ،و�إدراج قيمتها �ضمن م�صادر التمويل ،
مقابل اخل�صم بقيمتها على بنود امل�صروفات املخت�صة فـي م�شروع امليزانية .
� - 8أي عوامل مالية �أو اقت�صادية �أو غريها يكون من �ش�أنها الت�أثري فـي تقدير
الإيرادات � ،سواء اجلارية �أو الر�أ�سمالية .
املـــادة ( ) 13
تقدر ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا الغر�ض ،
وترف ـ ــع اللجن ـ ــة تو�صياتهـ ـ ــا عن طري ــق الرئي ـ ــ�س �إلـى املجل ــ�س لالعتم ـ ــاد  ،بع ــد موافق ـ ــة
وزارة املالية .
-16-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

ثالثـــا � :أ�سـ�س تقديـر امل�صروفـات اجلاريـة
املـــادة ( ) 14
يراعى عند تقدير امل�صروفات اجلارية فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1امل�صروفات اجلارية التي �أنفقت فعال من واقع احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية
ال�سابقة .
 - 2امل�صروفات عن ال�سنة املالية املقبلة  ،فـي �ضوء احتياجات التق�سيمات الإدارية
بالهيئة .
� - 3ضغط الإنفاق وتر�شيده فـي حدود االحتياجات الفعلية للهيئة .
 - 4ما قد يرد فـي خطة التنمية املعتمدة من �أ�س�س بالن�سبة ملعدالت الإنفاق العام .
 - 5ت�أثيــر القوانيــن واللوائ ــح والق ــرارات ال�ساريــة على امليزاني ــة اجلــاري العمــل بهــا
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة من تعديالت .
رابعــا � :أ�سـ�س تقديـر امل�صروفـات الر�أ�سماليـة
املـــادة ( ) 15
يراعى عند تقدير امل�صروفات الر�أ�سمالية فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1احتياجات الهيئة من الأ�صول خالل ال�سنة املالية التي يعد عنها م�شروع امليزانية .
 - 2م�صروف ــات الأ�ص ــول الثابت ــة املوج ــودة ل ــدى الهيئـ ــة وتقدر على �أ�س ــا�س الأعم ــال
�أو امل�شاريع قيد التنفيذ .
� - 3أ�سعار الأ�صول وتكلفة االقتناء  ،و�إ�ضافة جميع التكاليف التي تتحملها الهيئة
فـي حالة ال�شراء من اخلارج حلني و�صول املواد �إىل املخازن .
 - 4مدى التو�سع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء الأ�صول
خالل ال�سنة املالية مو�ضع التقدير  ،مع مراعاة العمر االفرتا�ضي لهذه الأ�صول
ح�سب �أنواعها املختلفة .
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خام�سـا � :أ�سـ�س تقديـر امل�صروفـات الإمنائيـة
املـــادة ( ) 16
يراعى عند تقدير امل�صروفات الإمنائية فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1امل�شروع ــات قي ــد التنفي ــذ  :تقــدر اعتماداتهـا على �أ�سا�س برامج التنفيذ الواردة
فـي العقود املوقعة لإن�شاء امل�شروع  ،و�أي عوامل �أخرى يكون من �ش�أنها الت�أثري
فـي تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�شروعات .
 - 2امل�شروع ــات املتوقع الب ــدء فـي تنفيذه ــا  :تقدر اعتماداتها على �أ�سا�س الربامج
املتوقعة للتنفيذ  ،ومبراعاة الفرتة التي ي�ستغرقها طرح املناق�صة  ،و�إر�سا�ؤها ،
والتوقيع على العقد طبقا للقوانني والنظم ال�سارية .
وفـي جميــع الأحـ ــوال يراعــى  -عن ــد التقدي ــر  -التقي ــد باملبال ــغ املخ�ص�ص ـ ــة للم�شروعـ ــات
فـي خطة التنمية املعتمدة  ،و�أي تعديالت تكون قد تقررت فـي هذا ال�ش�أن  ،على �أن يرفق
مب�شروع امليزانية بيان تف�صيلي يو�ضح املوقف املايل لكل م�شروع  ،و�أ�س�س تقدير االعتمادات
املطلوبة  ،وموقف ال�سيولة النقدية .
الفـرع الثانـي
تنفيـذ امليزانيـة ال�سنويـة
املـــادة ( ) 17
تبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام .
املـــادة ( ) 18
الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول
به ــا � ،س ــواء ك ــان ذلك متعلق ــا بتنظي ــم ال�سلط ــات املالي ــة � ،أم مبا يتطلب ــه تنفي ــذ امليزاني ــة
من �إجراءات .
املـــادة ( ) 19
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة � ،أو النقل
من بند �إىل �آخر �أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
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� - 1أن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة  ،وي�ستثنى من ذلك
بند الرواتب والأجور وما فـي حكمها  ،وخم�ص�صات تنفيذ وجتهيز امل�شاريع .
� - 2أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�صة
معتمدة .
 - 3املوافقة على جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائي فـي حدود
( )%10ع�شرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�سية  ،ب�شرط
�أن يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة  ،على �أن يكون امل�شروع من �ضمن امل�شاريع
التي تتطلب خدمات ا�ست�شارية �أو فنية عالية اجلودة  ،وتعر�ض طلبات التجاوز
عن هذه الن�سبة على الرئي�س وحده دون غريه  ،للنظر فـي �ش�أنها واعتمادها .
الف�صـل الثانـي
الإيـرادات
املـــادة ( ) 20
تتوىل ال�ش�ؤون املالية القيام بالآتي :
 - 1قيد و�إثبات جميع �إيرادات الهيئة على النماذج املقررة لذلك  ،ووفقا للنظام
املحا�سبي املعمول به  ،ومتابعة حت�صيل تلك املبالغ وفق الإجراءات القانونية
املعمول بها .
 - 2تنظيم طباعة �أذون التوريد وا�ستمارات التح�صيل التي تكون عهدة لديها  ،وتلتزم
باملحافظة عليها  ،وتكون م�س�ؤولة عنها فـي حالة فقدها �أو تلفها �أو هالكها -
كليا او جزئيا  -ما مل يثبت �أن الفقد �أو التلف �أو الإهالك كان نا�شئا عن ظروف
قاهرة مل يكن فـي الإمكان توقعها �أو دفعها .
 - 3ت�سلم جميع �إيرادات الهيئة وفق النماذج املعمول بها  ،وت�صدر �إي�صاالت بالإيرادات
املح�صلة  ،وتقيدها فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يتم �إيداع احل�صيلة
اليومية للإيرادات فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لهذا الغر�ض لدى امل�صارف املحلية
املعتمدة  ،وذلك فـي موعد �أق�صاه ال�ساعة ( )12الثانية ع�شرة من ظهر يوم العمل
نف�سه  ،وفـي حالة تعذر ذلك يتم الإيداع فـي اليوم التايل على ت�سلم الإيراد .
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� - 4إجراء مقارنة ربع �سنوية بني الإيرادات املقدرة بامليزانية  ،والإيرادات التي مت
حت�صيلها فعال  ،و�إعداد تقرير مف�صل يرفع �إىل الرئي�س  ،يو�ضح فيه �أ�سباب
الزيادة �أو العجز  ،مع بيان الإجراءات الالزمة فـي حالة وجود عجز فـي الإيرادات
الفعلي ـ ــة عن الإيـ ــرادات املق ـ ــدرة لتقري ـ ــر مــا يتبـع فـي ه ــذا ال�شـ ـ ـ�أن  ،بالإ�ضاف ـ ــة
�إىل نتائ ــج التدقي ــق واملخالف ــات املالي ــة والإداري ــة ومواف ــاة وزارة املالي ــة وجه ــاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة من ذلك .
 - 5بحث �أ�سباب تعذر حت�صيل الإيرادات  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها  ،و�إعداد
تقرير بذلك وعر�ضه على الرئي�س .
� - 6إيداع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف .
املـــادة ( ) 21
يكون حت�صيل �إيرادات الهيئة طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام
اخلا�صة بتح�صيل الإيرادات احلكومية  ،والواردة فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل
امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 22
تقوم الهيئة بتح�صيل �إيرادات قطاع املياه غري املرتبط  ،وا�ستخدامها فـي ت�سيري �ش�ؤون
الهيئة املتعلقــة بقطاع املياه  ،على �أن يتم الرج ــوع �إىل وزارة املالي ــة للح�ص ــول على الدع ــم
�أو توريد الفائ�ض .
املـــادة ( ) 23
يكون حت�صيل الإيرادات نقدا �أو �إلكرتونيا  ،وال يجوز قبول �أوراق النقد �أو النقود املعدنية
�إذا كانت م�شوهة �أو ناق�صة �أو تالفة �أو معيبة .
ويجوز �أن يتم التح�صيل ب�شيكات م�صرفية ب�شرط توافر الآتي :
� - 1أن يكون ال�شيك م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها طبقا لأحكام القانون
امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000 /114
� - 2أن يتوافر فـي ال�شيك ال�شروط املحددة قانونا  ،وب�صفة خا�صة توقيع ال�ساحب
املدين بالإيراد .
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� - 3أن يكون ال�شيك م�سحوبا ل�صالح الهيئة  ،ومعتمدا من امل�صرف امل�سحوب عليه
وفقا لأحكام قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 90/55
� - 4أال يكون ال�شيك �صادرا بتاريخ الحق للتاريخ املحدد لل�سداد .
� - 5أن يكــون ال�ساحــب املديــن بالإيــراد �ضامنــا للوفــاء بقيمــة ال�شيــك  ،وفـي جميــع
الأحــوال ال تب ــر�أ ذمــة ال�شخ ــ�ص  -الطبيعـ ــي �أو االعتبـ ــاري  -املدي ــن بالإي ــراد ،
وال ينق�ضي التزامه بالوفاء بهذا الإيراد �إال بقيام امل�صرف امل�سحوب عليه ال�شيك
ب�صرف قيمته �إىل ح�ساب الهيئة .
وتقيـ ــد ال�شيكـ ــات املرجتعـ ــة من البنـ ــوك لعـ ــدم حت�صي ــل قيمته ــا لأي �سب ــب من الأ�سبـ ــاب
فـي ح�ساب معلق حت ــت ا�س ــم ( �شيك ــات مرجتع ــة بر�س ــم التح�صي ــل )  ،وال ت�ستبع ــد قيمته ــا
من ح�ساب الإيرادات  ،وتتخذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتح�صيلها .
املـــادة ( ) 24
فـي حالة عدم حت�صيل قيمة ال�شيك ال�صادر ل�صالح الهيئة من امل�صرف امل�سحوب عليه
ال�شيك لأي �سبب من الأ�سباب  ،على ال�ش�ؤون املالية خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل  ،اتخاذ
الإجراءات الالزمة لتح�صيل املبلغ امل�ستحق  ،وذلك على النحو الآتي :
� - 1إثبات االمتناع عن ال�سداد ببيان ي�صدر من امل�صرف امل�سحوب عليه  ،يحدد فيه
يوم تقدمي ورف�ض ال�شيك  ،والرجوع على ال�ساحب املدين بالإيراد لل�سداد ،
وخماطبته ر�سميا بذلك .
 - 2اتخاذ �إجراءات حت�صيل قيمة ال�شيك بعد موافقة الرئي�س  ،وذلك وفقا لنظام
حت�صي ــل ال�ضرائ ــب والر�س ــوم وغريه ــا من املبالــغ امل�ستحق ــة لوح ـ ــدات اجله ـ ــاز
الإداري للدولــة امل�ش ــار �إليه  ،وفـي حال ــة تع ــذر التح�صيــل يتم رفع دع ــوى أ�مــام
املحكمة املخت�صة مع �إلزام املدين برد القيمة املطالب بها  ،مع ما حتملته الهيئة
من نفقات .
املـــادة ( ) 25
تتوىل ال�ش�ؤون املالية �إعداد ك�شف دوري بال�شيكات التي مل يتم حت�صيل قيمتها  ،مع بيان
ما مت اتخاذه من �إجراءات ملتابعة حت�صيلها  ،و�إعداد تقرير بذلك  ،وعر�ضه على الرئي�س .
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املـــادة ( ) 26
تتوىل ال�ش�ؤون املالية تلقي طلبات تق�سيط املبالغ امل�ستحقة للهيئة  ،ودرا�ستها  ،و�إعداد
تقارير بها  ،وعر�ضها على الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 27
يكون تق�سيط املبالغ امل�ستحقة للهيئة وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
� - 1أن يثبت �صاحب طلب التق�سيط بالأدلة املقبولة قانونا عدم قدرته على �سداد
املبالغ امل�ستحقة عليه بالكامل دفعة واحدة  ،على �أن يرفق مع الطلب �شيك
معتمد من امل�صرف امل�سحوب عليه بقيمة الق�سط الأول �أو الدفعة التي حتددها
الهيئة .
� - 2أن يكـ ــون التق�سيـ ــط على �أق�س ـ ــاط �شهري ـ ــة  ،ويج ـ ــوز للرئيـ ــ�س �أو من يفو�ض ــه
 فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى � -أن يقرر التق�سيط على �أق�ساط ن�صف �سنويةكحد �أق�صى .
� - 3أال يزيد عدد �سنوات التق�سيط على عدد ال�سنوات التي ا�ستحقت عنها املبالغ
الأ�صلية املدين بها ال�شخ�ص  ،ويجوز للرئي�س  -فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى -
�أن يزيد عدد �سنوات التق�سيط .
� - 4أن يقدم املدين  ،طالب التق�سيط  -خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
�إخطاره بقرار املوافقة على طلب التق�سيط  -ال�ضمانات �أو الت�أمينات التي تقبلها
الهيئة بقيمة جميع املبالغ امل�ستحقة عليه  ،ويظل هذا ال�ضمان �ساريا طوال مدة
التق�سيط  ،وحتى �إمتام ال�سداد بالكامل  ،ويلغى قرار التق�سيط فـي حالة تخلف
املدين عن القيام بهذا االلتزام .
� - 5أن يلت ــزم املدي ــن طال ــب التق�سي ــط ب�أداء عائ ــد �سعـ ــره (� )%6ست ــة باملائـة �سنويـا
عن جميع املبالغ امل�ستحقة وغري امل�سددة  ،ويح�سب العائد من التاريخ الذي
ا�ستحق فيه كل مبلغ حتى تاريخ ال�سداد الفعلي  ،وي�سدد العائد ب�شيك معتمد
من قبل امل�صرف امل�سحوب عليه � ،أو نقدا �إىل خزينة الهيئة فـي نهاية �شهر يناير ،
و�شهر يونيو من كل عام .
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املـــادة ( ) 28
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه �أن يقرر الوفاء باملبالغ امل�ستحقة للهيئة على �أق�ساط �سواء
كانت من ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو �أثمان البيع للمنتجات �أو مقابال لأداء اخلدمات �أو غريها
من �أنواع الإيرادات .
املـــادة ( ) 29
تتوىل ال�ش�ؤون املالية بالهيئة متابعة �سداد املدين للأق�ساط والعائد فـي املواعيد املحددة ،
وفـي حالة عدم التزامه تتخذ الإجراءات الالزمة حلماية حقوق الهيئة  ،وذلك وفقا
للأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 30
يلغى قرار التق�سيط فـي حالة ما �إذا تبني �أن حقوق الهيئة معر�ضة لل�ضياع  ،وتتخذ
�إجراءات التنفيذ الإداري جتاه املدين وفقا للأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 31
ال يجوز �شطب �أي جزء من الأموال امل�ستحقة للهيئة �إال بقرار من املجل�س بناء على تو�صية
من الرئي�س  ،وبعد ا�ستنفاد الإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها  ،وللمجل�س �أن ي�ضع
�ضوابط لتنظيم احلاالت اجلائز فيها ال�شطب .
الف�صـل الثالــث
امل�صروفــات
املـــادة ( ) 32
تق�سم امل�صروفات بح�سب طبيعتها �إىل ما ي�أتي :
 - 1امل�صروفات اجلارية  :وت�شمل امل�صروفات املتكررة على مدار ال�سنة املالية والالزمة
لتحقيـ ــق �أه ــداف الهيئ ــة  ،يتم اعتماده ــا بامليزاني ــة ال�سنوي ــة  ،وال تخ ــ�ص �أكث ــر
من �سنة مالية واحدة .
 - 2امل�صروفات الر�أ�سمالية  :وت�شم ــل امل�صروف ــات الالزم ــة ل�ش ــراء الأ�ص ــول الثابت ــة
�أو تنفي ــذ الأعم ــال التي ت�ستهلــك خالل �أكث ــر من �سن ــة مالي ــة  ،يتم اعتماده ــا
بامليزانية ال�سنوية .
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 - 3امل�صروفــات الإمنائيــة  :وت�شمــل امل�صروف ــات العام ــة الالزم ــة لإن�ش ــاء و�إقام ــة
امل�شروعات الإمنائية املعتمدة فـي خطة التنمية  ،وذلك فـي حدود املبالغ املدرجة
لهذا الغر�ض مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 33
تتم املوافقة على امل�صروفات واعتماد �سندات ال�صرف وفق قرار التفوي�ضات وال�صالحيات
املالية الذي ي�صدر من الرئي�س .
املـــادة ( ) 34
تتوىل ال�ش�ؤون املالية �إثبات كافة القيود املحا�سبية املتعلقة بامل�صروفات فـي ال�سجل اليومي ،
و�سجل الأ�ستاذ العام  ،وذلك وفق �أ�صول املحا�سبة املعمول بها  ،كما تقوم ب�إعداد ميزان
املراجعة ال�شهري بالإ�ضافة �إىل الك�شوفات والتقارير التف�صيلية الأخرى .
املـــادة ( ) 35
يتم فتح االعتمادات امل�ستندية من قبل ال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات ال�صرف غري القابلة
للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد وم�صاريف الت�أمني  ،ويتم مراعاة الأ�س�س املالية الآتية
عند اخل�صم من امل�صروفات  ،وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات
اجلارية والر�أ�سمالية غري املرتبطة بامل�شروعات :
 - 1عند فتح االعتماد امل�ستندي تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية  ،مقابل تعلية القيمة �إىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .
 - 2فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
 - 3ت�سوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت �إقفالها فـي العام نف�سه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
 - 4االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاي ــة كل �سن ــة با�ستبعادهــا من بند امل�ص ــروف املخ�ص ــ�ص لذلك بامليزاني ــة ،
ثم �إجراء قيــود عك�سي ــة لتلك القيود فـي بداية ال�سن ــة التالي ــة  ،وعند �إقف ــال
االعتم ــادات امل�ستندي ــة  ،ت�سوى �أر�صدته ــا الدائن ــة باال�ستبع ــاد من بنــد امل�ص ــروف
املخ�ص�ص لذلك فـي امليزانية .
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املـــادة ( ) 36
تلتزم الهيئة برد ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو غريها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت �إليها
ك�إيرادات � ،إذا ثبت �أن الوفاء بها كان قد مت بغري حق  ،ويكون الرد وفقا للأنظمة املعمول
بها فـي ال�سلطنة  ،مع مراعاة الآتي :
 - 1تتوىل ال�ش ـ�ؤون املالية مهام وم�س�ؤوليــات املحا�س ــب املخت ــ�ص  ،املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها فيما يتعلق بالإجراءات املتبعة
فـي رد ال�ضرائب والر�سوم ال�سابق �سدادها بغري حق .
 - 2تعر�ض طلبات ا�سرتداد املبالغ التي ترى ال�ش�ؤون املالية �أحقية �صاحب ال�ش�أن فيها
على الرئي�س �أو من يفو�ضه للموافقة عليها .
الف�صـل الرابـع
�إعـداد البيانـات املاليـة والتقاريـر
املـــادة ( ) 37
تعد ال�ش�ؤون املالية ك�شوفا للح�سابات  ،وتقارير دورية  ،كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،مو�ضحا بها
املركز املايل للهيئة ومعامالتها املالية  ،ثم ترفع من قبل املدير العام �إىل الرئي�س متهيدا
لعر�ضها على املجل�س فـي موعد ال يزيد على ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ انتهاء املدة امل�شار
�إليها  ،وتر�سل ن�سخة �إىل وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،على �أن
تت�ضمن التقارير ما ي�أتي :
 - 1الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
 - 2امل�صروفات اجلارية والر�أ�سمالية مقارنة باملخ�ص�صات املدرجة بامليزانية عن املدة
نف�سها .
� - 3أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
� - 4أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف .
� - 5أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية الدائمة وامل�ؤقتة .
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املـــادة ( ) 38
على ال�ش�ؤون املالية �إعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية املتعارف
عليها ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
ويحدد الرئي�س ال�سيا�سات املحا�سبية الالزمة لإعداد البيانات املالية وفقا لهذه املعايري
مبا فـي ذلك طرق �إهالك املوجودات والتقديرات املتعلقة بالعمر الإنتاجي لها  ،وتقدير
املخ�ص�ص ـ ــات بالتن�سي ـ ــق مع دائ ـ ــرة التدقي ـ ــق الداخل ــي  ،على �أن تعتم ـ ــد ه ــذه ال�سيا�س ـ ــات
من املجل�س كجزء من البيانات املالية .
املـــادة ( ) 39
على ال�ش�ؤون املالية عند انتهاء ال�سنة املالية � ،إعداد بيانات مالية �سنوية تعر�ض على مراقب
احل�سابات اخلارجي للهيئة ملراجعتها و�إبداء مالحظاته حول ما ورد بها  ،وذلك متهيدا
لعر�ضها على املجل�س للم�صادقة عليها  ،على �أن يتم موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة ووزارة املالية بهذه البيانات خالل (� )2شهرين من تاريخ امل�صادقة عليها .
الف�صـل اخلامـ�س
فتـح احل�سابـات لـدى امل�صـارف
املـــادة ( ) 40
ي�صدر الرئي�س قرارا ب�أ�سماء امل�صارف املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع
فيها جميع الأموال الواردة �سواء كانت نقدية �أم حواالت �أم خطابات مالية �أم م�ستندات
مالية  ،ويتم ال�صرف منها .
املـــادة ( ) 41
تتوىل ال�ش�ؤون املالية فيما يتعلق بالتعامالت امل�صرفية القيام بالآتي :
 - 1مراجعة وحفظ قوائم امل�صارف املحلية املعتمدة التي ت�صدر املوافقة النهائية
عليها من الرئي�س .
 - 2التو�صي ــة مع بي ــان الأ�سب ــاب ب�شـ ـ�أن حتويــل الأمــوال بني ح�سابــات الهيئــة لــدى
امل�صارف املحلية ورفع التو�صية �إىل الرئي�س لالعتماد .
-26-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

 - 3متابعة التدفق النقدي والأر�صدة امل�صرفية  ،مع االلتزام باملطابقة ال�شهرية بني
ما هو وارد فـي �سجالت الهيئة  ،وما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف مع
بيان االختالفات و�أ�سبابها �إن وجدت .
 - 4مراجعة وفتح و�إغالق احل�سابات لدى امل�صارف املحلية املعتمدة  ،بعد احل�صول
على املوافقة النهائية من الرئي�س .
 - 5القيام باملراجعة والتفاو�ض مع امل�صارف حول بنود و�شروط اتفاقيات االقرتا�ض
وال�ضمانات  ،وت�صدر التو�صية ب�ش�أنها من قبل الرئي�س  ،على �أن يتم �إقرار
التو�صية من قبل املجل�س  ،وتتم املوافقة النهائية للح�صول على قرو�ض للهيئة
من قبل وزارة املالية .
املـــادة ( ) 42
يت ــم اعتماد الت�سوي ــات امل�صرفي ــة ال�شهريــة من مدير �أول ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة بعد مراجعته ــا
من مدير ال�ضبط املايل .
املـــادة ( ) 43
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من ح�سابات الهيئة املفتوحة فـي امل�صارف .
املـــادة ( ) 44
يحدد الرئي�س  -بناء على تو�صية ال�ش�ؤون املالية  -املفو�ضني بالتوقيع على التعامالت
امل�صرفية  ،وحدود هذا التفوي�ض .
املـــادة ( ) 45
توقع ال�شيكات و�أوامر ال�صرف من قبل اثنني من املخت�صني بالهيئة  ،يحددهما الرئي�س .
الف�صـل ال�سـاد�س
الأحكـام اخلا�صـة بال�سلـف
املـــادة ( ) 46
يق�صد بال�سلف تلك املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة �صرف بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر
فيها ال�صرف باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية و�إما م�ؤقتة ،
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى
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حمدودة القيمة �أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة ،
بعد موافقة مدير ال�ضبط املايل و�أي م�س�ؤول عن التق�سيم التنظيمي املخت�ص .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة قيمة امل�صروف منها
مبجرد انتهاء هذا الغر�ض � ،أو خالل (� )4أربعة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة ،
ويجوز متديد هذه املــدة مبوافقة م�سبقة من املدير العام .
املـــادة ( ) 47
يجوز للمديـر العـام تق�سيــم ال�سلفــة امل�ستدميــة �إىل �سلــف فرعية ح�ســب احلاجــة الفعليــة ،
مع مراعاة ما ي�أتي :
� - 1أال تزيد قيمة ال�صرف فـي املرة الواحدة على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
� - 2أال يتم ال�صرف منها على امل�صاريف العامة الإدارية املتكررة كالرواتب والأجور
الإ�ضافية والكهرباء واملياه والهاتف .
� - 3أن يتــم تنظيم ك�شوف و�سندات �صــرف فرعية خا�صة ب�سلــف امل�صاريف النرثية
وفق النماذج املقررة فـي الدورة امل�ستندية للهيئة .
� - 4أن حتتفظ ال�ش�ؤون املالية ببيان ب�أ�سماء املوظفني الذيــن منح ــوا �سلف ــا فرعي ــة
فـي ال�سنة املالية التخاذ الإجراءات الالزمة للت�سوية وتوريد الر�صيد الباقي
منها �إن وجد .
وفـي جميع الأحوال يتم ا�ستعا�ضة املبالغ التي مت �صرفها من ال�سلفة كلما بلغ جمموع
ما �صرف منها (� )%40أربعني باملائة من مبلغ ال�سلفة املخ�ص�ص  ،ويجب توريد ر�صيد
ال�سلف املمنوحة قبل نهاية ال�سنة املالية ب�أ�سبوعني على الأقل  ،وتقدمي م�ستندات ال�سلفة
لت�سويتها و�إقفالها .
املـــادة ( ) 48
يعهد بال�سلف امل�ستدمية �إىل �أحد �شاغلي الوظائف الدائمة فـي الهيئة  ،يحدده مدير
ال�ضبط املايل  ،ويكون م�س�ؤوال عنها  ،ويتوىل املوظف املخت�ص بال�سلفة ال�صرف منها طبقا
للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،والقيد فـي الدفاتر وال�سجالت املعدة لذلك .
وفـي حالة قيام هذا املوظف ب�إجازة تزيد مدتها على ( )3ثالثة �أيام ي�سلم جميع ما فـي
عهدته من ر�صيد لل�سلفة و�سندات ال�صرف وامل�ستندات امل�ؤيدة لها �إىل موظف �آخر يحدده
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مدير ال�ضبط املايل مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم يوقع عليه االثنان  ،ويعتمد من مدير
ال�ضبط املايل  ،وعند عودة املوظف من �إجازته ي�سلم �إليه ر�صيد ال�سلفة وجميع امل�ستندات
امل�شار �إليها مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم موقع عليه من قبلهما  ،ويعتمد من مدير
ال�ضبط املايل .
املـــادة ( ) 49
عند نقل املوظف املخت�ص بال�سلفة �أو ندبه �أو �إعارته �أو انتهاء مدة خدمته  ،يتم جرد مبلغ
ال�سلفة وت�سليم ر�صيدها وامل�ستندات امل�ؤيدة لها �إىل املوظف الذي يعينه مدير ال�ضبط
املايل ليحل حمل املوظف املنقول �أو املعار �أو املنتدب �أو املنتهية خدماته مبوجب حم�ضر
ت�سليم وت�سلم يوقع عليه الطرفان  ،ويعتمد من مدير ال�ضبط املايل  ،على �أن يتم ذلك
حتت �إ�شراف دائرة التدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 50
عند وفاة املوظف املخت�ص بال�سلفة  ،يتم ت�شكيل جلنة بقرار من الرئي�س جلرد ال�سلفة .
املـــادة ( ) 51
يتم جرد ال�سلف من قبل دائرة التدقيق الداخلي مرة على الأقل كل �شهر  ،وفـي مواعيد
غري منتظمة للتحقق من �أن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد الدفرتي  ،و�إذا �أ�سفر
اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد يعترب املبلغ الزائد من الإيرادات املتنوعة للهيئة ،
ويورد فـي ح�ساب الهيئة � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد  ،فيلتزم املوظف
املختــ�ص بال�سلفــة ب�ســداده فورا  ،وجتري اجلهة القانونيــة بالهيئــة بالتن�سيق مع اجلهات
ذات ال�صلة التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز �أو تلك الزيادة .
املـــادة ( ) 52
ت�شكل جلنة بقرار من الرئي�س جلرد حمتويات اخلزينة فـي �آخر يوم عمل من ال�سنة املالية ،
دون النظر �إىل تاريخ اجلرد ال�سابق  ،ويعد حم�ضر بذلك يو�ضح ر�صيد ال�سلفة  ،ويعتمد
من الرئي�س .
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البـاب الرابـع
املناق�صـات وامل�شرتيـات والعقـود
الف�صــل الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 53
يكون التعاقد على التوريدات �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات �أو الدرا�سات اال�ست�شارية
�أو الأعمال الفنية �أو �شراء وا�ستئجار العقارات عن طريق مناق�صة عامة  ،ومع ذلك يجوز
التعاقد ب�أي من الطرق الآتية :
 - 1املناق�صة املحدودة .
 - 2املمار�سة .
 - 3الإ�سناد املبا�شر .
 - 4امل�سابقة .
املـــادة ( ) 54
تخ�ضع كل من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية ،
وتكاف�ؤ الفر�ص  ،وامل�ساواة  ،وحرية التناف�س .
املـــادة ( ) 55
ال يج ــوز عن ــد تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة  ،اللج ــوء �إىل جتزئ ــة التوري ــدات �أو الأعم ــال
�أو اخلدمات املت�شابهة .
املـــادة ( ) 56
ال يجوز للموظفني بالهيئة و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للهيئة  ،كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء
�أ�صناف � ،أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون
حماية املــال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/112
وي�ستثنى من ذلك  -فـي حالة ال�ضرورة � -شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو تكليفهم
القيام بها  ،وذلك بقرار م�سبب من الرئي�س فيما ال يتجاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،ومن اللجنة الداخلية للمناق�صات فيما يزيد على ذلك  ،وب�شرط �أال ي�شاركوا ب�أي
�صورة من ال�صور فـي �إجراءات التكليف .
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املـــادة ( ) 57
ال يجوز �أن ي�شرتك فـي الأعمال املتعلقة ب�أي م�شروع مقاولون وا�ست�شاريون تربطهم فيه
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
املـــادة ( ) 58
تتولــى م�س�ؤوليـ ــة جمي ــع املناق�ص ــات جلن ـ ــة داخلي ــة للمناق�ص ــات ي�ص ــدر بت�شكيله ـ ــا ق ـ ــرار
من الرئي�س مت�ضمنا حتديد رئي�س اللجنة ونائبها و�أع�ضائها ومقررها  ،على �أن تخت�ص
بالآتي :
 - 1فتح مظاريف العطاءات املقدمة من املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية
و�إحالتها �إىل اجلهة الطالبة للدرا�سة والتحليل والإفادة .
 - 2ت�سلم نتائج درا�سة وحتليل العطاءات من اجلهة الطالبة ومراجعتها وتقييمها
واتخاذ قرارات الإ�سناد ب�ش�أنها .
 - 3النظر فـي التقارير التي تعدها الدائرة املخت�صة  ،واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .
 - 4الإ�شراف على �إعداد الالئحة التنظيمية التي حتدد ال�شروط العامة لت�صنيف
وت�سجي ــل املوردي ــن واملقاوليــن واملكاتــب اال�ست�شاريــة  ،وحتديــد ر�ســوم الت�سجيــل
بعد موافقة وزارة املالية .
� - 5أي مهام �أخرى يقررها املجل�س وفق نطاق اخت�صا�صاتها .
املـــادة ( ) 59
يجوز للرئي�س ت�شكيل جلان مناق�صات فرعية فـي املديريات العامة �أو الدوائر �أو املكاتب
التابعة للهيئة فـي املحافظات برئا�سة املديرين العامني �أو امل�س�ؤولني عن تلك الدوائر
واملكاتب  ،وتتوىل هذه اللجان �صالحيات اللجنة الداخلية للمناق�صات وفقا لأحكام هذه
الالئحة فيما يتعلق باملناق�صات والأعمال واخلدمات .
ويكون قرار جلنة املناق�صات الفرعية نهائيا �إذا مل تتجاوز قيمة املناق�صات ( ) 50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،وترفع تو�صياتها �إىل اللجنة الداخلية للمناق�صات لالعتماد
�إذا جتاوزت القيمة الأخرية .
ويجب على جلان املناق�صات الفرعية �أن تتقيد ب�إر�سال �صور من حتاليل وقرارات �إ�سناد
املناق�صات التي يجوز لها طرحها والإعالن عنها وفتح مظاريفها �إىل اللجنة الداخلية
للمناق�صات .
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املـــادة ( ) 60
للجن ـ ــة الداخليـ ــة للمناق�صـ ــات �أن تقـ ــرر حرمـ ــان املـ ــورد �أو املق ــاول �أو املكت ــب اال�ست�شــاري
من التعام ـ ــل مــع الهيئ ـ ــة خ ـ ــالل فت ـ ــرة حتدده ـ ــا وف ـ ــق مــا تقت�ضيـ ــه ظ ـ ــروف كــل حال ـ ــة ،
وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا قدم بيانات �أو معلومات ثبت عدم �صحتها .
� - 2إذا ا�ستعمل و�سائل الغ�ش للح�صول على العقد .
� - 3إذا ق�صــر فـي تنفيذ �أي �شرط �أو التــزام �أ�سا�سـي مبوجــب عقد �سابــق مع الهيئ ــة
�أو �أي جهة حكومية �أخرى .
املـــادة ( ) 61
تتوىل الدائرة املخت�صة فيما يتعلق باملناق�صات  ،القيام بالآتي :
 - 1حتديد طريقة التعاقد ح�سبما يعتمد من البيانات واملوا�صفات التي تقدمها
اجلهة الطالبة .
 - 2القيام بالأعمال التنفيذية املنوطة باللجنة املخت�صة .
 - 3مراجعة املوا�صفات الفنية وال�شروط والتعليمــات التي تقدمهــا اجلهــة الطالبــة ،
والتحق ــق من كفايته ــا  ،ولها �أن ت�ستعي ــن فـي ذلك باخلب ــرات الفني ــة من داخ ــل
ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 4الإع ــالن عن املناق�ص ــات  ،وتلقي العط ــاءات من املوردي ــن واملقاولي ــن واملكاتــب
اال�ست�شارية .
 - 5الإ�شراف على �صندوق املناق�صات وفتحه فـي اليوم املحدد لفتح مظاريف العطاءات ،
وعر�ض حمتوياته على اللجنة املخت�صة .
 - 6التن�سي ــق بني رئي ــ�س اللجن ــة املخت�صة و�أع�ضائهـا لرتتيــب االجتماعــات و إ�ع ــداد
املو�ضوعات التي تعر�ض على اللجنة  ،وت�ضمينها فـي جدول الأعمال  ،وو�ضع
القرارات مو�ضع التنفيذ .
 - 7متابع ــة اجتماع ــات اللجنــة املخت�صــة  ،و�صياغــة القــرارات والتعاميــم والر�سائــل
و�إعداد حما�ضر االجتماعات .
 - 8القيام بالأعمال التنفيذية للجان املمار�سة  ،وكذلك اللجان التي ت�شكلها اللجنة
الداخلية للمناق�صات للمو�ضوعات ذات الطبيعة اخلا�صة .
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 - 9ت�صني ـ ــف وت�سجي ــل املوردي ــن واملقاولي ـ ــن واملكات ـ ــب اال�ست�شاري ـ ــة بالتن�سي ـ ــق مع
التق�سيمات التنظيمية فـي الهيئة وفقا لأحكام الالئحة التنظيمية املن�صو�ص
عليها بالبند ( )4من امل ــادة (  )58من هذه الالئحة .
 - 10حتديد ثمن ن�سخ �شروط وموا�صفات جميع املناق�صات التي تخ�ضع لأحكام هذه
الالئحة ورفعها �إىل الرئي�س لإ�صدار قرار بذلك بعد موافقة وزارة املالية .
� - 11أي �أعمال تكلف بها من قبل الرئي�س � ،أو اللجنة املخت�صة .
ويتوىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املحافظات القيام باالخت�صا�صات املن�صو�ص عليها
فـي البنود (  )11 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1من هذه امل ــادة .
املـــادة ( ) 62
تعتبـ ــر �أعم ــال اللجن ــة املخت�صـ ــة �سريـ ــة  ،وعلى جميــع املوظفيـ ــن ذوي العالقــة املحافظــة
على تلك ال�سرية وعدم ن�شر �أي معلومات عن �أعمالها �إال ب�إذن من رئي�س اللجنة الداخلية
للمناق�صات .
املـــادة ( ) 63
ي�شرتط ل�صحة انعقاد اللجنة املخت�صة ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم
رئي�س اللجنة �أو نائبه .
وت�صدر قرارات اللجنة املخت�صة ب�أغلبية �أع�ضائها احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويحل نائب الرئي�س حمل رئي�س اللجنة املخت�صة فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون
رئا�سته لالجتماع .
املـــادة ( ) 64
يجوز لأع�ضاء اللجنة املخت�صة فـي حاالت ال�ضرورة التي تقدرها اللجنة � ،أن ينيبوا عنهم
من يقوم بعملهم قانونا حل�ضور �أحد االجتماعات .
املـــادة ( ) 65
�إذا كان لع�ضو من �أع�ضاء اللجنة املخت�صة �أو �أع�ضاء جلنتي املمار�سة �أو امل�سابقة م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي املناق�صة �أو املمار�سة �أو امل�سابقة املطروحة  ،ف�إنه يتعني عليه
�إخطار رئي�س اللجنة بتلك امل�صلحة  ،والتنحي عن نظر املناق�صة �أو املمار�سة �أو امل�سابقة .
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وفـي جميع الأحوال يتعني على الع�ضو �أن يتنحى عن نظر املناق�صة �أو املمار�سة �أو امل�سابقة
�إذا كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة ال�شركة مقدمة العطاء �أو العر�ض � ،أو ميلك ح�صة فيها ،
�أو عامال فيها � ،أو وكيال � ،أو كفيال لها .
الف�صـل الثانـي
املناق�صـة العامـة
�أوال  :الإجـراءات ال�سابقـة على تقديـم العطـاءات
املـــادة ( ) 66
يق�صد باملناق�صة العامة جمموعة الإجراءات املعلن عنها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه
الالئحة وتكون حملية �أو دولية  ،ويق�صد باملناق�صة العامة الدولية املناق�صة التي يجوز
اال�شرتاك فيها من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة .
كما يق�صد باملناق�صة العامة املحلية  ،املناق�صة التي يقت�صر اال�شرتاك فيها على املقيدين
فـي ال�سجل التجاري �أو �أي �سجل مهني تقرر اللجنة الداخلية للمناق�صات �إدراج �أ�سمائهم
فيه فـي حاالت حمدودة .
املـــادة ( ) 67
حتــدد اجلهــة الطالبــة التكلفــة التقديريــة للتوري ــدات �أو الأعم ــال �أو اخلدم ــات املطلوب ــة
فـي املناق�صة  ،وتقدم هذه التكلفة �إىل اللجنة املخت�صة لال�سرت�شاد بها عند مقارنة الأ�سعار
املقدمة من قبل امل�شاركني فـي املناق�صة .
املـــادة ( ) 68
يتم ن�شر الإعالن عن املناق�صة فـي جريدة يومية وا�سعة االنت�شار �أو فـي �أي و�سيلة ن�شر
�إلكرتونية  ،باللغتني العربية والإجنليزية  ،وذلك قبل مدة كافية من املوعد املحدد لتوفري
التوري ــدات �أو تنفي ــذ الأعمــال �أو تقدمي اخلدمات الالزمــة بحيــث ي�سمح ب�إعادة املناق�صة
�إذا لزم الأمر  ،ويجوز كذلك ن�شره فـي لوحة �إعالنات الدائرة املخت�صة �أو اجلهة الطالبة
باللغتني العربية والإجنليزية .
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املـــادة ( ) 69
حتدد مدة (� )40أربعني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات فـي املناق�صات  ،وذلك من تاريخ
ن�شر �أول �إعالن عن املناق�صة  ،ويجوز للدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص بناء
على طلب اجلهة الطالبة تق�صري هذه املدة ب�شرط �أال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ،
على �أال ي�سري ذلك على املناق�صات املتعلقة بالتوريدات ال�سنوية �إال فـي حالة �إعادة طرحها .
املـــادة ( ) 70
تكون مدة �سريان العطاءات فـي املناق�صات التي ال حتتاج عيناتها �إىل حتليل كيميائي
( )90ت�سعني يوما  ،ويجوز �أن تزاد هذه املدة فـي املناق�صات التي حتتاج عيناتها �إىل حتليل
كيميائي مبقدار الوقت الذي يتطلبه ذلك التحليل  ،كما يجوز تق�صري تلك املدة فـي حاالت
التوريدات ال�سنوية والأعمال واملقاوالت العاجلة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل املدة عن (� )60ستني يوما حتدد ح�سب طبيعة املناق�صة .
املـــادة ( ) 71
ال يجوز عند طرح املناق�صات تعديل �أي �شرط �أو مادة فـي اال�شرتاطات العامة التي �صدرت
بها عقود موحدة فـي ال�سلطنة �إال بعد املوافقة عليها من الرئي�س .
املـــادة ( ) 72
يجوز للجنة الداخلية للمناق�صات زيادة الن�سبة املئوية للدفعة املقدمة  ،والن�ص على ذلك
فـي �شروط املناق�صة  ،ولها احلق فـي اختيار العطاء الذي ي�ؤدي �إىل تخفي�ض الأ�سعار  ،على
�أن ت�ضاف الفائدة ال�سارية �إىل قيمة العطاءات املقرتنة بالدفعة املقدمة عند املفا�ضلة بني
العطاءات حتى تاريخ ا�ستحقاقها الفعلي .
املـــادة ( ) 73
يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة اال�شرتاك فـي املناق�صات
العامة الدولية للهيئة على �أن تقوم بالت�سجيل وفق الأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إبالغها بقبول عطائها .
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املـــادة ( ) 74
تلتزم اجلهة الطالبة قبل الإعالن عن �أي مناق�صة بالآتي :
 - 1توفري االعتمادات املالية املخ�ص�صة للم�شروع املطروح  ،وت�أكيد ذلك فـي ر�سالتها
�إىل اللجن ــة املخت�ص ــة مع ذك ــر رق ــم امل�ش ــروع  ،وقيم ــة االعتم ــاد املالــي املعتمد ،
�أو �إرف ــاق ما يفي ــد موافق ــة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة على طــرح امل�ش ــروع قبــل الت�صديــق
على تلك االعتمادات .
� - 2أن تكون الدرا�سات واملوا�صفات اخلا�صة بامل�شروعات وفق نطاق عمل ال يتجاوز
حدود االعتمادات املالية امل�صادق عليها �أو التي متت موافقة اجلهات املخت�صة
على االرتباط بها .
� - 3أن ت�شمل التكلفة الإجمالية لأي م�شروع �أو عمل �أو خدمة جمموع تكلفة الدرا�سات
اال�ست�شارية والفنية .
 - 4ا�ستكمال وثائق املناق�صة واحل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�صة .
 - 5ا�ستخ ـ ــراج �إباح ـ ــة البن ـ ــاء بالن�سب ـ ــة مل�شروعـ ــات البن ــاء  ،وت�ضمي ــن ن�سخ ـ ــة منهـ ــا
فـي م�ستندات املناق�صة .
� - 6إعداد وثائق املناق�صة باللغة العربية �أو الإجنليزية �أو بكلتيهما بح�سب الأحوال ،
وا�شرتاط �أن تكون الن�صو�ص العربية هي املعتمدة عند وجود خالف بني الن�صني
العربي واالجنليزي .
� - 7إعــداد وثائــق �ش ــروط وموا�صف ــات عق ــود الأعم ــال امل�ستمــرة و�أعمــال الت�شغيــل
وال�صيانة قبل انتهائها بفرتة ال تقل عن ( � ) 6ستة �أ�شهر واحلر�ص على �إمتام
�إج ــراءات �إ�سن ــاد املناق�ص ــات املذك ــورة قب ــل م ــدة ال تق ــل عــن ( )90ت�سعيــن يومــا
من انتهاء مدة العقد القائم .
� - 8إعداد موا�صفات تف�صيلية وافية عن كل �صنف �أو عمل �أو خدمة �أو درا�سة مما
يــراد �ش ــرا�ؤه �أو توريده �أو احل�ص ــول عليه �أو تنفي ــذه  ،بحي ــث تكون املوا�صف ــات
وا�ضح ــة ودقيق ــة وحتدي ــد املخططات واخلرائ ــط والت�صاميــم الفنيــة للأعمــال
املراد تنفيذها وطبيعة ونوعية اخلدمات املطلوب تقدميها .
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 - 9حتديد موا�صفات قيا�سية �أو منطية للمواد والأ�صناف املطلوب توريدها  ،على �أن
تتجنــب  -فيما عدا الأجهزة الفنيــة الدقيقــة  -حتديد موا�صفات فنيــة ت�شتــرط
�أو ت�شري بالتحديد �إىل عالمة جتارية �أو ا�سم �أو ت�صميم �أو نوع �أو م�صدر �أو منتج
�أو مورد معني �إال فـي حالة تعذر وجود طريقة دقيقة ومفهومة لو�صف الأ�صناف
املطلــوب توريدهــا  .وفـي هــذه احلــاالت يجب ت�ضميــن كلمــات مثــل "�أو املماثلة"
فـي وثائق املناق�صة .
 - 10حتديد الكميات الفعلية للتوريدات املطلوبة فـي �ضوء املخزون املتوفر من املواد
املطلوبة ومعدالت ا�ستهالكها .
 - 11حتديد الكميات املتعلقة بالأعمال املراد تنفيذها فـي �ضوء املخططات والت�صاميم
واجلداول املتعلقة بها .
 - 12حتديد نوع الأعمال �أو اخلدمة املراد تنفيذها �أو احل�صول عليها وو�صفها وطريقة
تقدميها و�أدائها وبرنامج التنفيذ .
وللجهــة الطالب ــة �أن ت�ستعي ــن  -فـي و�ضــع املوا�صفات امل�شـار �إليهــا فـي الفقرتيــن ( )8و ()9
من هذه املــادة  -بفنيني من الوحدات احلكومية �أو املكاتب اال�ست�شارية من داخل ال�سلطنة
�أو خارجها  ،وعلى �أن يراعى اتفاق هذه املوا�صفات مع طبيعة املنتجات الوطنية كلما �أمكن
ذلك  ،و�أن تكون مطابقة للموا�صفات الفنية التي حتددها اجلهات املخت�صة  ،وال يجوز
للهيئ ــة طل ــب �أو قب ــول ا�ست�ش ــارة من �شخــ�ص �أو م�ؤ�س�س ــة قد تكون لها م�صلح ــة �شخ�صي ــة
فـي حمل املناق�ص ــة بحيــث ت�ستخ ــدم هذه اال�ست�ش ــارة فـي �إعداد �أو اختيار موا�صف ــات فنيــة
من �ش�أنها �أن حتول دون املناف�سة .
املـــادة ( ) 75
على اجلهة الطالبة ت�ضمني وثائق املناق�صة الآتي :
 - 1منهجية و�أ�ساليب تقييم العرو�ض .
 - 2الكميات املطلوب توريدها �أو اجلداول والكميات املتعلقة بالأعمال املطلوب
تنفيذها �أو نطاق اخلدمات املطلوب تقدميها �أو احل�صول عليها .
� - 3شروط تقدمي العينات �أو الكتيبات �أو الر�سومات التو�ضيحية � ،أو برامج التنفيذ
فـي املناق�صات التي تتطلب ذلك  -وا�شرتاط �أن تكون خمتومة بخامت مقدم
العطاء  -وت�سمية اجلهة التي تقدم �إليها هذه العينات .
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 - 4بالن�سبة ملناق�صات توريد الأ�صناف التي يطلب تقدمي عينات منها يتعني بيان
وزن �أو مقا�س �أو حجم العينات التي تقدم مع العطاءات  ،بحيث تكون وافية
بالغر�ض من فح�صها �أو حتليلها وا�شرتاط تثبيت بطاقة مقدم العطاء بطريقة
ي�صعب معها نزعها .
 - 5حتديد �أ�سعار التوريدات ونوع العملة وطريقة الت�سليم .
� - 6شروط الدفع و�ضمانات التوريد �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات .
� - 7شروط �ضمان �صالحية التوريدات وح�سن التنفيذ للأعمال املطلوب �إجنازها ،
واخلدمات املطلوب تقدميها  ،و�ضمان ال�صيانة خالل املدة املحــددة فـي وثائــق
املناق�صة .
 - 8ال�ش ــروط اجلزائي ــة والغرام ــات وحق املطالبــة بالتعوي�ض ــات فـي احل ــاالت التي
تقت�ضي ذلك و�أي �شروط �أخرى تراها اجلهة الطالبة منا�سبة .
 - 9الن ــ�ص على ا�ستخ ــدام املنتج ــات الوطني ــة متى توفــرت فيها �ش ــروط املوا�صف ــات
القيا�سية واجلودة املطلوبة .
� - 10إ�ضافة بند فـي تعليمات املتناق�صني يلزم كل مقدم عطاء ب�أن يرفق قائمة ب�أ�سماء
املنتجات الوطنية التي يرغب فـي ا�ستخدامها فـي امل�شروع ح�سب البيانات الواردة
فـي اال�ستمارة بامللحق ( أ� ) املرفق بهذه الالئحة .
 - 11الن�ص على �إلزام جميع مقدمي العطاءات من خارج ال�سلطنة تقدمي �أ�سعارهم
بالريال العماين �أو بالعملة الأجنبية مع �ضرورة ذكر �سعر �صرف تلك العملة
بالريال العماين عند تقدمي العطاء .
 - 12الن�ص فـي �شروط املناق�صة على حق اللجنة املخت�صة فـي جتزئة �إ�سناد عقود
التوريدات �أو اخلدمات �أو الأعمال بني اثنني �أو �أكرث من مقدمي العطاءات
امل�شاركني .
 - 13النــ�ص فـي �شروط املناق�صات املحليــة على االلت ــزام بتطبيــق ن�سب التعميــن التي
حتددها احلكومة لتنفيذ برامج التعمني .
� - 14أي بيانات �أخرى ترى اجلهة الطالبة �ضرورة ا�شرتاطها .
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املـــادة ( ) 76
على اجلهة الطالبة �أن ت�ستخدم قائمة مراجعة ال�ضوابط والقيود اخلا�صة مب�ستندات
املناق�صات الواردة بامللحق ( ب ) املرفق بهذه الالئحة  ،ك�أداة ملراجعة واعتماد �صحة الوثائق
من قبل املخت�صني باجلهة الطالبة واال�ست�شاريني قبل الإعالن عنها .
املـــادة ( ) 77
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن املناق�صة الآتي :
 - 1بيانا للأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات املطلوبة .
 - 2كيفية تقدمي العطاءات واجلهة التي ت�سلم �إليها �أو العنوان الذي تر�سل �إليه
والو�سيلـ ــة التي تر�س ــل بهــا  ،ح�سبم ــا تق ـ ــرره اللجن ـ ــة املخت�ص ـ ــة وفق ـ ــا لطبيع ـ ــة
كل مناق�صة .
 - 3العنوان الذي تر�سل عليه طلبات املعلومات الإ�ضافية .
 - 4موعد تقدمي العطاءات .
 - 5مدة �سريان العطاء .
 - 6ثمن وثائق املناق�صة ومكان احل�صول عليها وال�ضمانات الالزمة .
� - 7أي بيانات �أخرى ترى الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص �ضرورة
الإعالن عنها .
املـــادة ( ) 78
يجب على الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص بعد الإعالن عن املناق�صة
العامة االلتزام بالآتي :
 - 1ت�سليم وثائق املناق�صة مت�ضمنة ال�شروط وقوائم املواد � ،أو تفا�صيل وموا�صفات
الأعمال �أو نوعية اخلدمات املطلوبة بعد ن�شر الإعالن لكل من يرغب فـي
امل�شاركة بعد ا�ستيفاء ثمن ن�سخة الوثائق وامل�ستندات  ،وبعد حتقق ال�شروط
الواردة فـي الإعالن  ،على �أن يتم ترقيم هذه الوثائق  ،وختمها بختم الهيئة .
 - 2الرد على �أي ا�ستف�سارات متعلقة باملناق�صات يتقدم بها �أي من املتناق�صني �شريطة
�أن تر�سل هذه اال�ستف�سارات �إىل الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص
قبل انتهاء ن�صف املدة على الأقل من تاريخ موعد ت�سليم العطاءات  ،على �أال
ترتتب على هذه الردود �أي ميزة لذلك املتناق�ص دون �سواه  ،و�إر�سال الردود على
�أي ا�ستف�سارات �إىل كافة املتناق�صني .
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املـــادة ( ) 79
فـي حالة رغبة اجلهة الطالبة بعد توزيع وثائق املناق�صة �إجراء تعديل فـي وثائق املناق�صة
�أو تعديل موعد تاريخ ت�سلم العطاءات  ،يجب �إر�سال تلك التعديالت عن طريق الدائرة
املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص �إىل جميع م�شرتي تلك الوثائق قبل فرتة كافية
على الأقل من التاريخ املحدد لتقدمي العطاءات .
املـــادة ( ) 80
يجوز للدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص  -بناء على طلب مقدم ممن ال
يقل عن ( )%30ثالثني باملائة من جمموع امل�شاركني فـي املناق�صة  -متديد موعد تقدمي
العطاءات ح�سب املدة املطلوبة �أو �إىل متو�سط املدد املطلوبة فـي حالة تباين هذه املدد .
ثانيـا  :تقديـم العطـاءات
املـــادة ( ) 81
يجب �أن يكون العطاء م�ستوفيا ال�شروط والتعليمات الواردة فـي الإعالن ووثائق املناق�صة .
املـــادة ( ) 82
يو�ضع مبقر الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص �صندوق للعطاءات يخ�ص�ص
لو�ضع مظاريف العطاءات تعد فتحته بحيث ال ت�سمح ب�إخراج �أي �شيء من حمتوياته ،
ويك ـ ــون له قف ــالن خمتلف ــان  ،يحف ــظ مفت ــاح �أحدهم ــا ل ــدى رئي ـ ــ�س اللجن ـ ــة املخت�ص ـ ــة ،
�أو من ينوب عنه  ،ويحفظ املفتاح الثاين لدى مدير الدائرة املخت�صة � ،أو م�س�ؤول التق�سيم
التنظيمي املخت�ص .
ويجوز ا�ستثناء من ذلك تخ�صي�ص مكان حمدد لو�ضع مظاريف العطاءات �إذا كان حجمها
كبريا .
املـــادة ( ) 83
تك ــون ال�ساع ــة ( )10العا�ش ــرة �صباح ــا من الي ــوم املح ــدد لفت ــح املظاري ــف موع ــدا للتوق ــف
عن ت�سلم العطاءات  ،وتكون ال�ساعة ( )11احلادية ع�شرة �صباحا من اليوم نف�سه موعدا
لفتح املظاريف .
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املـــادة ( ) 84
ما مل يح ــدد ا�ستخ ــدام و�سائ ــل �إلكرتوني ــة ت�سل ــم العط ــاءات �إىل املك ــان املح ــدد بالإعـ ــالن
عن املناق�صة خمتومة وموقعة من �أ�صحابها على النموذج املعد للعطاءات وعلى جدول
الفئات �أو قائمة الأ�سعار �أو كليهما املرافقة لها  ،وتر�سل داخل مظروف خمتوم بال�شمع
الأحم ــر  ،وبداخلــه مظاريــف مغلقــة وخمتومــة بال�شمع الأحمــر لكل من العـر�ض الفنـي
والعر�ض املايل وغري ذلك من العرو�ض �إن طلب  ،ويكتب على املظروف اخلارجي ا�سم ورقم
املناق�صة  ،ويعنون �إىل رئي�س اللجنة املخت�صة  ،ويكون �إر�ساله بالربيد امل�سجل � ،أو يو�ضع
داخل ال�صندوق املخ�ص�ص لو�ضع العطاءات فـي املكان املحدد فـي الإعالن عن املناق�صة .
املـــادة ( ) 85
يتم تقدمي العرو�ض الفنية واملالية فـي مظروف واحد ما مل تقرر اجلهة الطالبة ح�سبما
تقت�ضيه طبيعة كل مناق�صة تقدمي العرو�ض الفنية واملالية �أو غريهما فـي مظاريف
منف�صلة .
املـــادة ( ) 86
يكــون العطــاء عن توريد الأ�صناف للجهة الطالبة وفقا للعينات النموذجيـة �أو املوا�صفــات
�أو الر�سومات املعتمدة التي يجب على مقدم العطاء االطالع عليها  ،ويعترب تقدميه
للعطاء �إقرارا منه باالطالع عليها  ،ويتوىل توريد الأ�صناف وفقا لها .
و�إذا مل يكن للجهة الطالبـة عينــات منوذجيــة جــاز �إلزام �صاحــب العطــاء بتقديــم عينــات .
ويكون التوريد وفق املوا�صفات الفنية  ،و�إن خالفت العينات  ،ما مل يتبني من �شروط
املناق�صة �أن العينات مق�صودة لذاتها .
املـــادة ( ) 87
عند �إعداد قائمة الأ�سعار وجدول الفئات  ،يتعني على مقدم العطاء االلتزام بالآتي :
 - 1كتاب ــة �أ�سع ــار العط ــاء بالري ــال العماين �أرقام ــا وحروف ــا  ،ويكـ ــون �سعـ ــر الوح ــدة
فـي كل �صنف بح�سب ما هو مدون عدا �أو وزنا �أو مقا�سا �أو غري ذلك  ،دون تغيري
�أو تعديل فـي الوحدة .
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ويجوز فـي حالة تقدمي العطاء من خارج ال�سلطنة �أن تكتب الأ�سعار بالعملة الأجنبية مع
�ضرورة ذكر �سعر ال�صرف بالريال العماين .
 - 2ال يج ــوز الك�ش ــط �أو املحــو فـي قائمــة الأ�سعــار وجــدول الفئــات  ،وكل ت�صحيــح
فـي الأ�سعار �أو غريها يجب �إعادة كتابته بالأرقام واحلروف  ،وتوقيعه من قبل
ال�شخ�ص املفو�ض .
 - 3ال يجوز ملقدم العطاء �شطب �أي بند من البنود �أو املوا�صفات الفنية �أو تعديلها
مهما كان نوع ذلك التعديل .
� - 4إر�سال �أو �إرفاق �أي ا�شرتاطات خا�صة �أو تعديالت فـي خطاب منف�صل يو�ضع داخل
مظروف العطاء  ،على �أن ي�شري �إىل هذا اخلطاب فـي العطاء نف�سه  ،وال يعتد
مبا عدا ذلك .
� - 5أن يبيــن فـي قائمـ ـ ــة الأ�سع ـ ـ ــار مــا �إذا كـ ــان ال�صنـ ــف م�صنوعـ ـ ــا فـي ال�سلطن ـ ـ ــة
�أو ف ــي اخلــارج  ،ويرتتب على عـدم �صحة البيانــات املقدمة كلها �أو بع�ضه ــا رف�ض
ال�صنــف دون الإخــالل بح ــق اللجن ــة الداخلي ــة للمناق�صــات فـي حرمان مقدم
العطــاء م ــن التعامــل مـع الهيئـة خـالل فتـرة حتددهـا اللجنـة ح�سبمـا تقت�ضـيه
ظروف كل حالة .
� - 6أن ت�شمل وتغطي الأ�سعار التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات جميع
امل�صروفات وااللتزامات �أيا كان نوعها التي يتكبدها بالن�سبة لكل بند من البنود ،
و�أن ت�شم ــل كذل ــك القيــام ب�إمتــام جميــع الأعمــال وت�سليمهـ ــا واملحافظ ـ ــة عليه ـ ــا
فـي �أثن ــاء م ــدة ال�ضمــان وفرتة ال�صيانــة  ،ويعد احل�ســاب اخلتامــي بالتطبيــق
لهذه الأ�سعار ب�صرف النظر عن تقلبات ال�سوق وال�ضريبة اجلمركية وغريها
من الر�سوم وال�ضرائب االخرى .
املـــادة ( ) 88
يجب على مقدم العطاء فـي حالة تقدميه لعر�ض بديل �أو �أكرث � ،أن تكون هذه العرو�ض
وا�ضحة ومف�صلة  ،و�أن ي�شار �إليها فـي قائمة املحتويات .
املـــادة ( ) 89
يعترب تقدمي العطاء �إقرارا من مقدمه ب�أنه اطلع على كافة �شروط وموا�صفات املناق�صة ،
و�أنه ملم بكافة اجلوانب املتعلقة بها .
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املـــادة ( ) 90
تقبل العرو�ض املقدمة من املقاولني �أو املوردين �أو اال�ست�شاريني �أو وكالئهم املعتمدين
فـي ال�سلطنة  ،كما تقبل العرو�ض املقدمة من اخلارج على �أن يكون ملقدم العطاء �أو لوكيله
عنوان �صحيح ميكن التوا�صل معه .
املـــادة ( ) 91
يجب �أن يرفق مع كل عطاء مقدم بيان ب�أ�سماء الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتعاقد حل�ساب
مقدم العطاء  ،ونطاق هذا التفوي�ض وحدوده ومناذج توقيعاتهم املعتمدة قانونا .
املـــادة ( ) 92
ال ينظر فـي �أي عطاء مقدم �أو تعديل له يرد بعد املوعد املحدد لفتح املظاريف  ،ولو كان
�صادرا من مقدم العطاء فـي تاريخ �سابق لفتح املظاريف .
املـــادة ( ) 93
يبقى العطاء نافذ املفعول من تاريخ ت�سليمه �إىل اللجنة املخت�صة حتى نهاية مدة �سريان
العطاء  ،مع الأخذ ب�أي تعديل على الأ�سعار الواردة فـي العطاء �إذا �سلم قبل املوعد املحدد
لفتح املظاريف .
املـــادة ( ) 94
تعل ــن نتائ ــج فت ــح املظاري ــف بعد فتحه ــا مبا�ش ــرة بن�شره ــا �إلكرتوني ــا على موقع الهيئ ــة ،
ويجوز كذلك ن�شرها ب�أي طريقة �أخرى .
ثالثـا  :فحـ�ص العطـاءات
املـــادة ( ) 95
يحق جلميع مقدمي العطاءات امل�شاركني فـي املناق�صات التي تطرح ح�ضور �إجراءات فتح
املظاريف فـي املوعد والتاريخ املحددين  ،ويجب �أن يتم �إعالن الأ�سعار ونتائج الفتح �أمام
جميع مقدمي العطاءات امل�شاركني  ،وااللتزام بعدم قبول �أو فتح �أي عطاء فـي غري املوعد
املحدد لذلك .
ويجوز لأي مقدم عطاء م�شارك �أن ينيب عنه �شخ�صا �أو �أكرث  ،يكون �أحدهم عمانيا حل�ضور
�إجراءات فتح مظاريف املناق�صات .
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املـــادة ( ) 96
على مقرر اللجنة املخت�صة � ،أو من ينوب عنه بح�ضور �أع�ضاء اللجنة  ،القيام بالآتي :
 - 1فتح �صندوق العطاءات فـي ال�ساعة ( )11احلادية ع�شرة �صباحا من اليوم املحدد ،
وا�ستخ ـ ــراج املظاريـ ــف و�إثبـ ــات عددهـ ــا فـي حم�ض ــر فت ــح املظاريـ ــف وترقيمه ـ ــا
بالت�سل�سل  ،و�أن يوقع �أع�ضاء اللجنة املخت�صة هذا املح�ضر والك�شف اخلا�ص
الذي تدون فيه مظاريف العطاءات الواردة .
 - 2فتح املظاريف بالتتابع مع �إثبات عدد املجلدات التي يت�ألف منها كل عطاء  ،ويقر أ�
ا�سم مقدم العطاء و�إجمايل قيمة عطائه .
 - 3التحقق من �أن الت�أمني امل�ؤقت مرفق مب�ستندات العطاء  ،والت�أكد من كفاية
قيمته .
 - 4ت�سلم الت�أمينات امل�ؤقتــة املطلوبــة �إىل رئي ــ�س ق�س ــم املناق�ص ــات بالدائ ــرة املخت�ص ــة
�أو م�سـ ـ�ؤول ق�س ــم ال�ضب ــط املال ــي بالتق�سي ــم التنظيم ــي املخت ــ�ص ال ــذي يتول ــى
مراجعتها ومطابقتها مع العطاءات املقدمة وحفظها فـي مكان �آمن .
 - 5مراجعة العينات املقدمة من �أ�صحاب العطاءات على الك�شف الذي دونت به هذه
العينات عند ورودها بعد الت�أكد من �سالمة �أختامها و�أغلفتها وتوقيع الك�شف ،
وت�سلم العينات جميعها اىل اجلهة الطالبة .
املـــادة ( ) 97
تعهد اللجنة املخت�صة �إىل موظف م�س�ؤول �أو �أكرث  ،مبراجعة العطاءات قبل تفريغها
مراجعة ح�سابية تف�صيلية  ،وتوقيعها مبا يفيد مراجعتها  ،و�إذا وجد اختالف بني �سعر
الوحدة  ،و�إجمايل �سعر الوحدات يعول على �سعر الوحدة وي�ؤخذ بال�سعر املبني باحلروف
فـي حالة وجود اختالفات بينه وبني ال�سعر املبني بالأرقام .
املـــادة ( ) 98
على رئي ــ�س اللجن ــة املخت�ص ــة �أو من ين ــوب عنه فـي الي ــوم املحــدد لفتح املظاريف التوقيــع
على القيمة الإجمالية الواردة فـي العطاءات املقدمة بح�ضور �أع�ضاء اللجنة .
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املـــادة ( ) 99
على رئيــ�س اللجن ــة املخت�ص ــة �أن يكل ــف موظف ــا �أو �أكث ــر حت ــت �إ�شراف ــه بتفريــغ العطــاءات
على اال�ستمارة املعدة لذلك  ،وتدوين جميع مالحظات وا�شرتاطات مقدمي العطاءات
التي تخالف �شروط املناق�صة .
املـــادة ( ) 100
للجهة الطالبة  ،احلق فـي مراجعة الأ�سعار املقدمة �سواء من حيث مفرداتها �أو جمموعها
و�إجراء الت�صحيحات املادية �إذا اقت�ضى الأمر ذلك  ،وال يعتد �إال بال�سعر املبني باحلروف ،
وا�ستثناء من ذلك يجوز للجنة املخت�صة قبول العر�ض املبني بالأرقام فقط متى اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،كما ال يعتد بالعطاء املبني على خف�ض ن�سبة مئوية عن �أقل عطاء
يقدم فـي املناق�صة .
املـــادة ( ) 101
�إذا تبني للجنة املخت�صــة �أن �أي عطــاء يقــل على نح ــو غيــر عــادي عن العط ــاءات املقدم ــة ،
ف�إنه يحـق لها الت أ�كــد من مقــدم العطــاء عن مدى ا�ستيفائ ــه ل�شــروط املناق�ص ــة  ،وقدرت ــه
على تنفيذ العقد .
املـــادة ( ) 102
�إذا �سكت مقدم العطاء عن حتديد �سعر �صنف من الأ�صناف املطلوب توريدها فـي قائمة
الأ�سعار  ،اعترب ذلك امتناعا عن امل�شاركة فـي املناق�صة بالن�سبة لهذا ال�صنف .
�أما �إذا �سكت مقدم العطاء عن حتديد �سعر �أي بند من البنود فـي مناق�صة تنفيذ الأعمال ،
فيجب على اللجنة املخت�صة  -مع االحتفاظ باحلق فـي ا�ستبعاد العطاء � -أن ت�ضع �أعلى
�سع ــر لذلك البن ــد فـي العط ــاءات املقدم ــة  ،وذلك للمقارن ــة بينــه وبيــن �سائ ــر العطـ ــاءات ،
ف ـ�إذا �أر�سيــت عليــه املناق�صــة اعتبــر �أنه ارت�ضــى املحا�سبــة على �أ�ســا�س �أقــل �سعـر لهذا البند
فـي العطاءات املقدمة .
املـــادة ( ) 103
على اجلهة الطالبة االلتزام بدرا�سة وحتليل العطاءات التي حتال �إليها خالل مدة �سريان
العطاءات املقدمة  ،وب�أن ت�أخذ فـي االعتبار عند الدرا�سة البيانات التي توفرها اللجنة
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املخت�صة عن �أحوال مقدمي العطاءات من حيث اخلربات ال�سابقة وامل�شاريع التي قاموا
بتنفيذها  ،وم�ستوى الأداء فيها  ،وااللتزام بالتنفيذ فـي املواعيد املحددة وموقفهم املايل
بالتف�صيل و�أجهزتهم الإدارية والفنية  ،ومدى مقدرتهم على اال�ضطالع مب�س�ؤولية تنفيذ
امل�شاريع التي قد ت�سند �إليهم .
وفـي جميـع الأحــوال يجب �إر�سال التو�صيــات �إىل اللجنــة املخت�صــة قبل انتهــاء �سريــان
العط ــاءات بـ ـ ( )30ثالثي ــن يوم ــا على الأق ــل � ،أما �إذا اقت�ض ــت ال�ضـ ــرورة متديـ ــد الفتـ ــرة
ف�إن التمديد يقت�صر على العطاءات املر�شحة للإ�سناد .
املـــادة ( ) 104
على اجلهة الطالبة التي حتال �إليها العطاءات من اللجنة املخت�صة لدرا�ستها والتو�صية
ب�ش�أنها �أن تراعي ما ي�أتي :
� - 1أن تكون الدرا�سة والتحليل فـي �شكل جدول ي�شتمل على درا�سة م�ستفي�ضة لكل
عر�ض بحيث يتم تف�صيل مزاياه ونواق�صه والقيود واال�شرتاطات الواردة فيه
باملقارنة مع العرو�ض الأخرى .
� - 2أن يبني اجل ــدول �أ�سم ــاء امل�شاركي ــن و�أ�سعــار العطــاءات ونوعي ــة العم ــل املطلوب
�أو اخلدمة �أو املواد املطلوب توريدها .
� - 3أن يبني اجلدول الأ�سباب التي بنيت عليها التو�صية باختيار مقدم عطاء معني
من بني امل�شاركني الآخرين للقيام بالعمل املطلوب .
� - 4أن يبني اجلدول مدة انتهاء العمل فـي امل�شروع املراد �إجنازه �أو تقديــم اخلدم ــة
�أو ت�سليم املــواد .
املـــادة ( ) 105
يجوز ملقدم العطاء خالل ( � )7سبعة �أيام من تاريخ فتح املظاريف � ،أن يتقدم بطلب ت�صحيح
�أي خط أ� مطبعي �أو ح�سابي فـي عطائه  ،ويكون الف�صل فـي ذلك الطلب من اخت�صا�ص
اللجنة املخت�صة .
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املـــادة ( ) 106
فـي حال ثبوت تقدمي �أ�صحاب العطاءات لبيانات غري �صحيحة عن طبيعة وتواريخ عقود
الأعمال �أو اخلدمات ال�سابقة التي قاموا بها للهيئة �أو جهات �أخرى ف�إن للجنة املخت�صة
احلق فـي ا�ستبعاد العطاء  ،مع م�صادرة الت�أمني امل�ؤقت املدفوع دون الإخالل بحق اللجنة
الداخلية للمناق�صات فـي حرمان مقدم العطاء املعني من التعامل مع الهيئة خالل فرتة
حتددها اللجنة ح�سبما تقت�ضيه ظروف كل حالة .
رابعـا � :إجـراءات البـت فـي العطـاءات
املـــادة ( ) 107
يجب البت فـي املناق�صة والإخطار فـي حالة القبول قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات  ،ف�إذا
تعذر ذلك فعلى اجلهة الطالبة عن طريق الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص
�أن تطلب فـي الوقت املنا�سب من مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املـــادة ( ) 108
على اجلهة الطالبة التحقق من مطابقة التفريغ للعطاءات  ،وفح�ص العينات والفئات
ومقارنتها ببع�ضها بع�ضا  ،وبعد ورود نتيجة الفح�ص الكيميائي �أو الفني للعينات فـي
احلاالت التي ت�ستلزم ذلك  ،تقوم اللجنة املخت�صة بت�سلم حتاليل العطاءات من اجلهة
الطالبة  ،والبت فـي حاالت اال�ستبعاد  ،و�إر�ساء العطاءات  ،على �أن يبني بالتف�صيل الكافـي
فـي ك�شف تفريغ العطاءات �أوجه النق�ص واملخالفة لل�شروط �أو املوا�صفات فـي العطاءات
التي يرى ا�ستبعادها مع تدوين املناق�شات فـي املح�ضر .
املـــادة ( ) 109
جترى املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل وفقا للمعايري الفنية واملالية
والأ�س�س املحددة فـي م�ستندات املناق�صة  ،و�إذا ارت�أت اجلهة الطالبة ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث ،
فيجب �أن يكون ر�أيها م�سببا  ،واللجنة املخت�صة غري مقيدة فـي قرار الإ�سناد بقبول �أقل
العطاءات �أو �أي عطاء �آخر .
املـــادة ( ) 110
يجوز عند البت فـي العطاءات �أن ت�سرت�شد اللجنة املخت�صة ب�آخر �أ�سعار �سبق التعامل بها
حمليـ ــا �أو خارجي ــا  .ويجــب بيــان هــذه الأ�سع ــار بك�شــف التفريــغ مع ذكــر تاريــخ التعامــل ،
كما يجوز للجنة املخت�صة اال�سرت�شاد �أي�ضا بالأ�سعار ال�سائدة فـي ال�سوق .
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املـــادة ( ) 111
�إذا ا�شتملت الدعوة �إىل املناق�صة على طلب تقدمي ت�سهيالت ائتمانية (متويل)  ،تكون
العطاءات املقرتنة بتلك الت�سهيالت حمل اعتبار عند البت فـي �أولوية العطاءات  ،ويجوز
للجنة املخت�صة �إلغاء املناق�صة �إذا مل تقرتن العطاءات بالت�سهيالت االئتمانية الالزمة
للتمويل .
املـــادة ( ) 112
يجـ ــوز للجن ــة املخت�ص ــة بعد االتف ــاق مع اجله ــة الطالب ــة جتزئــة التوريـ ــدات �أو الأعمـ ــال
�أو اخلدمات املعلن عنها بني مقدميها �إذا كان ذلك فـي م�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 113
تعط ــى الأف�ضلي ــة فـي العط ــاءات للمنتج ــات الوطني ــة لل�صناع ــات ال�صغي ــرة واملتو�سط ــة
امل�ستوفية ال�شروط واملوا�صفات وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة ،
قدرها ( )%10ع�شرة باملائة .
املـــادة ( ) 114
يعــاد طــرح املناق�صــة �إذا ورد عطــاء وحيــد  ،ولو كان م�ستوفيــا ال�شــروط  ،ويعتبــر العطــاء
وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات �أخرى متى كانت خمالفة �شروط وموا�صفات املناق�صة .
و�إذا �أعيد طرح املناق�صة ومل يقدم فيها �سوى عطاء واحد  ،جاز للجنة املخت�صة قبوله
�إذا طلبت اجلهة الطالبة ذلك  ،ويجوز فـي حالة �إعادة املناق�صة تق�صري مواعيد تقدمي
العطاءات �إىل الن�صف .
املـــادة ( ) 115
ا�ستثناء من ن�ص امل ــادة ( )114من هذه الالئحة  ،يجوز بقرار من اللجنة الداخلية
للمناق�صات بناء على تو�صية اجلهة الطالبة �أو جلنة املناق�صات الفرعية حتويل املناق�صة
�إىل ممار�سة مع �صاحب العطاء الوحيد �إذا توافر ال�شرطان الآتيان :
� - 1أن تكون حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرحها � ،أو ال توجد ثمــة فائ ــدة ترج ــى
من �إعادة طرحها .
� - 2أن يكون العطاء الوحيد م�ستوفيا ال�شروط واملوا�صفات ومنا�سبا من حيث ال�سعر .
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املـــادة ( ) 116
ال يجوز بعد فتح املظاريف الدخول فـي مفاو�ضة مع �أحد من مقدمي العطاءات فـي �ش�أن
تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأف�ضل مقرتنا بتحفظ �أو حتفظات .
ويجوز التفاو�ض مع مقدم �أف�ضل عطاء للنزول عن كل حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل
عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة  ،ف�إذا رف�ض فيجوز التفاو�ض مع من يليه من مقدمي
العطاءات املقرتنة عطاءاتهم بتحفظات بحيث ال جترى مفاو�ضة فـي التعديل مع �صاحب
عطاء �إال �إذا رف�ض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأف�ضل منه .
املـــادة ( ) 117
ال يجري التفاو�ض فـي احلاالت الواردة فـي املــادة ( )116من هذه الالئحة �إال من خالل
جلنة التفاو�ض التي ي�شكلها رئي�س اللجنة الداخلية للمناق�صات  ،على �أن حترر هذه
اللجنة حم�ضرا تف�صيليا مبا اتخذته من �إجراءات  ،ويجب �أن حت�صل على بيانات موقعة
من املورد �أو املقاول �أو املكتب اال�ست�شاري الذي �أجري معه التفاو�ض  ،مبينا بها �أ�سعاره
و�شروطه  ،وتعر�ض اللجنة تو�صياتها على اللجنة الداخلية للمناق�صات للبت فـي نتيجة
التفاو�ض بعد ا�ستطالع ر�أي اجلهة الطالبة .
وفـي جميع الأحوال يجب بيان �أ�سباب ونقاط التفاو�ض املطلوبة بالتف�صيل .
املـــادة ( ) 118
يجب على اللجنة املخت�صة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
� - 2إذا مل يكن العطاء م�ستوفيا ال�شروط واملوا�صفات .
� - 3إذا مل يكــن مقــدم العط ــاء م�سج ــال فـي ال�سلطنــة با�ستثنــاء العطــاءات املقدم ــة
فـي املناق�صات الدولية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الدولية .
� - 4إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
� - 5إذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة موقفه املايل .
� - 6إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة �أو غري موقعة �أو غري خمتومة من مقدمها .
� - 7إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء � ،أو اتخذت �إجراءات ق�ضائية
�ضده لهذا ال�سبب .
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� - 8إذا انطوى العطاء على خمالفة �أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/112
املـــادة ( ) 119
 - 1تلغى املناق�صات بقرار م�سبب من اللجنة املخت�صة بعد الن�شر عنها  ،وقبل البت
فيها �إذا ا�ستغني عنها نهائيا � ،أو اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،كما يجوز للجنة
�إلغاء املناق�صات بناء على تو�صية اجلهة الطالبة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
ب � -إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
ج � -إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
 - 2يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار
م�سبب من اللجنة املخت�صة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،أو بناء على تو�صية
اجلهــة الطالب ــة التي يتعيــن عليهــا �أن تو�ضــح للجنة الأ�سباب التي ت�ستند �إليها
فـي طلب الإلغاء .
املـــادة ( ) 120
فـي حالة �إلغاء املناق�صة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف يرد ثمن ن�سخة وثائق املناق�صة
�إىل م�شرتيها ب�شرط �أن يعيد ن�سخة وثائق املناق�صة كاملة �إىل الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم
التنظيمي املخت�ص .
و�إذا مت �إلغاء املناق�صة بعد امليعاد املذكور فـي الفقرة ال�سابقة فال يجوز رد الثمن �إال ملن
تقدم بعطاء فـي املناق�صة .
املـــادة ( ) 121
يجــوز للجن ــة الداخلي ــة للمناق�صــات �إلغ ــاء املناق�ص ــات الداخلي ــة املحالــة �إليه ــا من جلن ــة
املناق�صات الفرعية التي جتاوزت فيها �صالحيتها املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )59من هذه
الالئحة  ،و�إعادة طرحها من جديد  ،وذلك �إذا ات�ضح للجنة �أن الإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة مل تطبق كما يجب .
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املـــادة ( ) 122
تقوم الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�إخطار مقدم العطاء الفائز بقرار
�إ�سناد املناق�صة �إليه  ،وذلك خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ اعتماده ما مل يكن مقدم
العطاء قد حدد فـي عطائه مدة �أطول  ،فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف  ،على �أن
يت�ضمن الإخطار �ضرورة تقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ �أو وثيقة الت�أمني املهنية فـي حالة
ال�شركات واملكاتب اال�ست�شارية وذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )144من هذه
الالئحة مع عدم التزام الهيئة بالعطاء �إال بعد توقيع العقد .
الف�صـل الثانـي
املناق�صـة املحـدودة
املـــادة ( ) 123
يجوز التعاقد عن طريق املناق�صة املحدودة فـي احلاالت التي تتطلب طبيعتها ق�صر
اال�شتـ ـ ـ ــراك فــي املناق�ص ـ ـ ــة علــى مورديـ ـ ــن �أو مقاوليـ ــن �أو ا�ست�شارييـ ـ ــن حمدديـ ـ ــن �س ـ ــواء
فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املـــادة ( ) 124
توجــه الدع ــوة للمورديــن واملقاوليــن واملكاتــب اال�ست�شاري ــة للت�أهيــل امل�سب ــق للم�شاركــة
فـي املناق�صة املحدودة  ،وذلك بن�شر الإعالن فـي �إحدى و�سائل الن�شر داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
ويتم اعتماد ت�أهيل املوردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية بقرار من اللجنة الداخلية
للمناق�صات .
املـــادة ( ) 125
توجه الدعوة للموردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية الذين مت اعتماد ت�أهيلهم
للم�شاركة فـي املناق�صة املحدودة  ،وذلك مبوجب خطابات ر�سمية �أو و�سائل �إلكرتونية .
املـــادة ( ) 126
تطبق على املناق�صة املحدودة الإجراءات والقواعد املطبقة على املناق�صة العامة .
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الف�صـل الثالـث
املمار�ســـة
املـــادة ( ) 127
يجوز �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات والدرا�سات اال�ست�شارية
والأعمال الفنية عن طريق املمار�سة من خالل التفاو�ض للح�صول على �أف�ضل العرو�ض
ب�أقل الأ�سعار فـي حاالت خا�صة �أو فـي �أي من الأحوال الآتية :
 - 1الأ�صنــاف املحتكــر �صنعهــا �أو ا�سترياده ــا �أو التي تقت�ضي طبيعته ــا �أو الغ ــر�ض
من احل�صول عليها �أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها �أو التي ال توجد �إال لدى
�شخ�ص بعينه .
 - 2الأ�صناف التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
 - 3الأعمـ ــال �أو اخلدم ــات الفنيــة �أو اال�ست�شاريــة التي تتطلــب معرفــة فني ــة معين ــة
�أو تخ�ص�صا معينا .
 - 4التوريــدات ومقـاوالت الأعمال والنقــل التي تقت�ضي حالــة اال�ستعجــال الطارئــة
عدم اتباع �إجراءات املناق�صة ب�ش�أنها .
 - 5احليوانات على اختالف �أنواعها .
 - 6التوريــدات ومقــاوالت الأعمــال والنقــل وتقديــم اخلدمــات التي مل تقــدم عنهـا
�أي عطاءات فـي املناق�صات � ،أو قدمت عنها عطاءات ب�أ�سعار غري مقبولة وكانت
احلاجة �إليها ال ت�سمح ب�إعادة �إجراءات املناق�صة .
� - 7شراء وا�ستئجار العقارات .
املـــادة ( ) 128
للهيئ ــة �ش ــراء ما حتتاجــه وتنفيــذ م�شاريعه ــا بطريق املمار�ســة فـي احلــاالت امل�شــار �إليهــا
فـي املــادة ( )127من هذه الالئحة مبوافقة اللجنة الداخلية للمناق�صات �إذا جتاوزت قيمة
التعاقد (  )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وبعد موافقة املدير العام �إذا قل عن ذلك .
املـــادة ( ) 129
يجب على اجلهة الطالبة عند طلب املوافقة على التعاقد عن طريق املمار�سة �أن تو�ضح
فـي طلبها الأ�سباب املوجبة لذلك  ،و�أن حتدد نقاط التفاو�ض  ،و�أن ت�سمي ممثلها الذي
�سي�شارك فـي جلنة املمار�سة .
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املـــادة ( ) 130
تتوىل املمار�سة جلنة ت�شكلها اللجنة الداخلية للمناق�صات برئا�سة �أحد �أع�ضائها  ،وع�ضوية
كل من ممثل اجلهة الطالبة  ،وموظف خمت�ص تتنا�سب وظيفته وخربته الفنية مع �أهمية
املمار�سة ونوعها .
املـــادة ( ) 131
حترر جلنة املمار�سة حم�ضرا تف�صيليا مبا اتخذته من �إجراءات  ،ويجب �أن حت�صل على
بيانات موقعة من املوردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية الذين �أجريت بينهم املمار�سة ،
مبينة بها �أ�سعارهم و�شروطهم  ،وتعر�ض اللجنة تو�صياتها قبل التعاقد على رئي�س اللجنة
الداخلية للمناق�صات � ،أو املدير العام  -بح�سب الأحوال  -التخاذ القرار املنا�سب .
املـــادة ( ) 132
�إذا كانت الأ�صناف التي تقت�ضي ال�ضرورة �شراءها بطريق املمار�سة  ،مما يحتاج �إىل حتليل
كيميائي �أو فح�ص فني ال يتي�سر �إجرا�ؤه وقت �شرائها  ،في�ؤخذ تعهد من مقدم العطاء
ب�ضمان مطابقة الأ�صناف للموا�صفات الفنية التي مت على �أ�سا�سها �شرا�ؤها وحتمله
امل�س�ؤولية عن عدم مطابقتها بعد �إجراء التحليل الكيميائي �أو الفح�ص الفني .
املـــادة ( ) 133
يعفى املورد من الت�أمني امل�ؤقت �إذا قام بتوريد الأ�صناف املراد �شرا�ؤها  ،وقبلتها اجلهة
الطالبة نهائيا فور �إمتام التعاقد .
الف�صـل الرابـع
الإ�سنـاد املبا�شـر
املـــادة ( ) 134
يجوز للهيئة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع الوحدات والهيئات وال�شركات احلكومية .
املـــادة ( ) 135
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه التعاقد بطريق الإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب
اال�ست�شاري فيما ال جتاوز قيمته (  )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،على �أن تكون الأ�سعار
منا�سبة  ،مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
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املـــادة ( ) 136
يجوز للرئي�س فـي حالة ال�ضرورة �أن يتعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب
اال�ست�شاري فيما ال جتاوز قيمته ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين  ،على �أن تكون
الأ�سعار منا�سبة  ،مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
الف�صـل اخلامـ�س
امل�سابقـــة
املـــادة ( ) 137
امل�سابقـ ــة هي طريق ــة خا�ص ــة للتعاق ــد بغ ــر�ض �إج ــراء درا�س ــات �أو ت�صامي ــم �أو خمططــات
�أو جم�سمات �أو غري ذلك من الأعمال الفنية الالزمة مل�شروع معني .
املـــادة ( ) 138
حتدد اجلهة الطالبة �أغرا�ض امل�شروع ونطاقه وموا�صفاته تف�صيال  ،واجلوائز �أو املكاف�آت
�أو التعوي�ضات التي متنح للفائزين  ،وم�صري ملكية التقارير والدرا�سات والت�صاميم
واملخططات الفائزة وغري الفائزة و�أي �شروط �أخرى تراها اجلهة الطالبة .
املـــادة ( ) 139
تتم الدعوة للم�شاركة فـي امل�سابقة �إما عن طريق الإعالن بالن�شر و�إما بالو�سائل الإلكرتونية ،
و�إما عن طري ــق الدع ــوة املبا�ش ــرة لــذوي اخلب ــرة وامله ــارات الالزم ــة للم�ش ــروع �أو الغ ــر�ض
املطروح للم�سابقة .
املـــادة ( ) 140
ت�شكل اللجنة الداخلية للمناق�صات بعد التن�سيق مع اجلهة الطالبة جلنة تتكون من عدد
من املخت�صي ــن فـي مو�ض ــوع امل�سابق ــة لدرا�س ــة الع ــرو�ض املقدم ــة  ،ويج ــوز لهذه اللجن ــة
ا�ستدعاء امل�شاركني  ،ومناق�شتهم فيما قدموه .
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وتدون اللجنة �إجراءاتها فـي حم�ضر تثبت فيه العرو�ض املقدمة والآراء واملعايري التي
اعتمدتها فـي املفا�ضلة بينها مع بيان تو�صياتها باختيار �أ�صحاب العرو�ض الفائزة  ،وترتيب
العرو�ض الأخرى  ،وترفع اللجنة املح�ضر مت�ضمنا هذه التو�صيات ومرفقا به العرو�ض
�إىل اللجنة الداخلية للمناق�صات لإ�صدار القرار .
املـــادة ( ) 141
ال تطبق على امل�سابقة �أحكام الف�صل ال�ساد�س من الباب الرابع من هذه الالئحة .
الف�صــل ال�سـاد�س
ال�ضمانـــات
املـــادة ( ) 142
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت ال يقل عن (  )%1واحد باملائة من القيمة الكلية
للعطاء  ،وفـي حالة �سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ،
ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه حقا للهيئة  ،دون حاجة �إىل �إنذاره �أو اتخاذ �أي �إجراء
�آخ ــر .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطاء �أو قبل ذلك �إذا مت �إر�ساء املناق�صة على �أحد املتقدمني �أو �إلغا�ؤها ويرد الت�أمني
امل�ؤقت �إىل مقدم العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفيذ .
املـــادة ( ) 143
يجب �أن يكون الت�أمني امل�ؤقت املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )142من هذه الالئحة �صادرا
ل�صالح الهيئة من م�صرف م�سجل فـي ال�سلطنة  ،وغري م�شروط  ،وغري قابل للإلغاء ،
وواجب ال�صرف مبجرد تقدميه .
املـــادة ( ) 144
على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من اليوم التايل لإبالغه
بقبول عطائه � ،ضمانا حل�سن تنفيذ العقد قدره ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الكلية
ملا ر�سـ ــا علي ـ ــه � ،أو تقديــم وثيقــة ت�أمي ــن مهنيـ ــة فـي حالــة ال�شركــات واملكاتـ ــب اال�ست�شاري ـ ــة
على �أال يقل مبلغ الت�أمني عن قيمة امل�شروع املراد ت�صميمه �أو الإ�شراف عليه  ،وبالن�سبة للعقود
التي تربم مع متعاقد فـي اخلارج يكون تقدمي هذا ال�ضمان خالل ( )20ع�شرين يوم عمل .
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ويجوز مبوافقة رئي�س اللجنــة املخت�صــة متديــد املهل ــة املح ــددة فـي احلالتيــن املذكورتيــن
فـي الفقرة ال�سابقة ملدة �إ�ضافية ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل .
ويجب على �صاحب العطاء الفائز تعديل �ضمان ح�سن التنفيذ �إذا مت تعديل العقد .
وفـي جميع الأحوال تعفى الوحدات والهيئات وال�شركات احلكومية من تقدمي �ضمان
ح�سن تنفيذ العقد .
املـــادة ( ) 145
يجب �أن يكون �ضمان ح�سن التنفيذ املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )144من هذه الالئحة
�ص ــادرا ل�صال ــح الهيئ ــة من م�ص ــرف م�سجل فـي ال�سلطن ــة  ،وغري م�ش ــروط  ،وغري قاب ــل
للإلغاء  ،وواجب ال�صرف مبجرد تقدميه .
�أما بالن�سبة للمكاتب اال�ست�شارية فيجوز لها تقدمي �شهادة ت�أمني مهنية �صادرة من �شركة
ت�أمني م�سجلة فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 146
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ خالل املدة املحددة فـي املادة
( )144من هذه الالئحة � ،أو رف�ض �إمتام التعاقد  ،جاز للجنة املخت�صة  -دون حاجة �إىل
�أي �إجراءات � -أن تلغي الرت�سية  ،وت�صادر الت�أمني امل�ؤقت  ،كما يجوز لها �أن تر�سي املناق�صة
على �أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه �أو التفاو�ض معه وفقا لل�ضوابط املبينة
باملادتني (  )117 ، 116من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 147
يعفى �صاحب العطاء املقبول من �ضمان ح�سن التنفيذ �إذا قام بتوريد الأ�صناف املتعاقد
عليها وقبلتها اجلهة الطالبة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ .
املـــادة ( ) 148
�إذا كان توريد الأ�صناف جزئيا �إال �أن ثمنها يكفـي لتغطية قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ ،
فيخ�صم من ثمن اجلزء املورد ما يعادل قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ  ،ويحتفظ به لدى
الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص مبثابة �ضمان ح�سن تنفيذ العقد .
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املـــادة ( ) 149
يبــد أ� �سريــان �ضمــان ح�ســن التنفيــذ من وقــت �إ�صــداره �إىل ما بعــد انتهــاء فتــرة ال�صيانــة ،
�أو تاريخ �إ�صدار �شهادة الت�سليم النهائي � ،أيهما �أبعد � ،إال �إذا اتفق على غري ذلك تبعا
لطبيعة العمل املراد تنفيذه .
الف�صـل ال�سابـع
امل�شرتيـــات
املـــادة ( ) 150
يتوىل ق�سم امل�شرتيات �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص بطلب عرو�ض الأ�سعار ل�شراء املواد
واخلدمات املطلوبة وفقا للآتي :
 )1( - 1عر�ض واحد للمواد واخلدمات التي ال تتجاوز قيمتها (  )500خم�سمائة ريال
عماين .
 )2( - 2عر�ضان على الأقل للمواد واخلدمات التي تتجاوز قيمتها (  )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على (  )3000ثالثة �آالف ريال عماين .
 )3 ( - 3ثالثة عرو�ض على الأقل للمواد واخلدمات التي تتجاوز قيمتها ( )3000
ثالثة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على (  )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
ويجب احل�صول على موافقة املدير العام �إذا تعذر احل�صول على العدد الالزم من عرو�ض
الأ�سعار .
ويقوم املوظف املخت�ص بال�شراء فور ورود عرو�ض الأ�سعار ب�إعداد ك�شوف تت�ضمن العرو�ض
املقدمة والأ�سعار  ،و�إحالتها �إىل اجلهة الطالبة للدرا�سة والتحليل والإفادة �إذا تطلب
الأمر ذلك  ،وبعد ذلك يعر�ض املو�ضوع متكامال على مدير الدائرة املخت�صة � ،أو م�س�ؤول
التق�سيم التنظيمي املخت�ص بح�سب الأحوال  ،وذلك لتقرير ما يراه منا�سبا .
ولأغرا�ض هذه املــادة يق�صد باملوظف املخت�ص بال�شراء رئي�س ق�سم امل�شرتيات بالدائرة
املخت�صة � ،أو رئي�س ق�سم � ،أو م�س�ؤول ال�ضبط املايل باملحافظات .
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الف�صـل الثامـن
العقـــود
املـــادة ( ) 151
فيما يتعلق بالعقود الالزمة لتنفيذ امليزانية اجلارية �أو الر�أ�سمالية  ،ال يجوز �إبرام �أي عقد
�إذا كان يرتب �أعباء مالية على ميزانية الهيئة لأكرث من �سنة مالية �إال بعد موافقة وزارة
املالية  ،ومع ذلك يجوز �إبرام عقود الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملدة جتاوز
ال�سنة املالية �إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�ض مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 152
يجــوز جتديــد عق ــود الأعمــال امل�ستم ــرة التي تربمه ــا الهيئ ــة ب�شك ــل تلقائي دون احلاج ــة
�إىل طلب عرو�ض �أ�سعار جديدة ما مل تتغري بنود العقد  ،وبالأخ�ص تلك املتعلقة باملوا�صفات
والكميات واملدد والقيم .
املـــادة ( ) 153
يجــوز للجن ــة الداخلي ــة للمناق�صـات �إ�صدار �أوامر تغيريية بالزيادة �أو النق�صــان فـي مدة
�أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد ،
وذلك خالل فتــرة تنفي ــذ العقد فيما ال يتجاوز جممــوع قيمتــه ( )100000مائــة �ألــف ريال
عماين �أو ( )٪10ع�شرة باملائة من قيمة العطاء الأ�صلي الذي متت املوافقة عليه �أيهما �أكرب
�شريطة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية هي نف�س الأ�سعار التي وافقت عليها اللجنة .
و�إذا جتاوز الأمر التغيريي احلد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ،فيجب الرجوع
للمجل�س لأخذ موافقته عليه مع مراعاة الآتي :
 - 1توافر االعتماد الالزم وموافقة املقاول على االلتزام بالأ�سعار الواردة فـي العقد ،
�إذا كانت هذه الأ�سعار ال تزال منا�سبة  ،وال تزيد على �أ�سعار ال�سوق .
� - 2إذا ا�شتمل الأمر التغيريي على �إ�ضافة كميات �أو �أ�صناف �أو �أ�شغال �أو خدمات
جديدة غري واردة فـي العقد  ،ولكنها مت�صلة مبو�ضوعه  ،ف�إنه يجوز االتفاق
املبا�شر مع املقاول ب�ش�أنها .
ويعتد بالقيمة الفعلية فـي ح�ساب تكلفة الأوامر التغيريية ( �إ�ضافة ناق�ص حذف) .
كما يجوز للجنة الفرعية للمناق�صات �إ�صدار �أوامر تغيريية فيما ال تتجاوز قيمته ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
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املـــادة ( ) 154
تلتزم اجلهة الطالبة عند طلب موافقة اللجنة الداخلية للمناق�صات لإ�صدار �أمر تغيريي
�أن ترفق بطلبها الآتي :
 - 1بيان عدد الأوامر التغيريية ال�سابقة التي مت �إ�صدارها على امل�شروع  ،وجمموع
تكلفة هذه الأوامر  ،ومدد تنفيذها .
 - 2ن�سخة من قائمة الأ�سعار �أو جدول الفئات امل�ضمن بعطاء املتعاقد .
 - 3بيان تكلفة الأمر التغيريي املراد املوافقة عليه  ،وال يجوز �أن تت�ضمن هذه التكلفة
مبالغ تقديرية .
املـــادة ( ) 155
يكون التوقيع على العقود والأوامر التغيريية من قبل الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 156
يجب على اجلهات املعنية خالل فرتة تنفيذ امل�شروع تعبئة ا�ستمارة تقييم �أداء املقاول
املنفذ الواردة بامللحق (ج) املرفق بهذه الالئحة  ،و�إر�سالها �إىل الدائرة املخت�صة كل ()3
ثالثة �أ�شهر �أو بعد انتهاء تنفيذ ( )%30ثالثني باملائة من امل�شروع �أيهما ي�أتي �أوال متهيدا
لعر�ضها على اللجنة املخت�صة  ،كما يجب تعبئة و�إر�سال هذه اال�ستمارة �إىل الدائرة املخت�صة
بعد انتهاء تنفيذ امل�شروع .
البـاب اخلامـ�س
املخـازن وبيـع و�شطـب املوجـودات
الف�صـل الأول
املخــازن
املـــادة ( ) 157
يك ـ ــون للهيئـ ــة خمـ ــزن �أو �أكثـ ــر يت ــم فيه تخزيـ ــن امل ــواد  ،وذلك بع ــد معاينته ـ ــا  ،والت�أك ـ ــد
من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة والواردة فـي م�ستندات و�شروط التعاقد .
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املـــادة ( ) 158
تق�سم مواد املخازن �إىل ما ي�أتي :
 - 1الأ�صناف امل�ستدمية  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي ال تفنى مبجرد اال�ستعمال ،
وتعترب عند �صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�سلمها  ،ويتم �إعادتها �إىل املخازن
بعد انتهاء الغر�ض من ا�ستخدامها � ،أو �إذا �أ�صبحت غري �صاحلة لال�ستخدام .
 - 2الأ�صناف املعدة لال�ستهالك  :وت�شمل املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها دون �أن
يتخلف بقايا من ذات نوعها .
 - 3الأ�صناف غري �صاحلة لال�ستعمال  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف فيها بالبيع �أو الإتالف  ،وفقا
للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 159
يكون املوظف املخت�ص م�س�ؤوال عن جميع املــواد والأ�صناف املوجودة فـي عهدته  ،كما يكون
م�س�ؤوال عن تنظيمها والإ�شراف على �إ�ضافة و�صرف الأ�صناف املخزنة  ،وعليه �أن يحافظ
على املخزون من التلف �أو ال�ضياع والهالك �إال �إذا ثبت �أن ذلك قد ن�ش�أ عن ظروف خارجة
عن �إرادته  ،ومل يكن فـي و�سعه تالفيها  ،بالإ�ضافة �إىل الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة كما ي�أتي :
 - 1االحتفاظ بال�سجالت وبطاقة �صنف لكل مادة وفقا للنموذج املخ�ص�ص لقيد
عمليات الإ�ضافة وال�صرف والر�صيد للمادة �أوال ب�أول .
 - 2حف ــظ امل ــواد فـي الأماكن املخ�ص�صة لها  ،وبطريقة ال تعر�ضهـا للتلــف �أو الفقد
�أو الهالك .
� - 3صرف املواد للجهة الطالبة بعد اتباع الإجراءات املخزنية املعمول بها .
 - 4االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صرف للموظفني لأعمالهم
الر�سمية .
� - 5إبالغ الرئي�س الأعلــى للتق�سي ــم التنظيم ــي التاب ــع له املخ ــزن عن فق ــد �أو تلــف
�أو هالك �أي مادة التخاذ الإجراءات الالزمة  ،مع تو�ضيح �أ�سباب الفقد �أو التلف
�أو الهالك .
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� - 6إعداد طلبات بيع �أو �شطب املـواد وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
و�إحالتها �إىل املديرية العامة للخدمات امل�ساندة .
� - 7إعداد تقرير عن املــواد التي يت�ضح له عدم �صالحيتها � ،أو ركودها � ،أو تلفها ،
و�إحالتها �إىل املديرية العامة للخدمات امل�ساندة .
� - 8إعداد قوائم اجلرد وفقا للنموذج املعد لذلك من ن�سختني  ،وت�سليمها �إىل جلان
اجلرد بعد التوقيع عليها  ،واعتمادها من املدير املخت�ص  ،وذلك قبل بدء جلان
اجلرد �أعمالها .
� - 9أي واجبات �أخرى تتطلبها طبيعة عمله .
املـــادة ( ) 160
ي�صدر الرئي�س قرارا بت�شكيل جلنة �أو �أكرث لفح�ص املواد املوردة باملخازن  ،على �أن يكون
�أحد �أع�ضائها من اجلهة الطالبة للمواد  ،وفـي احلاالت التي ي�ستلزم فيها الفح�ص خربات
فنية ت�ضم اللجنة ع�ضوا فنيا �أو �أكرث .
وتقوم جلنة الفح�ص مبعاينة وفح�ص املواد والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات و�شروط
التعاقد خالل مدة �أق�صاها �شهر من ت�سلم املــواد قيد الفح�ص  ،ويجوز لها رف�ض �أي مواد
غري مطابقة ملوا�صفات و�شروط التعاقد .
املـــادة ( ) 161
فور اعتماد حم�ضر فح�ص وت�سلم املواد يتوىل املوظف املخت�ص فرز املـواد التي تقرر قبولها ،
ويبا�شر �إجراءات ت�سلمها وحفظها طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
وبالن�سب ـ ــة للمــواد التي تقـ ــرر رف�ضه ــا يتوىل مديــر املخــزن املركـ ــزي �أو املوظـ ــف املختـ ــ�ص
باملحافظات �إر�سال �إخطار للمورد يت�ضمن ما ي�أتي :
� - 1أ�سباب رف�ض املواد .
 - 2تكلي ــف امل ــورد بنق ــل امل ــواد املرفو�ض ــة  ،و�إخ ــالء املخــازن منهــا وذلك خــالل م ــدة
ال تتجاوز �شهرا واحدا من تاريخ ت�سلمه الإخطار  ،و�إال كان م�س�ؤوال عن كل فقد
�أو تلف �أو هالك قد يحدث فيما بعد انق�ضاء هذه املهلة  ،مع حتمله �أي نفقات
تتحملها الهيئة نتيجة لذلك .
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 - 3تكليف املــورد بتوريد مواد جديدة بدال من املــواد التي تقرر رف�ضها  ،دون زيادة
فـي الأ�سعار ال�سابق االتفاق عليها  ،وعلى �أن يعمل عند التوريد ب�أي خف�ض يرد
على هذه الأ�سعار .
املـــادة ( ) 162
يعد بالن�سبة للمواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �سند �إ�ضافة بعد حتديد القيمة
املقدرة لها بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س �أو من يفو�ضه لهذا الغر�ض  ،ومبراعاة القوانني
واللوائح والقرارات املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا �أو املعونات �أو امل�ساعدات .
املـــادة ( ) 163
ال يجوز الت�صريح بقبول مواد غري متعلقة بالهيئة حلفظها باملخازن كالودائع والأمانات
ال�شخ�صية و�أي مواد �أخرى  ،ويتحمل املوظف املخت�ص الأ�ضرار املادية التي تنتج عن ذلك ،
ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب تواجدها  ،ويرفع الأمر �إىل الرئي�س التخاذ القرار الالزم فـي
هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 164
ال يجوز الت�صرف فـي عهدة �أمني املخزن بدون ح�ضوره  ،وفـي حالة غيابه لأكرث من ()3
ثالثة �أيام يجوز فتح املخزن مبعرفة جلنة ي�شكلها مدير املخزن املركزي  ،وذلك ملواجهة
�صرف الطلبات  ،على �أن يتم �إعداد حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي هذه احلالة  ،مع بيان
الأ�سباب .
املـــادة ( ) 165
يتعني على �أمني املخزن فـي حالة نقله �أو منحه �إجازة �أو ندبه �أو �إعارته �أو انتهاء خدمته
�أو �إيفاده فـي بعثة درا�سية �أو دورة تدريبية ت�سليم ما بعهدته �إىل من يحل حمله مبوجب
حم�ضر ت�سليم وت�سلم باعتماد من مدير املخزن املركزي �أو املوظف املخت�ص باملحافظات ،
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب ي�شكل
الرئي�س �أو من يفو�ضه جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن  ،وت�سليمها �إىل من يحل
حمل املوظف املخت�ص  ،على �أن يعتمد الرئي�س �أو من يفو�ضه نتائج عمل اللجنة .
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املـــادة ( ) 166
فـي حالة وفاة �أمني املخزن ي�صدر الرئي�س قرارا بت�شكيل جلنة تت�ضمن ع�ضوا من دائرة
التدقيق الداخلي  ،وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة جلرد حمتويات املخزن  ،ويتم ت�سليمها
مع ال�سجالت والبطاقات وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها �إىل املوظف املخت�ص الذي
يعينه مدير املخزن املركزي .
و �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة �أو عجز فـي حمتويات املخزن تتبع الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 167
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغـ ــر�ض جلن ــة �أو �أكث ــر بتو�صي ــة من املديــر الع ــام  ،وبقــرار من الرئيــ�س �أو من يفو�ضـ ــه ،
على �أال يكون من بني �أع�ضائها املوظف املخت�ص  ،ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء
وانتهاء عمل اللجنة .
و تتوىل جلنة اجلرد بعد ت�سلمها قوائم اجلرد  ،جرد املــواد و�إثبات الأر�صدة املوجودة فعال
من واقع اجلرد فـي هذه القوائم على �أن ت�سلم نتائج اجلرد للتدقيق الداخلي متهيدا
لإعداد الإقرار ال�سنوي ملوجودات املخازن  ،واعتماده من الرئي�س .
املـــادة ( ) 168
فـي حالة وجود عجز بني الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي  ،والأر�صدة الواردة فـي بطاقة
مراقبـ ــة املخ ــزون  ،تقـ ــوم جلن ــة اجلـ ــرد ب�إثبـ ــات هذا العج ــز فـي قوائ ــم اجل ــرد  ،وتر�س ــل
�إىل املوظف املخت�ص لإي�ضاح �أ�سباب هذا العجز فـي اخلانة املعدة لذلك  ،وذلك خالل
�أ�سبوع على الأكرث من تاريخ ت�سلمه �إياها .
املـــادة ( ) 169
يج ــوز ملديـ ــر املخـ ــزن املركـ ــزي �أو املوظــف املختــ�ص  -بح�ســب الأحـ ــوال  -ت�سوي ــة العجـ ــز
فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف �أخرى م�شابهة لها فـي النوع
ومتجان�ســة معها فـي الوحــدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خطـ ـ�أ فـي قي ــد الكمي ــات املت�سلمــة
�أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف �أو بطاقات مراقبة املخزون .
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املـــادة ( ) 170
يقرر الرئي�س  -فـي حالة حتديد املوظف امل�س�ؤول عن العجز  -اتخاذ الإجراءات الالزمة
خل�صــم قيم ــة هذا العج ــز من راتب ــه �أو م�ستحقات ــه طبق ــا لأحك ــام املر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم  94/115بتحديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفني  ،وفـي حالة تعذر
حتديد املوظف امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�س�أل عنه �أ�صال تتخذ الإجراءات
لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�ض على املجل�س .
املـــادة ( ) 171
بالن�سبة للمواد امل�ستدمية امل�سلمة كعهدة �شخ�صية للموظفني لأعمالهم الر�سمية يجب
احل�صول على �إقرار من كل منهم ب�أن هذه املــواد موجودة بعهدتهم فعال  ،و�أنها بحالة
�صاحلة لال�ستعمال  ،وعلى �أن ي�ؤ�شر �أمني املخزن على هذه الإقرارات ب�أن املواد املذكورة
فيها مطابقة ملا هو وارد فـي بطاقة العهدة .
الف�صـل الثانـي
بيـع و�شطـب املوجـودات
املـــادة ( ) 172
يجـ ــوز بي ــع مـ ــواد املخـ ــازن �سـ ــواء كان ــت من الأ�صن ــاف امل�ستدمي ــة �أو املعـ ــدة لال�ستهـ ــالك
فـي احلاالت الآتية :
 - 1املواد غري ال�صاحلة لال�ستعمال لتجاوز املدة املقررة ال�ستعمالها .
 - 2املـ ــواد بطيئ ــة احلركـ ــة ( التي ا�ستم ــر تخزينه ــا مل ــدة طويل ــة )  ،ويخ�ش ــى عليه ــا
من التلف ( با�ستثناء املخزون الذي يتقرر تخ�صي�صه للطوارئ ) .
 - 3امل ــواد الزائدة عن احلاجة .
 - 4امل ــواد التي مل تعد م�ستعملة .
 - 5املــواد الراكدة  ،ويخ�شى عليها من التلف ( با�ستثناء خمزون الطوارئ ) .
 - 6الفوارغ واملخلفات .
املـــادة ( ) 173
يتم �شطب املواد با�ستبعادها من �سجالت املخازن فـي حالة تلفها �أو فقدها �أو هالكها  -كليا
�أو جزئيا  -ب�سبب عوامل خارجة عن �إرادة �صاحب العهدة �أو مراقبته .
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املـــادة ( ) 174
يتم بيع و�شطب املوجودات فـي حالة توافر �إحدى احلاالت امل�شار �إليها فـي املادتني (، 172
 )173من هذه الالئحة من قبل جلنة ت�شكل بقرار من الرئي�س بتو�صية من املديرية العامة
للخدمات امل�ساندة  ،ويجوز للمدير العام املوافقة على بيع �أثاث م�ساكن غري العمانيني لهم
فـي حالة انتهاء تعاقدهم .
املـــادة ( ) 175
يعد مدير املخزن املركزي �أو املوظف املخت�ص باملحافظات قائمة باملواد املراد بيعها �أو �شطبها
وفق النماذج املعدة لذلك مع بيان �أ�سباب البيع �أو ال�شطب  ،و�إحالتها �إىل املديرية العامة
للخدمات امل�ساندة التخاذ ما يلزم  ،ثم �إحالتها �إىل دائرة التدقيق الداخلي للمراجعة
وا�ستكمال �إجراءات احل�صول على موافقة الرئي�س على البيع �أو ال�شطب .
املـــادة ( ) 176
يتم بيع املواد التي يتم �إعداد قائمة بها وفقا للمادة ( )175من هذه الالئحة  ،وذلك
بعد ت�صنيفها وتقدير الثمن الأ�سا�سي لها  ،بحيث يتم الإعالن عن ذلك ب�صفة �أ�سا�سية
عن طريق �إجراء مزاد علني  ،وحتدد طريقة البيع وفقا ملا تراه اللجنة امل�شكلة لذلك ،
ومبوافقة الرئي�س  ،وفـي �ضوء القيمة التقديرية لأثمان املواد املراد بيعها .
املـــادة ( ) 177
تقوم اللجنة امل�شار �إليها فـي املادة ( )174من هذه الالئحة باتخاذ الإجراءات الالزمة
ل�شطب املواد املن�صو�ص عليها وذلك ب�إعداد قائمة ت�شمل جميع املواد املراد �شطبها  ،وبيان
�أ�سباب ال�شطب  ،متهيدا لعر�ضها على الرئي�س لالعتماد .
البـاب ال�سـاد�س
ال�سجـالت والنمـاذج املاليـة
املـــادة ( ) 178
تعد ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي النماذج وال�سجالت املالية الالزمة
لتنفيذ هذه الالئحة  ،كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها  ،واملــدد الالزمة حلفظها
و�إدخال التعديالت الالزمة عليها �إذا لزم الأمر .
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املـــادة ( ) 179
ت�صدر النماذج وال�سجالت املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )178من هذه الالئحة كما حتدد
املدد الالزمة حلفظها بقرار من الرئي�س بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
املـــادة ( ) 180
ت�صرف ال�ش�ؤون املالية �إىل املوظفني املاليني النماذج وال�سجالت املالية املقرر ا�ستخدامها
ح�سب اخت�صا�ص كل موظف مقابل توقيعه مبا يفيد ت�سلمها مع حتديد �أعدادها .
املـــادة ( ) 181
يتم �إتالف ال�سجالت والنماذج املالية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ
بها مبعرفة جلنة ي�صدر بت�شكيلها قرار من الرئي�س  ،وذلك مع مراعاة �أحكام القانون
املايل والئحته التنفيذية امل�شار �إليهما .
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LIST OF LOCAL PRODUCTS, MATERIALS AND GOODS
No.

1

Name of Item
(Description)

Brand /
Factory

Unit (No. , L. Anticipated
Meter,
Quantity
Square
Meter, C.
Meter ….etc)

Unit Rate

Total Anticipated
Amount

2
3
4
5
6
7
8
Total Amount Anticipated for Omani Products
Omani Products. Materials and Goods List to be used in project
Notes:
1. The Bidders should list all the Omani products, materials and goods to be used in the project.
2. Additional Sheet(s) can be provided.
3. Any Tender not accompanied with this form
from will be rejected.
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PAEW COMPLIANCE CHECKLIST

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist
Tender Documents for Consultancy Services
A General: Please confirm the following:
1
a- Estimated contract value of Consultancy Services is provided together with the
tender documents.
b- Consultancy Services Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or
greater than the estimated Contract Value
2
Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound.
3
The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or
Arial/11
44
Tender documents consists of the following volumes (as minimum):
a) Section 1 – Instructions to Tenderers
b) Section 2 – Terms of Reference
c) Section 3 – Scope of Works
d) Section 4 – Specific Requirements of Design and Supervision
e) Section 5 – Standard Forms
5
Electronic copy (CD) of the Tender Documents is provided with the tender documents.
6
The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations and
acronyms are defined clearly in the Tender Documents.
7
No combination of Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials, dimension in the drawings, etc.
8
Provision of a detailed training program for Omanis is included.
B
1
2

B

3
4
5
6
7

Tender Documents

Provision for the tenderer to visit and inspect the project site and obtain all necessary
information needed in project design is Tender Documents
Standard Forms from the Sultanate of Oman Standard Form of Agreement and
Conditions of Engagement for Consultancy Services for Building and Civil
Engineering Works such as Form of Agreement and its appendices, Form of
Tender Bond, and Form of Advance Payment Bond with minor modifications are
included in the tender documents. Provision for tenderers to fill-up the standard
forms except Form of Agreement and Forms of Bond is included in the
Instructions to Tenderer
Tender Documents Continued:
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to

Tenderers section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for
evaluating the omanisation level is included in the tender documents.
Provision for the Consulting Engineer to consider local products and materials in
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for the Consulting Engineer
to employ local specialized sub-consultant in
-68designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for employing Omani designing staff and labour for the execution of the
Consultancy Services is included in the Instructions to Tenderers.
provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of the
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the one

)1201( Tenderers
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sectionاجلريدة
of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for
4
5
6
7

8

9
10
11
12

evaluating the omanisation level is included in the tender documents.
Provision for the Consulting Engineer to consider local products and materials in
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for the Consulting Engineer to employ local specialized sub-consultant in
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for employing Omani designing staff and labour for the execution of the
Consultancy Services is included in the Instructions to Tenderers.
provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of the
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the one
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is
also considered.
No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Engagement for Consultancy Services without the written
approval from the Ministry of Legal Affairs and ministry of finance are included in the
tender documents.
Provision for tender validity not more than ninety (90) days from the date of tender
submission is included.
Provision for successful tenderer to provide Professional Indemnity Policy not less than
Ten percent (10%) of the budget sum of the proposed project is included in the tender
documents..
Provision for the Consulting Engineer to provide project progress reports is included.
Provision for the appointed Consulting Engineer to include in the tender documents for
the proposed projects the following:
a) The tender documents must include Prime Document, Specifications, Bill of Quantities
and Tender Drawings.
b) The Prime Document must include Instructions to Tenderers, Conditions of Contract,
and Standard Forms, etc.
c) The Specifications volume must include only specification for materials, equipment,
and workmanship relevant to the proposed project
d)The Bill of Quantities must be prepared based on the Principles of
Measurements (International) for Works of Construction (POM(I)) for
building projects and based on Civil Engineering Standard Method of
Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works
e)The Bill of Quantities must include columns for Item No., Description,
Qty., Unit, Unit Rate, and Amount in all pages of the Bill of Quantities.
The Unit Rate column must be divided into unit rate in Words and unit rate in Figures
f)The tender drawings must be prepared in standard A1 size paper
with scale not less than 1:100 for floor plans drawing
g) Risk management techniques to be used to identify project risks

Confirmed by:

Verified by:

___________________
Consultant’s Project-In-Charge

_________________
Client’s Director General

of Projects

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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PAEW COMPLIANCE CHECKLIST

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
Tender Documents for Construction & Civil Engineering Contracts
A
General: Please confirm the following:
1
a) Estimated contract value is provided.
b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost
forecast.
c) Project Budget is approved by Ministry of Finance.
d) Copy of the building permit is provided.
2
Risk management techniques are used to identify project risks.
3 Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate,
analyse, compare and select amongst various design options that meets the value
requirements of all project stakeholders.
4 Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle.
Intangible costs are also reviewed and identified.
5 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
6 The Project site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information
needed in project design were obtained.
7 Project design is complete and final with approval.
8 Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound.
9 The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or
Arial/11
10 Tender documents consists of the following volumes:
a) Volume 1 – Prime Document (Hard & Electronic Copy
b) Volume 2 – Specifications
(Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Bill of Quantities (Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Tender Drawings (Hard & Electronic Copy)
11

A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
12 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of
Engagement for Consultancy Services.
A
General: (Continued)
13 a) Option/s included are justifiable and unavoidable.
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b) Scope of works for the Options are quantifiable, itemized ,detailed &
marked"Option" in the Bill of Quantities.
c) ) A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included
14 Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender
documents
15 Provision of a detailed training program for Omanis is included.
16 No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included
17 All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents.
18 Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials in the drawings, etc.
19 The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification,
B
Prime Document
1 Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of
Performance Bond with minor modification are provided. A provision to fill-up the
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is
included in the instruction for tenderers.
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works.
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works
(Including Erection on Site)
2 Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local
materials, products, and omanisation level is included
3
a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference
of not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products
and materials to be used in the Works is clearly stated in the documents.
b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction
for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document.
4
Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from
the region where the project is to be executed is included.
5
Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for
all job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the
Company including instruction to fill-up the form are included.
6
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than One percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90)
days from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers
the One percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest
Tender Value is also considered.
7 No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of
Legal Affairs and ministry of finance.
B
Prime Document: (Continued):
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6

7

all job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the
Company including instruction to fill-up the form are included.
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than One percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90)
days from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers
the One percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest
Tender Value is also considered.
No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of
Legal Affairs and ministry of finance.
Prime Document: (Continued):
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah
and Sohar is included.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
No clauses for measurement and payments of works included in the specifications.
National Standards are precedence over Foreign Standards in specifying materials,
products and workmanship for the project.
Soil Investigation and all required Report and Survey are included in the
Specifications.
Bill of Quantities
Bill of Quantities is prepared based on the Principles of Measurement (International)
for Works of Constructions (POM(I)) for building projects and the Civil Engineering
Standard Method of Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works.
Clause 56 (Actual and Correct Quantities) of the Standard Conditions of Contract is
adopted in the preparation of the Bill of Quantities for all new building projects except
for substructures of the building and site development works, which are subject to remeasurement and marked “provisional” in the Bill of Quantities.
Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of Quantities.
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in
all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in
Words and unit rate in Figures columns.
Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion of
unit rate in words.
Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and contingencies.
Contingencies equal to or less than Ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included.
Singular units of measurement in the Bill of Quantities are only included.
Electronic copy of the Bill of Quantities is included. Items Descriptions, Quantities, and
Units columns are write-protected only the Unit Rate and Amount in words and
figures columns are not.
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Tender Drawings

Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout is
provided.
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
Utilities are drawn separate from each other.
The site location map is provided with the tender drawings
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage
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Units columns are write-protected only the Unit Rate and Amount in words and
figures columns are not.

E
1

Tender Drawings

Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout is
provided.
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
Utilities are drawn separate from each other.
The site location map is provided with the tender drawings
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage

2
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4
5
6
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are included in the tender drawings.
7 Detail
all items
work are included in the tender drawings.
are drawings
included inofthe
tenderofdrawings.
8 7 TheDetail
following
schedules
included
theincluded
tender drawings:
drawings
of all are
items
of workinare
in the tender drawings.
of Drainage
Manholes
8 a) Schedule
The following
schedules
are included in the tender drawings:
a) Schedule
of Drainage
Manholes Boards.
b) Schedule
of Electrical
Distribution
b) Schedule
of Electrical Distribution
Boards.
c) Schedule
of Air-conditioning
Equipment.
c) Schedule
Air-conditioning Equipment.
d) Bar
BendingofSchedules.
d) Bar Bending
Schedules. Doors & Windows.
e) Schedule
of Ironmongeries,
e) Schedule
of Ironmongeries, Doors & Windows.
f) Schedule
of Finishes
f) Schedule of Finishes
9 No discrepancies between Specifications / Bill of Quantities and Drawings is confirmed.
9

No discrepancies between Specifications / Bill of Quantities and Drawings is confirmed.

Confirmed
by:by:
Confirmed
____________________
____________________
Consultant’s
Project-In-Charge
Consultant’s
Project-In-Charge

Verified
Verifiedby:by:
_____________________
_____________________
Client’s
DirectorGeneral
GeneralofofProjects
Projects
Client’s
Director

Print
name
signature
over
printed
name
signatories
N.B.N.B.
Print
name
andand
signature
over
thethe
printed
name
of ofthethesignatories

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
TENDER DOCUMENTS FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS
A. General: Please confirm the following:
Estimated contract value is provided.
Project Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or greater than the
estimated Contract Value.
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
Risk management techniques are used to identify project risks.
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
Tender documents are final documents, complete, clear, professionally printed and properly
bound using the spring type method of binding.
Tender documents consists of the following volumes (as minimum):
a) Volume 1 – Prime Document (Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 – Specifications
(Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Bill of Quantities (Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Tender Drawings (Hard & Electronic Copy)
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers,
catalogue numbers, and foreign certification marks are included in the tender documents
except for existing and installed equipment and materials at Site .
Provision of a detailed training program for Omanis is included in the Tender Documents.
The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations and
acronyms are defined clearly in the Tender Documents.
No provision is included in the Tender Documents for the Contractor to provide site
personnel such as drivers, clerical staff, laboratory staff, field staff, cleaners, cooks,
servants, etc. to work for the Consultant at Site.
The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification.
Prime Document
Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its
appendices, Form of Tender Bond, and Form of Performance Bond are included. A
provision to fill-up the standard forms except for the Form of Agreement and its
appendices and Forms of Bond is included in the instruction to tenderers.
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers
section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the
omanisation level is included in the tender documents.
(a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference of
not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products and
materials to be used in the Works is clearly stated in the Tender Documents.
(b) The form “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the
instruction for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document.
provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from the
region where the project to be operated & maintained is included in the instruction to
tenderers.
Provision stating that if the existing level of Omanization is less than thirty percent (30%)
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omanisation level is included in the tender documents.
(a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference of
not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products and
materials to be used in the Works is clearly stated in the Tender Documents.
(b) The form “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the
instruction for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document.
provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from the
region where the project to be operated & maintained is included in the instruction to
tenderers.
Provision stating that if the existing level of Omanization is less than thirty percent (30%)
of the required workforce the incoming Contractor must employ Thirty percent (30%)
Omani staff of the total workforce at the first year of the contract and increases by a level
of Ten percent (10%) of each subsequent years of the contract is included.
Provision stating that if the existing level of Omanization is more than thirty percent
(30%) of the required workforce the incoming Contractor must maintain such percentage
at the first year of the Contract and increase it by ten percent (10%) at the beginning of
each subsequent years of the Contract is included in the Instructions to tenderers.
The list of Omani employees presently engaged in the operation and maintenance of the
project giving the name of the Omani Employees, the basic salary, the allowances, and the
number of years on the present job is included in the tender documents. At the bottom of
the list, the percentage of Omanization is also included in the tender documents.
provision for tenderers to provide Tender Bond not less than One percent (1%) of the
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers the One
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is
also considered.
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the written
approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance.
Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included in the tender documents.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah and
Sohar is included in the tender documents.
No irrelevant clauses of the Specifications are included in the tender documents.
No provisions for measurement and payments of works are included in the specifications.
National Standards shall take precedence over Foreign Standards in specifying materials,
products and workmanship for the project.
Bill of Quantities
The Bill of Quantities is prepared based on acceptable Standard Method of Measurement.
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Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bills of Quantities.
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in all
pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in Words
and unit rate in Figures.
The Bill of Quantities are printed in landscape form to provide wider space for insertion
of unit rate in words and figures.
Complete & clear items are described in the Bill of Quantities.
Provisional Sums included in the Bill of Quantities do not exceed ten percent (10%) of the
value of measured works excluding the value of preliminaries, day works, and
contingencies.

2
3
4
5
6
7

Contingencies included in the Bill of Quantities do not exceed ten percent (10%) of the
value of measured works excluding the value of preliminaries, day works, and provisional
sums.
only singular units of measurement are used in the Bill of Quantities.
Electronic copies (CDs) of the final Bill of Quantities in Microsoft Excel format with writeprotected Item No., Description, Quantity, and Unit columns are provided with the tender
documents. Other columns of the Bill of Quantities including Collection and Summary
pages are unprotected in order for the tenderers to insert their unit rates and prices.

8
9

E.
1

Tender Drawings

All tender drawings are prepared in the standard A1 size with appropriate scale. Only onesize drawings are provided for the project.
a) All Tender drawings have legible prints and dimensions.
b) Only one Units of measurement (millimeter) is used for drawing dimensions in all
drawings of the projects.

2

Confirmed by:

Verified by:

____________________
Consultant’s Project-In-Charge

_____________________
Client’s Director General of Projects

N.B. Print name and signature over the printed name of the signatories

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE

ˇ
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PAEW COMPLIANCE CHECKLIST

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
TENDER DOCUMENTS FOR DESIGN & BUILD (CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING
WORKS)
A
General: Please confirm the following:

1

a) Estimated Design & Contract value is provided.
b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost
forecast.
c) Project Budget is approved by Ministry of Finance
d) Copy of the building permit is provided
2
Risk management techniques are used to identify project risks.
3
Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate,
analyse, compare and select amongst various design options that meets the value
requirements of all project stakeholders.
4
Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle.
Intangible costs are also reviewed and identified.
5
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
6
The Project site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information
needed in project design were obtained.
7
Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound.
8
The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or
Arial/11
9
Tender documents consists of the following main volumes:
a) Volume 1 – Prime Document
(Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 – Outline Specifications (Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Schedule of Prices
(Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Outline Drawings
(Hard & Electronic Copy)
10 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
11 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of
Engagement for Consultancy Services.
12 a) Option/s included are justifiable and unavoidable.
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a) Volume 1 – Prime Document
(Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 – Outline Specifications (Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Schedule of Prices
(Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Outline Drawings
(Hard & Electronic Copy)
10 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
11 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor
the Consultant's
employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of
)1201(forالعدد
اجلريدة الر�سمية
Engagement for Consultancy Services.
12 a) Option/s included are justifiable and unavoidable.
13
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15
16
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b) Scope of works for the Options are itemized ,detailed & marked "Option" in the Bill
of Quantities.
c) A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included.
Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender
documents.
Provision of a detailed training program for Omanis is included.
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included.
All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents.
Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials in the drawings, etc.
The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification,
B. Prime Document
Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of
Performance Bond with minor modification are provided. A provision to fill-up the
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is
included in the instruction to tenderers.
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works
(Including Erection on Site)
Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local
materials, products, and omanisation level is included.
(a) Provision giving preference to local products and materials up to a price difference
of not more than ten percent (10%) over the price of similar imported products and
materials to be used in the Works is clearly stated in the documents.
(b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction for
the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document
Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from
the region where the project is to be executed is included.
Provision for employing minimum thirty percent (30%) Omani staff and labour for all
job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the
Company including instruction to fill-up the form are included.
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered bank and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the
one percent (1%) Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is
also considered.
No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of
Legal Affairs and ministry of finance .
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
C. Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah
and Sohar is included.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
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included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
C. Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah
and Sohar is included.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
No clauses for measurement and payments of works included in the specifications.
National Standards have precedence over Foreign Standards in specifying materials,
products and workmanship for the project.
Soil Investigation and all required Reports and Survey are included in the
Specifications.
D. Schedule of Prices
Breakdown of all major components of the project is included in the Schedule of Prices.
Pricing Preamble to Schedule of Prices is included as first section of the Schedule of
Prices.
Itemized Preliminaries are included as Schedule No. 1 in the Schedule of Prices.
Columns for Item No., Description, Unit, and Amount are included in the Schedule of
Prices. The Amount column is divided into amount in Words and amount in Figures
columns.
Schedule of Prices are printed in landscape form.
Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%)of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and contingencies.
Contingencies equal to or less than ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included.
Schedule of Rates is included in the Schedule of Prices section of the tender documents.
Electronic copy of the Schedule of Prices is included. Items Descriptions, Quantities,
and Units columns are write-protected only the Unit Rate and Amount in words and
figures columns are not.
E. Tender Drawings:
Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout.
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
Utilities are drawn separate from each other.
The site location map is provided with the tender drawings
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage
are included in the tender drawings.
Drawings of all items (Architectural, Structural, Electrical & Mechanical) of work are
included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage
are included in the tender drawings.
a) Schedule of Drainage Manholes
b) Schedule of Electrical Distribution Boards.
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c) Schedule of Air-conditioning Equipment
d) Bar Bending Schedules.
e) Schedule of Ironmongeries, Doors & Windows
f) Schedule of Finishes.
No discrepancies between Specification/schedule of Prices and Drawings is
confirmed.

Confirmed by:

Verified by:

____________________
Consultant’s Project-In-Charge

___________________
Client’s Director General of Projects

Approved by:

N.B. Print name and signature over the printed name of the signatories.

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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PAEW COMPLIANCE CHECKLIST

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
A
1

2
3

4

5
6
7

8
9

10
11
12

General:

Tender Documents for Supply Contracts:

Please confirm the following:

a) Estimated Contract Value is provided together with the tender documents.
b) The Project Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or greater
than the estimated Contract Value
Tender documents are final, complete, clear, professionally printed and properly
bound.
Value Engineering techniques are assessed and used at concept and definition stages to
investigate, analyse, compare and select amongst various options that meets the value
requirements of all project stakeholders.
Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle.
Intangible costs are also reviewed and identified.
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
The tender documents are printed using only one font style & size : Times New Roman
not less than size 12 or Arial not less than 11
Tender documents consists of the following volumes (as minimum):
a) Volume 1 - Prime Document (Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 - Specifications
(Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 - Bill of Quantities (Hard & Electronic Copy)
A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included in the tender
documents .
No combination of Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials, dimension in the drawings, etc. included in the tender documents.
The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations
and acronyms are defined clearly in the tender documents.
A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
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2

3
4
5
6

7

8

9

C.
1
2
3

D.
1
2
3
4

Prime Document:

The Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement
and its appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form
of Performance Bond with minor modifications are provided in the Prime Documents.
A provision to fill up the standard forms except Form of Agreement and its appendices
and Forms of Bond is included in the Instructions to Tenderers. The Standard Forms
are copied from the Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil
Engineering Works.
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers
section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the
omanisation level is included.
Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour for the
execution of the Contract is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
in the Instructions to Tenderers.
Provision for the successful tenderer to provide warranty for the materials, products
or equipment to be supplied is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for
all job categories of local suppliers and Include the “List of Omani and Expatriate
Employees” employed in the Company including instruction to fill-up the form are
included in the Instructions to Tenderers.
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered bank and valid for ninety (90)
days from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers
the one percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest
Tender Value .
No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the
written approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included
in the Instructions to Tenderers.
Specifications:
Detailed specifications of all materials, products, equipment, etc to be supplied and/or
installed by the successful tenderer are included in the tender documents.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
No provision for measurement and payments of works included in the specifications.
Bill of Quantities:
The Bill of Quantities is prepared based on acceptable standard method of
measurement.
The Bill of Quantities contains only the actual quantities of materials, products, or
equipment to be supplied and/or installed.
Pricing Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of
Quantities.
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount including the
heading are included in all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is
divided into unit rate in Words and unit rate in Figures.
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The Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion
of unit rate in words and figures.

Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works , and contingencies.
Contingencies not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works
7
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums.
Only Singular units of measurement is used in the Bill of Quantities.
8
Electronic copies (CDs) of the final Bill of Quantities in Microsoft Excel format with
9
write-protected Item No., Description, Quantity, and Unit columns are provided with
the tender documents. Other columns of the Bill of Quantities including Collection
and Summary pages are unprotected in order for the tenderers to insert their unit
rates and prices.
F. Tender Drawings:
1
All provided Tender Drawings are in uniform standard A1 size with appropriate scale
6

2
3

taking into account the following:
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
c) All utilities drawing layouts are drawn separately from each other.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, ventilation, plumbing and
drainage installation are included in the tender drawings.
Detail drawings of all items of work are included in the tender drawings.

Confirmed by:

Verified by:

Consultant’s Project-In-Charge
Client's Director of Projects
_________________________
_________________________
Approved by:

N.B. Print name and signature over the printed name of the signatories.

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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امللحــق ( ج )
ا�ستمارة تقييــم الأداء رقم ( )...
للمناق�صـــــة رقـم ( ) /
• اجله ــة �صاحبــة امل�شروع ------------------------------------------- :
• ا�س ـ ــم امل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ------------------------------------------------- :
• املقاول املنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ -------------------------------------------------- :
• ا�ست�ش ـ ــاري امل�شـ ـ ـ ــروع ------------------------------------------------ :
• قيمة امل�شروع عند الإ�سنــاد ------------------------------------------- :
• تاريـ ـ ـ ــخ الإ�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ------------------------------------------------ :
• تاري ــخ توقي ــع العقـ ـ ـ ـ ــد --------------------------------------------- :
• مـ ـ ـ ـ ــدة التنفـيذ ------------------------------------------------- :
• تاريـ ـ ـ ـ ــخ ب ــدء العمـ ـ ــل ----------------------------------------------- :
• تاريـ ـ ــخ االنته ــاء ح�سب العقد ----------------------------------------- :
• التمديدات امل�صادق عليهـ ــا --------------------- :
• تاريــخ االنتهــاء ح�سب الأمر التغيريي رقم (------- : )4
• الت ـ ـ�أخري �إن وجد ومدت ـ ــه ------------------ :
• عدد وقيمة الأوامر التغيريية ----------------------------------------- :
• القيمة النهائية املتوقعة للم�ش ـ ــروع ------------------------------------ :
ر.ع
املبالغ الإ�ضافـية :
ر.ع
• املبالــغ املتوف ــرة :
• ع ــدد العمالــة امل�ستخدمة فـي امل�شروع �( :أ)  ---عماين (ب)  -------وافد
• ن�سبة العمالة امل�ستخدمة فـي امل�شـروع �( :أ)  ---عماين (ب)  -------وافد
• م�ستـ ـ ــوى الأداء :
• ر�أي اال�ست�شاري :
• ر�أي اجلهة �صاحبة امل�شروع  :ن�سبة الإجناز الفعلي للم�شروع مقارنة مع املخطط املعتمد
التاريخ املتوقع انتهاء �أعمال امل�شروع .
يعتمــد ،،
رئيـ�س اللجنـة الداخليـة للمناق�صـات
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امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعيــة
قــرار
رقــم 2017 / 219
ب�إ�صـــدار الئحـــة املخالفـــات
واجلـزاءات الإداريـة بامل�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
ا�ستنــادا �إلــى نظــام امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعيــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2015/32
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
و�إىل موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املخالفات واجلزاءات الإدارية ( املرفقة ) فــي خمتلف املناطـق ال�صناعية
التابعة للم�ؤ�س�سـة العامة للمناطـق ال�صناعيـة � ،أو التي تقع حتـت �إدارتهـا و�إ�شرافهـا .
املــادة الثانيــــة
يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة � ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامهــا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شــر هــذا القــرار فـ ــي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمــل بــه بعــد انق�ضــاء ( )90ت�سعيــن يومــا
مــن تاريــخ ن�شــره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م

املهنـد�س� /أحمـــد بـــن ح�ســـن الذيـــب
وكيــل وزارة التجـارة وال�صناعـة
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحــــة املخالفـــــات
واجلــزاءات الإداريــة بامل�ؤ�س�سـة العامــة للمناطـق ال�صناعيــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املـــ�ؤ�ســـ�سة :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية .
الـمنطقـــة :
م�ساحة من الأر�ض تخ�ص�ص لإقامة ن�شاط ا�ستثماري  ،تتوىل امل�ؤ�س�سة ت�شغيلها �أو �إدارتها
�أو الإ�شراف عليها .
املديـر العــام :
مدير عام املنطقة .
الدائـرة املخت�صـة :
دائرة العمليات باملنطقة � ،أو �أي تق�سيم تنظيمي باملنطقة يخت�ص مبعامالت امل�ستثمرين .
الن�شـاط اال�ستثمـاري :
الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو العقاري �أو ال�سياحي �أو اخلدمي �أو اللوج�ستي
�أو املهني �أو احلرفــي �أو التقني الذي يزاوله امل�ستثمر فــي املنطقة .
امل�ستثمـــر :
�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو مكتــب متثيــل جتــاري � ،أو فروعهــا � ،سواء كانــت عمانيــة �أو �أجنبي ــة ،
يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط اال�ستثماري فــي املنطقة .
املطـــور :
�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة عمانيــة �أو �أجنبيــة يتم التعاقد معها لإن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل املنطقة
�أو جزء منها � ،أو لتنفيذ بنية �أ�سا�سية �أو علوية � ،أو مرافق عامة .
الرتخيـــ�ص :
�شهادة ت�صدرها امل�ؤ�س�سة للم�ستثمر ملزاولة الن�شاط اال�ستثماري فــي املنطقة .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحــة علــى املطوريــن وامل�ستثمريــن واملقاوليـن ومـوردي اخلدمـات
والعاملني فــي املنطقة  ،وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هذه الالئحة  -ت�سري �أحكــام
القوانــني واللوائــح والنظــم املعمــول بهــا ف ــي ال�سلطنة ذات ال�صلــة بالن�شــاط املرخــ�ص بــه .
املــادة ( ) 3
ت�صنف املخالفات التي تقع من قبل املطورين وامل�ستثمرين واملقاولني وموردي اخلدمات
والعاملني فــي املنطقة على النحو الآتي :
�أ  -املجموعــة الأولــى  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1ا�ستغالل م�ساحات خارج امل�ساحة امل�ؤجرة بدون ت�صريح .
 - 2تثبيت ك�شك �أو من�صة عر�ض �أو كابينة جتارية خارج مباين امل�ستثمر بدون ت�صريح
م�سبق من املنطقة .
 - 3عدم وجود لوحة �إعالنية باال�سم التجاري للم�شروع .
 - 4عدم مطابقة اال�سم التجاري فــي اللوحة لال�سم التجاري فــي الرتخي�ص .
 - 5عدم �صيانة اللوحة الإعالنية �أو وجود تلف بها .
 - 6عدم توفر �شروط ال�سالمة الكافية باللوحة الإعالنية .
 - 7و�ضع ر�سومات �أو �صور غري الئقة على املنتجات واللوحات الإعالنية .
 - 8عدم االلتزام ب�شروط موقع اللوحة الإعالنية ومقا�ساتها املحددة .
 - 9طباعة �أو توزيع من�شورات ورقية بدون ت�صريح من املنطقة .
 - 10تعليق �أو ن�شر املالب�س فــي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 11غ�سل املركبات والآليات فــي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
� - 12إلقاء الف�ضالت �أو تبعرث ركامها فــي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 13الت�أخر فــي ت�سديد املبالغ امل�ستحقة للمنطقة .
 - 14التخل�ص من النفايات ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو جتميعها فــي غري الأماكن املخ�ص�صة
لذلك .
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 - 15حيازة عقاقري حمظورة وفقا للقوانني املعمول بها فــي ال�سلطنة .
 - 16عدم الإبالغ عن �شجار العمال امل�ؤدي �إىل الإ�صابة �أو الإعاقة .
 - 17حتريــك �أو �إزال ــة الآالت �أو �أي م ــواد �أخ ــرى بـمــا ي�شم ــل املركب ــات التـ ــي تت�سب ــب
فــي حــادث م ــا  ،وذلك قبل و�صول ال�سلطات امل�س�ؤولة املخت�صة .
� - 18إيق ــاف �أو رك ــن ال�سي ــارات �أو املركب ــات الثقيل ــة �أو احلاوي ــات ب�شك ــل غيـر مالئــم
فــي غري الأماكن امل�صرح بها داخل املنطقة .
� - 19إعاقة املركبات �أو الآالت للحركة و�سدها لل�شوارع �أو �أي موقع للعمل .
 - 20حتميل و�سائل نقل الأفراد مبا يزيد عن طاقتها املحددة لها بالرتخي�ص .
 - 21ع ـ ــدم الإخط ــار بكاف ــة البيان ــات اخلا�ص ـ ــة بالعاملي ــن خ ـ ـ ــالل (� )7سبع ـ ــة أ�ي ـ ــام
من مبا�شرته ـ ــم لعمله ـ ــم .
 - 22عدم التقدم بطلب لإ�صدار ت�صريح دخول العاملني خالل الفرتة املحددة .
 - 23ال�سماح للعاملني بالعمل لدى م�ستثمر �آخر .
 - 24عدم توفري �شروط ال�سالمة العامة باملباين .
 - 25تخزين الأطعمة فــي مباين املكاتب مبا فيها مباين املكاتب امللحقة بامل�ستودعات .
 - 26عدم تخ�صي�ص مكان لتح�ضري و�إعداد الأطعمة وحفظها ب�شكل منف�صل عن غرف
املبيت .
 - 27عدم توفري مرافق �صحية مالئمة لكل �شقة فــي �سكن العاملني .
 - 28عدم توفري و�سائل التكييف والتربيد والتدفئة املالئمة للظروف املناخية داخل
املباين .
 - 29جتاوز ال�سعة اال�ستيعابية ل�سكن العاملني .
� - 30إقامة جممعات �سكن م�ؤقتة بدون موافقة الدائرة املعنية باملنطقة .
 - 31عدم توفر �شروط ال�سالمة العامة فــي املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 32ع ــدم توف ــر البيئ ــة ال�صحي ــة املنا�سب ــة فــي املبان ــي وفق ــا للمعايي ــر املعم ــول بهــا
فــي ال�سلطن ــة .
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� - 33إقامة املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة على �أر�ض غري م�ؤجرة .
 - 34عدم توفري و�سيلة ات�صال �سريع فــي موقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 35عدم توفري و�سيلة نقل منا�سبة مبوقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 36مبيت غري العاملني باملنطقة � ،أو غري امل�صرح لهم بالدخول فــي �سكن العاملني .
 - 37عدم متكني املخت�صني من �إجراء التفتي�ش الدوري على املجمعات ال�سكنية .
 - 38ال�سماح باالختالط فــي املباين ال�سكنية بني اجلن�سني .
 - 39عدم تعيني مراقب لكل مبنى �أو �أكرث يزيد عدد العاملني القاطنني به على ()50
خم�سني عامال .
 - 40ال�سماح للعاملني باملبيت فــي غري املبنى املحدد لهم .
 - 41ت�أجري ال�سكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة املخت�صة باملنطقة .
 - 42امل�شاركة فــي املباين �أو فــي الأر�ض امل�ؤجرة للغري داخل املنطقة دون وجود �إجراءات
الت�أجري من الباطن .
 - 43عدم حتديث البيانات اخلا�صة ب�سكن العاملني .
 - 44القيام ب�أعمال حمظورة داخل �سكن العاملني باملنطقة  ،وعدم اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق املخالفني .
 - 45حتميل و�سائل نقل الب�ضائع مبا يزيد على طاقتها املحددة لها قانونا .
 - 46ا�ستخدام و�سيلة النقل اجلماعي لنقل �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم بدخول املنطقة .
 - 47منع موظفــي املنطقة �أو �أي من اجلهات املعنية بال�سلطنة من �أداء مهام عملهم .
 - 48اال�ستخدام غري املرخ�ص به للحاويات  /الغرف املتنقلة .
 - 49رف�ض ت�سلم �إ�شعار الإنذار �أو املخالفة .
 - 50عدم ت�صحيح املخالفة خالل امليعاد املحدد بالإ�شعار باملخالفة .
 - 51العمل فــي غري �ساعات العمل الر�سمية املحددة وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة
وال�ضوابط املطبقة فــي املنطقة دون موافقة م�سبقة من الدائرة املخت�صة .
� - 52أي خمالفــة �أخــرى غيــر من�صــو�ص عليهــا ف ــي �أي من املجموعات املذكورة فــي هذه
الالئحة .
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ب  -املجموعــة الثانيــة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1البدء فــي �إقامة الإن�شاءات قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من الدائرة املخت�صة .
 - 2البــدء فــي مبا�شــرة العمــل دون �إن�شــاء �سيــاج يحــدد م�ساحــة الأر�ض املخ�ص�صــة
للم�ش ــروع .
 - 3حيازة �سلعة جمهولة امل�صدر �أو غري م�صحوبة بامل�ستندات الدالة على م�صدرها .
 - 4ا�ستغــالل االرتــدادات اخلارجيــة �أو الأر�صفــة �أو ال�شــارع لتخزيــن املــواد اخلا�صــة
بامل�ش ــروع .
 - 5ت�صنيــع �أو عــر�ض �أو بيــع مــواد �أغلفــة ت�ستعمــل فـ ــي غــ�ش الب�ضاعــة �أو املنتجــات
ال�صناعية .
 - 6تنفيذ �أعمال البناء والرتكيب مبا ال يتطابق مع املوا�صفات والر�سومات املعتمدة .
 - 7و�ضع بيان جتاري على الب�ضاعة �أو على املحال �أو على الأغلفة ال يطابق احلقيقة .
 - 8ا�ستعمــال �أو حيــازة �أجهــزة �أو �أدوات وزن وقيــا�س �أو كيــل مــزورة �أو غيــر �صحيحــة
�أو مدموغة بطريقة غري م�شروعة .
� - 9إحداث تغيري فــي �أجهزة �أو �أدوات الوزن �أو القيا�س �أو الكيل من �ش�أنه �أن يجعلها
غري �صحيحة .
 - 10دمغ م�شغوالت من املعادن بدمغات غري �صحيحة �أو بيع هذه امل�شغوالت �أو الأ�صناف
�أو عر�ضها للبيع �أو حيازتها بق�صد التعامل فيها .
 - 11رفــ�ض التوقيــع علــى حم�ض ــر ال�ضب ــط �أو حجــز الب�ضاع ــة امل�ص ــادرة �أو حم�ض ــر
�أخ ــذ العين ــات .
 - 12عــدم متديــد وثيقــة الت�أميــن قبــل انتهـاء مدتهـا بـ ( )15خم�سـة ع�شر يوم عمل
على الأقل .
 - 13عدم جتديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
 - 14عدم تقدمي �أو متديد وثيقة ت�أمني على العاملني لديها تغطي �أي �أ�ضرار �أو �أخطار
قد تنجم عن طبيعة عملهم .
 - 15عدم زيادة قيمــة وثيقــة الت�أمني �إذا جتــاوزت قيمــة الب�ضائــع الداخلــة واملخزنــة
باملنطقة قيمة الوثيقة املقدمة على تلك الب�ضائع .
 - 16عدم االحتفاظ باخلرائط امل�صدقة فــي موقع امل�شروع .
 - 17عدم و�ضع لوحة �إر�شادية حتمل ا�سم مالك امل�شروع واال�ست�شاري واملقاول .
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ج  -املجموعــة الثالثــة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1مبا�شرة العمليات الت�شغيلية فــي املنطقة قبل احل�صول على �شهادة �إمتام البناء .
 - 2إ�حــداث �إ�ضافــات �أو تغيي ــرات �أو �إزالــة ف ــي املبان ــي امل�ؤج ــرة دون موافق ــة كتابي ــة
مــن الدائــرة املخت�ص ــة .
 - 3جتريف �أو تك�سري �أو اقتالع كميات من �أتربة �أو �صخور �أر�ض املنطقة وا�ستخدامها
لأغرا�ض الردم بدون ت�صريح من املنطقة .
 - 4الإقفال غري املالئم لأبواب ونوافذ املباين �أو منافذ احلريق العائدة للم�ستودعات
�أو املعامل �أو الور�ش .
 - 5خمالفة القوانني واللوائح املتعلقة بال�صحة والنظافة العامة فــي املطاعم واملقاهي ،
وي�شمل ذلك املطابخ فــي �سكن العاملني .
 - 6الت�سبب فــي خلق ظروف غري �صحية داخل �أو حول املباين باملنطقة .
 - 7عدم وجود بطاقة ال�صحة املهنية �أو انتهاء �صالحيتها .
د  -املجموعــة الرابعــة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1مزاولة ن�شاط غري مرخ�ص به .
 - 2و�ضــع �أو �سكــب امل ــواد غيــر اخلطــرة علــى الطــرق �أو خــارج حــدود قطعــة الأر�ض
املخ�ص�ص ــة للم�ش ــروع .
 - 3اال�ستخدام ال�سيئ ملعدات مكافحة احلرائق ( كا�ستخدامها للتنظيف �أو الغ�سيل ) .
 - 4عدم توفر معدات مكافحة احلرائق .
 - 5عدم كفاية معدات مكافحة احلرائق .
 - 6عدم �صيانة معدات مكافحة احلرائق ب�شكل مالئم  ،ودوري .
 - 7عدم مالءمة معدات مكافحة احلرائق .
 - 8الإهمال فــي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 9حــدوث حريــق طفيــف نتيجــة للإهمــال فــي توفيــر �شــروط ومتطلبــات ال�سالمــة
العامـ ــة .
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 - 10ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
 - 11حدوث حريق طفيف نتيجة ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
 - 12حدوث �إ�صابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات ال�سالمة املهنية �أو عدم كفايتها .
 - 13عدم �إلزام العاملني مبتطلبات ال�سالمة املهنية فــي �أثناء �أداء العمل .
هـ  -املجموعــة اخلام�ســة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1مبا�ش ــرة العمليــات الت�شغيليــة فــي املبانــي وامل�ستودع ــات امل�ست�أج ــرة فـ ــي املنطقــة
قبل تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي الوحدات الت�صنيعية والآليات واملعدات امل�ستخدمة
فــي العمليات الت�شغيلية والإنتاجية لديها .
 - 2تخزين املـواد اخلطرة التي ال يغطيها الرتخي�ص �أو التخل�ص منها �أو نقلها بدون
اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها املنطقة .
 - 3ر�ش ــوة �أي مــن موظفــي املنطق ــة �أو ا�ستغاللــه لأغرا�ض �شخ�صيــة ل�صالح امل�شروع
�أو الأفراد �أو حماولة ذلك .
 - 4تخ�صي�ص جـزء من املباين �أو الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية
لأغرا�ض �إقامة �سكن .
 - 5تقدمي م�ستندات �أو ك�شوفات مزورة وغري مطابقة للواقع .
و  -املجموعــة ال�ساد�ســة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1فتح موقع امل�شروع الذي مت �إغالقه �أو �إلغاء ترخي�صه .
� - 2إغالق منافذ اخلروج والدخول من و�إىل املنطقة ب�شكل يهدد ال�سالمة العامة .
 - 3و�ضع �أو �سكب املـواد اخلطرة على الطرق �أو خارج حدود املواقع املخ�ص�صة للم�شروع .
 - 4حدوث حريق كبري نتيجة للإهمال فــي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 5حدوث حريق كبري نتيجة ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
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املــادة ( ) 4
حتت�ســب نق ــاط تراكمي ــة ع ــن ك ــل خمالف ــة م ــن املخالف ــات امل�ش ــار �إليهــا ف ــي املـ ــادة ()3
مــن هــذه الالئح ــة  ،وفقــا للج ــدول الآت ــي :
عـدد النقــاط عــن كــل خمالفــة
الت�سل�ســـل

املجموعـــة
الأولــى

الثانيــة

الثالثـة فمـا فـوق

1

املجموعــة الأولـ ــى

1

2

3

2

املجموعــة الثانيـ ــة

2

4

6

3

املجموع ــة الثالث ــة

5

7

10

4

املجموعــة الرابعـ ــة

7

10

15

5

املجموعة اخلام�سة

10

15

25

6

املجموعة ال�ساد�سة

25

35

50

املــادة ( ) 5
يتــم حت�صيــل غرامــة �إداريــة عــن كــل خمالفـة مــن املخالفــات امل�شــار �إليهــا ف ــي امل ــادة ()3
مـن هــذه الالئحــة  ،وعنـد تكــرار املخالفــة ذاتهــا  ،وفقــا للجــدول الآتــي :
-93-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

الت�سل�ســـل

املجموعـــة

1
2
3
4
5
6

املجموعــة الأولـ ــى
املجموعــة الثانيـ ــة
املجموع ــة الثالث ــة
املجموعــة الرابعـ ــة
املجموعة اخلام�سة
املجموعة ال�ساد�سة

مقــدار الغرامــة بالريــال العمانــي
الأولــى
100
250
500
1000
2000
3000

الثانيــة
150
500
750
1500
2500
4000

الثالثـة فمـا فـوق
200
750
1000
2000
3000
5000

املــادة ( ) 6
يتــم حمــو النق ــاط الرتاكميــة املن�صــو�ص عليهــا ف ــي امل ــادة رقــم ( )4مــن ه ــذه الالئح ــة
بعد انق�ضاء املــدد املبينة باجلدول الآتي  ،وذلك �شريطة عدم ارتكاب املخالفة ذاتها خالل
املــدد املذكورة  ،وحت�سب هذه املــدد من تاريخ اكت�شاف ارتكاب املخالفة :
املـدة التـي يتـم بانق�ضائهـا حمـو املخالفـة
الت�سل�ســـل

املجموعـــة

1
2
3
4
5
6

املجموعــة الأولـ ــى
املجموع ــة الثانيــة
املجموعــة الثالثـ ــة
املجموعــة الرابع ــة
املجموعة اخلام�سة
املجموعة ال�ساد�سة

( باليـــوم )
الأولــى
90
90
120
4
6
12
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الثانيــة
180
180
240
8
12
18

الثالثـة فمـا فـوق
270
270
360
12
18
24
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املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فــي اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا
لنظام امل�ؤ�س�سة  ،يجوز للمنطقة �أن تتخذ بحق املخالفني الإجراءات الآتية :
� - 1إنذار خطي �أول عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )25خم�س وع�شرين نقطة .
� - 2إنذار خطي ثان عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )50خم�سني نقطة .
� - 3إنذار خطي ثالث  ،ونهائي عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )75خم�س و�سبعني
نقطة .
 - 4ف�سخ عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار  ،و�سحب الرتخي�ص عند و�صول النقاط
الرتاكمية �إىل ( )100مائة نقطة .
و�إذا كــان مرتك ــب املخالف ــة مــقاوال � ،أو مــوردا للخدمــات ي�سحـب الت�صريـح منه  ،وال ي�سمح
له بالعمل باملنطقة .
املــادة ( ) 8
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من املخالفة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ حتريرها
للمدير العام  ،وفــي حال عدم الرد على التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلمه
يعد قرارا برف�ضه .
املــادة ( ) 9
يجوز للمدير العام  ،ولأ�سباب يقدرهـا  ،تخفيـ�ض قيمــة الغرامة امل�ستحقة على �أي من املخالفات
الواردة فــي هذه الالئحة  ،على �أال تقل ب�أي حال من الأحوال قيمتها عن احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه فــي نظام امل�ؤ�س�سة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2015/32
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قــرار
رقــم 2017 / 220
ب�إ�صــدار الئحـــة اال�ستثمــار
باملناطـق التابعـة للم�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
ا�ستنــادا �إلــى نظ ــام امل�ؤ�س�سـ ــة العامــة للمناطــق ال�صناعي ــة ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقــم ، 2015/32
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
و�إىل موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمـل فــي �شـ�أن اال�ستثمـار فـي املناطــق التابعــة للم�ؤ�س�سـة العامــة للمناط ــق ال�صناعيــة ،
ب�أحك ــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــة
يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــة
ين�ش ــر هـ ــذا القـ ــرار فــي اجلري ـ ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد انق�ضـ ــاء (� )6ستـ ــة �أ�شه ـ ــر
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م
املهنـد�س� /أحمـــد بـــن ح�ســـن الذيـــب
وكيــل وزارة التجـارة وال�صناعـة
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحــــة اال�ستثمــــــار
باملناطـق التابعـة للم�ؤ�س�ســة العامــــة للمناطـــق ال�صناعيــــة
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعب ــارات الآتي ــة املعانــي املبين ــة قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
امل�ؤ�سـ�ســـة :
امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعي ــة .
املجلــــ�س :
جمل ــ�س �إدارة امل�ؤ�س�سـ ــة .
الرئيــ�س التنفيــذي :
الرئي ــ�س التنفـي ــذي للم�ؤ�س�س ــة .
املنطــقـــة :
م�ساحة من الأر�ض تخ�ص�ص لإقامة ن�شاط ا�ستثماري  ،تتوىل امل�ؤ�س�سة ت�شغيلها �أو �إدارتها
�أو الإ�شراف عليها .
املديـــر العـــام :
مدي ــر عـ ــام املنطقـ ــة .
الدائــرة املخت�صــة :
دائرة العمليات باملنطقة �أو �أي تق�سيم تنظيمي باملنطقة يخت�ص مبعامالت امل�ستثمرين .
اللجنــة :
جلنة اال�ستثمار باملنطقة .
اللجنـــة العليـــا :
اللجنة العليا لال�ستثمار بامل�ؤ�س�سة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )70من هذه الالئحة .
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طلــب اال�ستثمـــار :
الطلب املقدم من ذوي ال�ش�أن لتخ�صي�ص مكان فـي املنطقة ملزاولة �أحد الأن�شطة اال�ستثمارية .
امل�ستثمـــر :
�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو مكتــب متثي ــل جت ــاري � ،أو فروعها � ،سواء كانت عمانية �أو �أجنبية ،
يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط اال�ستثماري فـي املنطقة .
الن�شــاط اال�ستثمــاري :
الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو العقاري �أو ال�سياحي �أو اخلدمي �أو اللوج�ستي
�أو املهني �أو احلرفـي �أو التقني الذي يزاوله امل�ستثمر فـي املنطقة .
املطـــور :
�شرك ــة �أو م�ؤ�ســ�سة عماني ــة �أو �أجنبيــة يتم التعاقــد معها لإن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيـل املنطقــة
�أو جزء منها �أو لتنفـيذ بنية �أ�سا�سية �أو علوية �أو مرافق عامة .
الرتخيـــ�ص :
�شهادة ت�صدرها امل�ؤ�س�سة للم�ستثمر ملزاولة الن�شاط اال�ستثماري فـي املنطقة .
املنــدوب املفــو�ض :
ال�شخــ�ص الطبيعــي �أو املعنــوي املخ ــول من قبل امل�ستثمــر بالقيــام بكــل �أو بعــ�ض �أعمالــه ،
ومتثيله فـي اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة فـي املنطقة .
و�سيـط النقـــل :
امل�ستثم ــر املرخ ــ�ص لـ ــه مبزاولة ن�ش ــاط خدمـ ــات نقـ ــل الب�ضائع �أو اخلدمـ ــات اللوج�ستي ــة
فـي املنطقة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�ستثمرين فـي املنطقة واملطورين وامل�ستثمرين واملقاولني
وموردي اخلدمات والعاملني فـي املنطقة  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  -ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول
بها فـي ال�سلطنة ذات ال�صلة بالن�شاط املرخ�ص به .
-98-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

املــادة ( ) 3
تن� أش� فـي كل منطقة جلنة ت�سمى "جلنة اال�ستثمار"  ،برئا�سة املدير العام  ،وع�ضوية كل من
مدير الدائرة املخت�صة  ،واملدير املايل  ،وي�صدر بنظام عملها قرار من الرئي�س التنفـيذي ،
وتخت�ص بالآتي :
1 -1درا�س ــة وحتديــد فـر�ص ا�ستثماريــة جديـدة فـي املنطقة  ،ورفع التو�صيــات ب�ش�أنهـا
�إىل اللجنة العليا .
2 -2البت فـي طلبات اال�ستثمار التي تقل م�ساحتها عن ( )100000مائة �ألف مرت مربع .
3 -3درا�سة طلبات اال�ستثمار التي تزيد م�ساحتها على ( )100000مائة �ألف مرت مربع
ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل اللجنة العليا .
4 -4درا�سة م�سائــل �إنهــاء العقــود و�إلغاء الرتاخيــ�ص واتخ ــاذ التو�صي ــات �أو الق ــرارات
املنا�سبة ب�ش�أنها  -بح�سب الأحوال  -وفقا ملـا ورد من �صالحيات فـي هذه الالئحة .
�5 -5أي م�سائل تعر�ض عليها من الرئي�س التنفـيذي � ،أو من املجل�س .
املــادة ( ) 4
يتعني على كل م�ستثمر تعيني مندوب مفو�ض عنه �أو �أكرث فـي املنطقة .
املــادة ( ) 5
يكــون للإ�شع ــارات والر�سائ ــل الإلكرتوني ــة املر�سلـ ــة ب ــني امل�ؤ�س�ســة وامل�ستثم ــر ذات احلجيـ ــة
القانونية للر�سائل والإ�شعارات الكتابية .
املــادة ( ) 6
للم�ؤ�س�سة فـي �أي وقت احلق فـي ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات �أو بيانات �أو معلومات
من امل�ستثمر �أو املطور  ،ولها �إجراء املعاينات الالزمة للتحقق من التزامه ب�أحكام القانون
وهذه الالئحة واللوائح والقرارات املعمول بها فـي املنطقة .
املــادة ( ) 7
يكون لدى املنطقة �سجل عام تقيد به جميع الرتاخي�ص وعقود االنتفاع وعقود الإيجار
واتفاقيات اال�ستثمار .
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الف�صــل الثانــي
الرتاخيــــ�ص
املــادة ( ) 8
ت�صــدر امل�ؤ�س�سـ ــة الرتاخي ــ�ص الآتي ــة :
1 -1ترخيــ�ص مزاول ــة الن�ش ــاط ال�صناع ــي  ،ومين ــح للم�ستثمر الذي يــزاول الأعمــال
ال�صناعيـ ــة التــي تق ــوم عل ــى ت�صني ــع �أو �إعـ ــادة ت�صني ــع ال�سل ــع وتغيي ــر �صفته ــا
التي دخلت بها للمنطقة .
2 -2ترخيــ�ص مزاول ــة الن�شــاط التج ــاري  ،ومينح للم�ستثمر الــذي يــزاول الأعم ــال
التجارية املتعلقة با�سترياد الب�ضائع �أو �إعادة ت�صديرها وتخزينها وتداولها داخل
املنطقة و�إعادة ترتيبها وتغليفها بدون تغيري على �صفتها التي دخلت بها للمنطقة .
3 -3ترخي�ص مزاولة الن�شاط اخلدمي  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول �أعمــال اخلدمات
اال�ست�شارية واخلدمات الإدارية � ،أو خدمات املطاعم فـي املنطقة � ،أو �أي خدمات
يتطلبها عمل امل�ستثمرين فـي املنطقة .
4 -4ترخي ــ�ص مزاولــة الن�شــاط اللوج�ست ــي  ،ومين ــح للم�ستثمر ال ــذي يــزاول �أعمــال
اخلدمات اللوج�ستية .
5 -5ترخي�ص مزاولة الن�شاط العقاري  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة
ببناء وت�شغيل و�إدارة وت�أجري املباين ال�سكنية والتجارية فـي املنطقة .
6 -6ترخي�ص مزاولة الن�شاط التقني  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة
بالربجميات واالت�صاالت وتقنية املعلومات  ،وال ي�شمل �صناعة الأجهزة واملعدات .
7 -7ترخي�ص تطوير  ،ومينح للمطورين فـي املنطقة .
8 -8تراخي�ص الأن�شطة الأخرى التي يقر املجل�س مزاولتها فـي املنطقة .
املــادة ( ) 9
يحظـ ــر عل ــى امل�ستثمر مزاولـ ــة الن�شـ ــاط اال�ستثمـ ــاري � ،أو القيام ب�أي �أعم ــال فـي املنطقـة ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي حال ــة مزاول ــة امل�ستثم ــر �أكث ــر من ن�شــاط  ،يتع ـ ــني علي ــه احل�ص ــول عل ــى ترخيـ ــ�ص
لكل ن�شاط .
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املــادة ( ) 10
يقـ ــدم طل ــب اال�ستث ــمار من �صاحب ال�شـ ـ�أن �أو م ــن ميثل ــه قانونا � ،إل ــى الدائــرة املخت�صــة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات املحددة فـي النموذج .
كما يجوز تقدمي الطلب �إلكرتونيا على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 11
تتوىل الدائرة املخت�صة قيد طلبات اال�ستثمار فـي ال�سجل املعد لذلك  ،وعليــها  -خالل
( )10ع�ش ــرة أ�ي ــام عم ــل من تاريخ تقدمي الطل ــب  -فح�صهـ ــا  ،وطل ــب ا�ستيفــاء النواقــ�ص
من امل�ستندات والبيانات الالزمة  ،وفـي حالة عدم تقدميها خالل ( )20ع�شرين يوم عمل
من تاريخ �إخطاره بها  ،يعترب الطلب ملغى .
وتقوم الدائرة املخت�صة برفع الطلبات امل�ستوفاة �إىل اللجنة مرفقا بها تقرير ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 12
تتوىل اللجنة درا�سة طلبات اال�ستثمار  ،و�إ�صدار تو�صياتها � ،أو قراراتها ب�ش�أنها خالل ()10
ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ت�سلم اللجنة للطلب .
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
وتقــوم الدائــرة املخت�صة ب�إخطار مقدم الطلب بقرار اللجنة خالل ( )5خم�ســة �أيام عمل
مــن تاري ــخ �صــدوره  ،ويعتب ــر م�ضــي (� )60ستــني يومــا عل ــى تاريـخ تقدمي الطلــب دون رد
مبثابــة رف�ضــه .
املــادة ( ) 13
فـي حال ــة املوافق ــة على طل ــب اال�ستثمــار  ،يتعني على مقدم الطلـب  -لأغرا�ض املوافقــة
على طلب الرتخي�ص � -إبرام عقد الإيجار �أو االنتفاع �أو اتفاقية اال�ستثمار مع املنطقة ،
وذلك خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إخطاره باملوافقة  ،وفـي حالة عدم �إبرام
العقد خالل الأجل امل�شار �إليه تعترب املوافقة ملغاة .
ويعد توقيع عقد الإيجار �أو االنتفاع �أو اتفاقية اال�ستثمار موافقة للم�ستثمر على مبا�شرة
�أعمال البنـ ــاء والت�شيي ـ ــد وجتهيز املوقــع بعد احل�ص ــول عل ــى الت�صاري ــح الالزم ـ ــة لــذلك ،
وفـي جميع الأحوال ال جتيز له هذه املوافقة مزاولة �أي ن�ش ــاط ا�ستثم ــاري قب ــل احل�صول
على الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 14
يتقـدم امل�ستثمــر للدائ ــرة املخت�ص ــة  -عند ا�ستكم ــال املتطلب ــات الالزم ــة ملزاول ــة الن�ش ــاط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة واحل�صول على تراخي�ص اجلهات املعنية  ،وجتهيز موقع
العم ــل  ،وموافق ــة الدفاع املدن ــي  ،واحل�صول على �شهادة �إمتام البناء  -بطل ــب للح�صــول
على الرتخيـ�ص  ،ويتعني البت فـي الطلب خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميــه .
ويعترب م�ضي املـدة امل�شار �إليها دون البت فـي الطلب قرارا باملوافقة .
املــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن الرتخي�ص حتديد الن�شاط اال�ستثماري املرخ�ص به  ،وال يجوز للم�ستثمر
مزاولة �أي ن�شاط �آخر غري الن�شاط املحدد بالرتخي�ص .
املــادة ( ) 16
تك ــون م ــدة الرتخي ــ�ص (� )1سنة واحدة تب ــد�أ من تاري ــخ �صدوره  ،ويجوز جتديـ ــده بن ــاء
على طلب يقدم من امل�ستثمر �أو من ميثله قانونـا  ،وذلك قبــل انتهــاء مدة الرتخي�ص مبدة
ال تقل عن ( )30ثالثني يوم عمل � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة وب�صفة خا�صة الآتي :
�1 -1سريان ال�سجل التجاري .
�2 -2سريان عقد الإيجار �أو االنتفاع �أو اتفاقية اال�ستثمار .
3 -3االلتزام ب�شروط ال�صحة وال�سالمة العامة املقررة .
4 -4تقدمي وثائق الت�أمني املحددة وفقا لهذه الالئحة .
�5 -5سداد الر�سوم وكافة امل�ستحقات املالية للمنطقة .
وفـي حالة رف�ض طلب جتديد الرتخي�ص  ،يتعني �أن يكون القرار م�سببا  ،وعلى الدائرة
املخت�صة �إخطار مقدم الطلب بالقرار ال�صــادر برفــ�ض طلبــه علــى العنـوان املـدون بطلب
التجديد  ،وفـي حال عدم الرد على الطلب خالل ( )30ثالثني يوما يعترب الطلب مقبوال .
املــادة ( ) 17
يلتزم امل�ستثمر مبا ي�أتي :
1 -1التقيد بالتزامات ال�سلطنة املقررة مبوجب االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بن�شاط
امل�ستثمر .
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2 -2االلتزام بالت�شريعات املعمول بها فـي املنطقة  ،وغريها من القوانني املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
3 -3االلتزام ب�شروط الرتخي�ص ال�صادر له .
4 -4االلتزام بن�سب التعمني املقررة .
�5 -5إخطار امل�ؤ�س�سة ب�أي تعديل فـي البيانات اخلا�صة بالرتخي�ص ال�صادر له .
6 -6االحتفاظ بال�سجالت الالزمة وفقا ملــا حتدده امل�ؤ�س�سة .
7 -7التع ــاون مــع موظف ــي امل�ؤ�س�س ــة من ذوي �صف ــة ال�ضبطيــة الق�ضائي ــة  ،ومتكينهــم
من ممار�سة اخت�صا�صاتهم  ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
8 -8الإف�صاح عن �أي بيانات �أو معلومات تطلبها امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض �إح�صائية .
املــادة ( ) 18
يحظر على امل�ستثمر ما ي�أتي :
1 -1تعديل �شكله القانوين بدون موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة .
2 -2مزاولة �أي عمل يعوق �أداء املنطقة �أو يتعار�ض مع �أغرا�ضها �أو يهدد �أمن املن�ش�آت
�أو امل�ستثمرين �أو العاملني فـيها �أو املتعاملني معها � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
3 -3حيـازة الب�ضائع الفا�س ــدة �أو التالفـ ــة �أو املنتهي ــة ال�صالحي ــة �أو ال�ض ــارة بالبيئـ ــة ،
�أو الت ــي يك ـ ــون من�ش�ؤه ـ ــا إ�حــدى الـ ــدول التـ ـ ــي تقاطعهـ ـ ــا ال�سلطن ـ ــة اقت�صادي ـ ــا ،
�أو تلك التي يحظر حيازتها قانونا .
4 -4حيازة الب�ضائع التي حتمل ر�سوما �أو كتابات �أو �أي عالمات تتعار�ض مع معتقدات
وتعاليم الأديان ال�سماوية � ،أو تتنافـى مع الأخالق �أو الآداب العامة .
5 -5مزاولة �أي �أن�شطة �أو عمليات ت�شكل مناف�سة غري م�شروعة .
املــادة ( ) 19
يجب �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للم�ستثمر فـي احلاالت الآتية :
�1 -1إذا ثبت �صدوره بناء على بيانات �أو معلومات غري �صحيحة �أو م�ستندات مزورة .
2 -2انتهاء عقد االنتفاع �أو عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار دون جتديد .
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3 -3بناء على طلب امل�ستثمر .
�4 -4إدخال الب�ضائع املحظورة �إىل املنطقة .
�5 -5إذا بلغـت النقــاط الرتاكميــة ( )100مائــة نقطــة وفقــا لأحكام الئح ــة املخالف ــات
واجلزاءات الإدارية بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 20
يجوز للم�ؤ�س�سة وقف �أو �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للم�ستثمر فـي احلاالت الآتية :
1 -1خمالفة �شروط الرتخي�ص .
2 -2بيع كامل املن�ش�آت والتجهيزات الفنية التي �أقامها على الأر�ض .
3 -3عدم البدء فـي مزاولة الن�شاط املرخ�ص به ملــدة ( � ) 6ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار
الرتخي�ص دون عذر مقبول .
4 -4التوقف عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به ملــدة ( � ) 1سنة واحدة دون عذر مقبول .
5 -5عدم �سداد الر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة فـي مواعيدها .
6 -6خمالفة الت�شريعات املعمول بها فـي املنطقة  ،وغريها من القوانني املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
7 -7مزاولة �أي ن�شاط غري مرخ�ص به فـي املنطقة .
املــادة ( ) 21
ال يجــوز للم�ؤ�س�س ــة وقف الرتخي�ص �أو �إلغــا�ؤه فـي احلاالت امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي املــادة ()20
من هذه الالئحة �إال بعد �إخطار امل�ستثمر �أو ذوي ال�ش�أن باملخالفة املن�سوبة �إليه  ،ومنحه
�أجــال حمــددا لإزالتهــا ال يزيــد علـى (� )60ستــني يــوم عم ــل  ،وانق�ضاء الأجـل امل�شــار �إلي ــه
دون �إزال ــة �أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 22
يجب على امل�ستثمر  -خــالل (� )60ست ــني ي ــوم عم ــل من تاريخ ت�سلمه الإخطار ب�إلغــاء
الرتخيـ ــ�ص  -اتخــاذ �إجراءات احل�صول على �شهادة ب ــراءة الذمــة من الدائــرة املخت�صـة ،
وذلك ما مل يكن لديـه ترخي�ص �آخر على املوقع ذاته الــذي ميـار�س فـيــه الن�شاط  ،مع عدم
الإخالل مب�س�ؤوليته جتاه الغري .
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املــادة ( ) 23
ي�شرتط حل�صول امل�ستثمر على �شهادة براءة الذمة ما ي�أتي :
� - 1إخالء املحل امل�ست�أجر �أو الأر�ض من جميع الإ�شغاالت .
� - 2إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامها فـي حالة عدم رغبة امل�ؤ�س�سة فـي متلكها .
� - 3إزالة �أي خملفات �أو نفايات توجد باملحل �أو الأر�ض .
 - 4ت�سليم الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر باحلالة التي كان عليها عند الت�سلم .
 - 5حل �أو ت�صفـية ال�شركة فـي حال عدم وجود �أي فروع لل�شركة خارج نطاق املنطقة .
 - 6تعديل ال�سجل التجاري بح�سب الأحوال وفقا للقوانني وال�ضوابط املعمول بها
فـي وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 7ت�سوية كافة احلقوق وااللتزامات امل�ستحقة للمنطقة .
 - 8ت�سوية �أو�ضاع العاملني لديه وتقدمي ما يفـيد عدم وجود قوى عاملة �أجنبية
م�سجلة لديه باملنطقة .
املــادة ( ) 24
يتعني على املنطقة فـي حالة �إلغاء الرتخي�ص لأي �سبب من الأ�سباب �إخطار الإدارة العامة
للجوازات والإقامة ب�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة  ،ووزارة الق ــوى العامل ــة  ،وكاف ــة اجله ــات
املعنية بذلك .
كما يتعني على امل�ستثمر ت�سوية �أو�ضاع العاملني الأجانب الذين �سبق منحهم �إقامة عمل
على كفالته  ،وفقا للقواعد املعمول بها .
املــادة ( ) 25
ال يرتتب على �إلغاء ترخي�ص امل�ستثمر  -وفقا لأحكام هذه الالئحة � -أي �إخالل بالتزاماته
جتاه الغري  ،ويلتزم بتقدمي �إقرار بهذه االلتزامات  ،وعلى م�س�ؤوليته الكاملة  ،ويتعني
على املنطقة احرتام حقوق �أي طرف ثالث له تعاقدات مع امل�ستثمر داخل حدود املنطقة .
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الف�صـــل الثالـــث
تقريــر حــق االنتفــاع بالأرا�ضــي فـي املنطقــة
املــادة ( ) 26
ح ــق االنتف ــاع ب�أرا�ض ــي امل�ؤ�س�س ــة هــو حــق عين ــي م�ؤقــت ينته ــي بانته ــاء املــدة املحــددة ل ــه ،
�أو بانق�ضاء امل�شروع � ،أيهما �أقرب .
املــادة ( ) 27
للم�ؤ�س�سة وحدها  -دون غريها  -منح حق االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة .
وال يجوز لأي �شخ�ص �أو جهة  ،االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة بدون ترخي�ص بذلك من
امل�ؤ�س�سة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يخ�ضع حق االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة لأحكام هذه الالئحة ولل�شروط املن�صو�ص
عليها فـي عقد االنتفاع الذي يربم بني امل�ؤ�س�سة واملنتفع وفقا للنموذج الذي ت�ضعه امل�ؤ�س�سة ،
وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 29
يكون حق االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة  ،مبقابل يحدده املجل�س .
كم ــا يج ــوز للم�ؤ�س�س ــة الرتخيــ�ص باالنتف ــاع بالأرا�ضي فـ ــي املنطقــة للجه ــات احلكوميـ ــة ،
ودور العبادة  ،واجلمعيات اخلريية  ،مبقابل رمزي �أو بدون مقابل  ،وذلك بقرار من املجل�س .
املــادة ( ) 30
يراعى فـي حق االنتفاع  -املقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة � -أن يتفق الغر�ض من االنتفاع
مع التخطيط الذي �أعدت له الأر�ض .
كما يراعى فـي حتديد م�ساحة الأر�ض  -التي يرخ�ص باالنتفاع بها � -أن تتنا�سب مع طبيعة
الن�شاط واحتياجاته الفعلية  ،وذلك فـي �ضوء القواعد التي تقررها امل�ؤ�س�سة فـي هذا ال�ش�أن .
وفـي جميـ ــع ا ألحـ ـ ــوال  ،ال يج ــوز �أن تتج ـ ــاوز م�ساحـ ـ ــة الأر�ض  ،املرخ ــ�ص باالنتف ــاع به ــا ،
حدود االحتياجات الفعلية للم�شروع .
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املــادة ( ) 31
تكون مدة االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة ملدة ال جتاوز (  ) 99ت�سعا وت�سعني �سنة ميالدية ،
قابلة للتجديد بناء على طلب املنتفع  ،وموافقة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 32
يجب �أن يت�ضمن عقد االنتفاع  ،الذي يربم بني امل�ؤ�س�سة واملنتفع ما ي�أتي :
1 -1حتديد موقع وم�ساحة الأر�ض املنتفع بها  ،و�صفة ا�ستعمالها .
2 -2حتديد مقابل حق االنتفاع ال�سنوي  ،ومعدل الزيادة ال�سنوية التي تطر�أ عليه
خالل مدة العقد  ،وطريقة دفعه .
 3 -3حتديد ال�ضمان املايل املقدم من املنتفع .
4 -4حتديد مدة االنتفاع .
5 -5و�صف امل�شروع  ،ومكوناته املختلفة  ،ومراحل تنفـيذه  ،والربنامج الزمني لتنفـيذه .
6 -6حتديد التزامات طرفـي التعاقد .
7 -7بيان الآثار املرتتبة على كل من الإخالل بااللتزامات  ،و�إنهاء االتفاقية .
�8 -8أي بنود �أخرى ترى امل�ؤ�س�سة �إدراجها �ضمن العقد .
املــادة ( ) 33
يق ــدم طل ــب احل�صـ ـ ــول على من ــح حـ ــق باالنتفـ ــاع من ذوي ال�ش ـ ـ�أن �أو مـ ــن ميثلهـ ــم قانونـ ــا
�إىل الدائرة املخت�صة �أو �إلكرتونيا على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة  ،على اال�ستمارة
املعدة لهذا الغر�ض  ،مرفقا بها كافة امل�ستندات املحددة باال�ستمارة .
ويجوز للم�ؤ�س�سة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات للبت فـي طلب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 34
تتوىل اللجنة العليا درا�سة الطلب والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل
من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا البيانات  ،وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون
البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 35
تلتــزم امل�ؤ�ســ�سة بت�سليم الأر�ض  -حمــل ح ــق االنتف ــاع � -إىل املنتفع  ،خالي ــة من �أي حقـ ــوق
حتول دون االنتفاع بها  ،وفقا ملــا يتم االتفاق عليه فـي عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 36
ت�ضمن امل�ؤ�س�سة عدم التعر�ض للمنتفع طول مدة االنتفاع .
املــادة ( ) 37
للمنتفع  -بنف�سه �أو بوا�سطة العاملني لديه  -حق ا�ستعمال الأر�ض املرخ�ص له باالنتفاع
بها  ،وا�ستغاللها  ،وذلك مبا ال يخالف �أحكام هذه الالئحة ون�صو�ص عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 38
يلتــزم املنتفــع بالآت ــي :
1 -1القيود والقواعد التي تقررها امل�ؤ�س�سة  ،والقيود املن�صو�ص عليها فـي عقد االنتفاع .
2 -2ا�ستعمال الأر�ض املنتفع بها  ،وا�ستغاللها  ،وفق الغر�ض الذي �أعدت من �أجله .
�3 -3سداد مقابل حق االنتفاع  ،وذلك فـي املواعـيد املتفق عليها  ،ودون ت�أخري .
4 -4املحافظة على الأر�ض املرخ�ص له االنتفاع بها  ،و�صيانتها طول مدة االنتفاع بها .
5 -5احرتام القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات املعمول بها فـي املنطقة .
�6 -6إجناز امل�شروع على الأر�ض املنتفع بها خالل املــدة املتفق عليها مع امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 39
مـ ــع ع ــدم االخ ـ ــالل ب�أحكـ ــام املــادة ( )38مـ ــن ه ــذه الالئحـ ــة  ،يجـ ــوز للمنتفـ ــع الت�صـ ــرف
فـي حق االنتفاع املقرر مبوجب �أحك ــام هذه الالئحة  ،بجميع �أنواع الت�صرف ــات  ،وب�ش ــرط
�أال يتعار�ض الت�صرف مع الغر�ض الذي خ�ص�صت له الأر�ض املنتفع بها  ،ودون امل�سا�س
مبلكية الأر�ض ذاتها  ،ووفق ال�شروط والقواعد التي تقررها امل�ؤ�س�سة .
وفـي جميع احلاالت ال ت�ؤول للمت�صرف �إليه حقوق � ،إال فـي حـدود حقـوق املنتفـع وللمـدة ،
وبال�شروط ذاتها .
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املــادة ( ) 40
ال يجوز للمنتفع الت�صرف فـي حــق االنتفــاع املقرر له بالبيع �أو التنازل عنه � ،إال بعــد �إتــمام
امل�شروع والبدء فـي مزاولة ن�شاطه .
املــادة ( ) 41
ال يجوز للمنتفع �أن يت�صرف فـي حق االنتفاع املقرر له ملدة تزيد على مدة االنتفاع املتفق
عليها مع امل�ؤ�س�سة فـي عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 42
يلتزم املنتفع بت�سليم الأر�ض املنتفع بها �إىل امل�ؤ�س�سة  ،بعد انتهاء مدة االنتفاع  ،بذات حالتها
الأ�صلي ــة  ،و�إزالــة م ــا عليه ــا م ــن مب ــان ومن�ش ـ�آت  ،و�أي خملفــات �أو نفاي ــات موجـ ــودة بها ،
وذلك ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
وفـي حالة �إخالل املنتفع بالتزاماته املذكورة  ،وعدم رغبة امل�ؤ�س�سة فـي متلك هذه املباين
واملن�ش�آت  ،يجوز للم�ؤ�س�سة اتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
 - 1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار
من الرئي�س التنفـيذي بعد موافقة املجل�س .
�	- 2إزالة املباين واملن�ش�آت �أو املخلفات والنفايات  ،فـي حالة تعذر بيعها  ،على نفقة
املنتفع .
وذلك دون الإخالل بحق امل�ؤ�س�سة فـي الرجوع على املنتفع بكافة التكاليف التي تكبدتها
فـي �سبيل ذلك  ،وبالتعوي�ض عما يكون قد �أ�صابها من �ضرر .
املــادة ( ) 43
يجـب علـى امل�ؤ�سـ�سة �إنهـاء حــق االنتفــاع فـي احلــاالت الآتيــة :
1 -1بناء على طلب املنتفع .
� 2 -2إذا تبني ح�صول املنتفع على الرتخي�ص بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة
�أو م�ستندات مزورة .
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�3 -3إذا مت �إلغاء ترخي�ص مزاولة الن�شاط املرخ�ص به للمنتفع فـي املنطقة .
�4 -4إذا مت �شطب الن�شاط املرخ�ص به للم�ستثمر من ال�سجل التجاري .
�5 -5إذا مت الإعالن عن �إفال�س �أو ت�صفـية �أو انق�ضاء ال�شخ�صية املعنوية للمنتفع .
�6 -6أي حاالت �أخرى يتم االتفاق عليها بني امل�ؤ�س�سة واملنتفع .
املــادة ( ) 44
ينتهي عقد حق االنتفاع فـي حال عدم مبا�شرة امل�ستثمر لأعمال البناء والت�شييد وجتهيز
املوقع خالل (� )6ستة �أ�شهر بعد ح�صوله على املوافقات والت�صاريح الالزمة لذلك � ،أو عدم
ح�صوله على موافقة وت�صاريح اجلهات املعنية خالل مدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �سريانه
دون �إبــداء �أ�سب ــاب مقبول ــة  ،ويجــوز جتدي ــد ه ــذه امل ــدة مل ــدة ثانية بقــرار من الرئيـ ــ�س
التنفـيذي  ،ومل ــدة ثالــثة بقرار من اللجنة العليا  -بح�سب الأح ــوال  -وال ي�ستح ــق امل�ستثم ــر
فـي هذه احلالة �أي تعوي�ضات من امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 45
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )43من هذه الالئحة يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء حق االنتفاع ،
فـي حالة �إخالل امل�ستثمر ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها فـي عقد االنتفاع � ،أو �شروط
الرتخي�ص .
وال يجـوز للم�ؤ�س�ســة �إنهــاء حــق االنتفــاع فـي احلاالت امل�ش ــار �إليها  ،قبـل �إخطــار امل�ستثمــر
باملخالفـة املن�سوبـة للم�شــروع  ،وحتديــد �أجــل ل ــه لإزالة �أ�سبـاب املخالفـة  ،وانق�ضـاء الأجـل
املذكور دون �إزالتها .
املــادة ( ) 46
يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء حق االنتفاع �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك وفقا لأحكام القوانني
النافذة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 47
ال يخل �إنهاء حق االنتفاع وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،بالتزامات امل�ستثمر جتاه الغري .
-110-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

املــادة ( ) 48
مع عدم الإخالل مبا يتم االتفاق عليه بني الطرفـني � ،إذا �أبدت امل�ؤ�س�سة رغبتها فـي متلك
املباين �أو املن�ش�آت املقامة على الأر�ض املنتفع بها بعد �إنهاء حق االنتفاع  ،فـيجب عليها
اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شرائها وفقا للقواعد والإجراءات الإدارية واملالية املعمول بها
بامل�ؤ�س�سة  ،وذلك مع مراعاة ما ي�أتي :
1 -1احل�صول على موافقة املجل�س على عملية ال�شراء  ،بعد التحقق من جدوى ذلك
اقت�صاديا .
2 -2ت�شكيل جلنة من املخت�صني بامل�ؤ�س�سة لتقييم املباين واملن�ش�آت املقامة على الأر�ض ،
وذلك بقـرار من الرئيــ�س التنفـيــذي  ،وللجنــة اال�ستعان ــة باخلب ــراء واملتخ�ص�صــني
لأغرا�ض عملية التقييم � ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة .
3 -3يتم �إخطار امل�ستثمر �أو ممثله القانوين كتابيا بالقيمة التقديرية للمباين واملن�ش�آت .
وفـي حالة قبوله القيمة التقديرية �أو عدم اعرتا�ضه عليها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل ت�ستكمل الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،و�إال كان للم�ؤ�س�سة فـي حالة اعرتا�ضه
على القيمة التقديرية وعدم جدوى البيع اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة املباين واملن�ش�آت
على نفقة امل�ستثمر .
املــادة ( ) 49
للم�ستثمر �إدخال �شركاء جدد بعقد االنتفاع املربم مع املنطقة  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
1 -1املوافقة الكتابية للم�ؤ�س�سة على ذلك .
2 -2تعديل عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 50
يج ــوز ان�سح ــاب أ�ح ــد ال�شرك ــاء فـي عقــد االنتفاع �أو تنازلــه عن حقوقــه لل�شركــاء الآخريــن
�أو لل�شركاء اجلدد  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
1 -1تقدمي �شهادة براءة ذمة  ،معتمدة من املنطقة للمراد ان�سحابه .
2 -2تعديل بيانات عقد االنتفاع .
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الف�صــل الرابــع
ت�أجيــر الأرا�ضـــي واملن�شــ�آت فــي املنطقـــة
املــادة ( ) 51
للم�ؤ�س�سة وحدها  -دون غريها  -احلق فـي ت�أجري الأرا�ضي واملن�ش�آت فـي املنطقة .
ويت ــم �إيج ــار �أرا�ضــي ومن�شـ ـ�آت املنطقة طبقا لأحكام هذه الالئح ــة  ،وعقـ ــد الإيج ــار وفقــا
للنموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 52
تكون مدة �إيجار الأرا�ضي واملن�ش�آت فـي املنطقة ملدة ال جتاوز ( )30ثالثني �سنة ميالدية ،
قابلة للتجديد بناء على طلب امل�ستثمر  ،وموافقة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 53
ي�سري عقد الإيجار �إىل نهاية املدة املتفق عليها بني طرفـيه ويتجدد تلقائيا  ،ما مل يخطر
امل�ستثمر امل�ؤ�س�سة كتابة برغبته فـي �إخالء املحل امل�ؤجر  ،وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار
بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
املــادة ( ) 54
على امل�ستثمر �أن ي�ؤدي الأجرة املن�صو�ص عليها فـي عقد الإيجار خالل مدة ال تتجاوز ()30
ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها مقابل �إي�صال يفـيد الأداء ما مل يتم االتفاق على غري
ذلك  ،ويعترب �إي�صال �أداء الأجرة عن مدة معينة دليال على �أدائها عن املدد ال�سابقة لها
ما مل يثبت العك�س  ،و�إذا مل ين�ص فـي عقد الإيجار على تاريخ حمدد لأداء الأجرة تكون
الأجرة م�ستحقة الأداء فـي بداية كل �سنة ميالدية .
املــادة ( ) 55
فـيما عدا املباين واملن�ش�آت التي تقيمها امل�ؤ�س�سة  ،وحتددها اللجنة العليا  ،يجوز للم�ستثمر
ت�أجري املباين واملن�ش�آت التي يقيمها على الأرا�ضي امل�ست�أجرة  ،وذلك مبوجب عقد ت�أجري
وفقا للنموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لذلك  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
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1 -1موافقة املدير العام كتابة قبل توقيع عقد الت�أجري  ،بناء على تو�صية الدائرة
املخت�صة .
�2 -2أن يكون امل�ستثمر قد مار�س فعليا الن�شاط املرخ�ص له لفرتة ال تقل عن عام .
�3 -3سداد كافة امل�ستحقات املالية للم�ؤ�س�سة  ،م�ضافا �إليها ( )%3ثالثة باملائة من قيمة
العقد �سنويا .
4 -4تقدمي تعهد كتابي مب�س�ؤولية امل�ستثمر بالت�ضامن مع امل�ست�أجر عن �أي التزامات
جتاه امل�ؤ�س�سة .
�5 -5أن يكون امل�ست�أجر قد مت قيده وفقــا لقانــون ال�سجــل التجــاري وقانــون ال�شركــات
التجارية والأنظمة والتعليمات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
6 -6ح�صول امل�ست�أجر على الرتخي�ص قبل مبا�شرة الن�شاط اال�ستثماري  ،و�أي تراخي�ص
مقررة قانونا للن�شاط .
وف ــي جميـ ــع ا ألحـ ــوال يحظـ ــر عل ــى امل�ستثمــر ت�أجــري الأرا�ضــي الف�ض ــاء �أو ج ــزء منه ــا ،
كمــا يحظــر عليــه ت�أجيــر املبانــي واملن�شـ�آت ال�صناعية املقامة من قبله �إذا كان الرتخي�ص
املمنوح له ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�صناعي .
املــادة ( ) 56
للم�ستثمر �إدخال �شركاء جدد بعقد الإيجار املربم مع امل�ؤ�س�سة  ،على �أن يقدم طلب بذلك
للمدير العام وفق النموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 57
يجـ ــوز ان�سحـ ــاب أ�ح ــد ال�شرك ــاء فـي عقد الإيجار �أو تنازل ــه عن حقوق ــه لل�شرك ــاء الآخريــن
�أو ل�شركاء جدد � ،شريطة تقدمي �شهادة براءة ذمة وفق النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 58
للم�ستثمر بيع كامل املن�ش�آت والتجهيزات الفنية التي �أقامها على الأرا�ضي امل�ست�أجرة ،
على �أن يقدم طلب بذلك للمدير العام وفق النموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض ،
ومبراعاة ال�شروط والإجراءات الآتية :
1 -1م�ضــي ع ــام على إ�بــرام عقد الإيجــار فـي املنطق ــة  ،و�أن تكون الأرا�ضي امل�ست أ�جــرة
قد مت جتهيزها وفقا لل�شروط واملوا�صفات الفنية املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
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2 -2تقدمي �شهادة براءة ذمة وفق النموذج املعد لذلك .
�3 -3إلغاء الرتخي�ص للم�ستثمر البائع .
4 -4توقيع عقد �إيجار جديد �أو اتفاقية ا�ستثمار بني املنطقة وامل�ستثمر اجلديد للفرتة
املتبقية من العقد .
5 -5ح�صول امل�ستثمر اجلديد على الرتخي�ص الالزم قبل مزاولة الن�شاط اال�ستثماري .
املــادة ( ) 59
يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء عقــد الإيج ــار �إذا �أخل امل�ستثمر بالتزاماته الواردة فـيه  ،كما يجوز
للم�ؤ�س�ســة �إنهــاء عقد الإيجار �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامـ ــة ذلك دون الإخ ــالل بحقـ ــوق
امل�ستثمر .
املــادة ( ) 60
ينتهي عقد الإيجار فـي حال عدم مبا�شرة امل�ستثمر �أعمال البناء والت�شييد وجتهيز املوقع
خــالل (� )6ستــة �أ�شهــر بعــد ح�صولــه علــى املوافقــات والت�صاريــح الالزمــة لــذلك � ،أو ع ــدم
ح�صوله على موافقة وت�صاريح اجلهات الأخرى خالل مدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�سريانه دون �إبداء �أ�سباب مقبولة  ،ويجوز جتديد هذه املدة ملدة ثانية بقرار من املدير
العام وملدة ثالثة بقرار من اللجنة �أو اللجنة العليا بح�سب الأحوال  ،وال ي�ستحق امل�ستثمر
فـي هذه احلالة �أي تعوي�ضات من امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 61
يلتـ ــزم امل�ستثمــر ف ــور انته ــاء عقد الإيج ــار  ،برد الأر�ض �أو املن�شـ ـ�آت امل�ؤج ــرة  ،وت�سليمه ــا
�إىل امل�ؤ�س�سة  ،بذات حالتها الأ�صلية  ،وخالية من �أي حقوق عليها .
كما يلتزم ب�إزالة كافة املباين واملن�ش�آت التي �أقامها  ،و�أي خملفات �أو نفايات موجودة بها ،
وذلك ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
املــادة ( ) 62
فـي حالة �إخالل امل�ستثمر بالتزامه ب�إخالء الأر�ض �أو املن�ش�آت امل�ست�أجرة من جميع املحتويات
خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار  ،فللمدير العام �أن يتخذ
�أحد الإجراءات الآتية :
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1 -1الإخالء على نفقة امل�ستثمر  ،وتخزين املحتويات فـي مكان منا�سب مع فر�ض
ر�س ــوم تخزي ــن على امل�ستثم ــر  ،وال تكــون املنطق ــة م�س�ؤول ــة عــن �أي �ضــرر �أو تلــف
�أو نق�ص يلحق بتلك املحتويات من جراء عملية الإخالء .
2 -2بيع املحتويات فـي الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر  ،وذلك وفقا ل�ضوابط بيع الب�ضائع
باملزاد العلني باملنطقة .
�3 -3إتالف املحتويات فـي حالة تعذر بيعها �أو عدم جدوى البيع  ،وذلك وفقا ل�ضوابط
�إتالف الب�ضائع باملنطقة .
املــادة ( ) 63
فـي حالة �إخالل امل�ستثمر بالتزامه ب�إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامها خالل ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار  ،وعدم رغبة امل�ؤ�س�سة فـي متلكها  ،فللمدير
العام �أن يتخذ �أحد الإجراءين الآتيني :
1 -1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني وفقا ل�ضوابط بيع الب�ضائع باملنطقة املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة  ،مع �إلزام امل�شرتي توقيع عقد �إيجار على م�ساحة الأر�ض
املقام عليها املباين واملن�ش�آت .
�2 -2إزالـ ــة املبان ــي واملن�شـ ـ�آت فـي حال ــة تع ــذر بيعه ــا �أو ع ــدم جــدوى البيــع  ،والرج ــوع
على امل�ستثمر بكافة النفقات املرتتبة على ذلك .
املــادة ( ) 64
فـي حال ــة رغب ــة امل�ؤ�س�س ــة فـي مت ــلك املباين �أو املن�شـ ـ�آت املقام ــة علــى الأر�ض امل�ست�أج ــرة ،
يجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شرائها وفقا لل�ضوابط والإجراءات الإدارية واملالية
املعمول بها فـي امل�ؤ�س�سة  ،وذلك مع مراعاة ما ي�أتي :
 - 1قيــام الدائــرة املخت�صــة ب إ�ع ــداد تقري ــر فني يت�ضمن و�صف ــا دقيقــا لهــذه املبان ــي
واملن�ش�آت  ،ومنافع وعوائد متلكها .
 - 2موافقة املجل�س على عملية ال�شراء .
 - 3ت�شكيل جلنة من املخت�صني بامل�ؤ�س�سة بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وذلك لتقييم
تلك املباين واملن�ش�آت  ،ويجوز للجنة �أن ت�ستعني باخلرباء واملتخ�ص�صني لأغرا�ض
عملية التقييم �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .
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 - 4يتم �إخطار امل�ستثمر �أو ممثله القانوين كتابيا بالقيمة التقديرية للمباين واملن�ش�آت .
وفـي حالة قبوله القيمة التقديرية �أو عدم اعرتا�ضه عليها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل ت�ستكمل الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،و�إال كان للم�ؤ�س�سة فـي حالة اعرتا�ضه
على القيمة التقديرية وعدم جدوى البيع اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة املباين واملن�ش�آت
على نفقة امل�ستثمر .
املــادة ( ) 65
ف ــي حال ــة �إخ ـ ــالل امل�ستثمـ ـ ــر بالتزام ــه ب�إزال ــة املخلف ــات والنفايـ ــات املوج ـ ــودة ف ــي الأر�ض
�أو املن�ش�آت امل�ست�أجرة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار  ،فللمدير
العام �أن ي�أمر ب�إزالتها على نفقة امل�ستثمر  ،وذلك دون الإخالل بحق امل�ؤ�س�سة فـي الرجوع
عليه بكافة النفقات التي تكبدتها من جراء ذلك .
املــادة ( ) 66
للم�ؤ�س�سة احلق فـي ا�ستيفاء كامل م�ستحقاتها املالية جتاه امل�ستثمر من ثمن حمتويات
الأر�ض امل�ست�أجرة واملباين �أو املن�ش�آت املقامة بها  ،وفـي حالة زيادة الثمن عن هذه امل�ستحقات
يودع الباقي فـي ح�ساب امل�ؤ�س�سة ل�صالح امل�ستثمر  ،وفـي حالة عدم كفاية الثمن ل�سداد تلك
امل�ستحقات تتم املطالبة بها وفقا للإجراءات القانونية املتبعة لتح�صيل احلقوق املالية
للم�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 67
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على امل�ستثمر امل�ست�أجر من م�ستثمر �آخر  ،وذلك مبا ال يتعار�ض
مع حقوقه والتزاماته املن�صو�ص عليها فـي العقد املربم مع امل�ستثمر امل�ؤجر له .
املــادة ( ) 68
يجوز للم�ؤ�س�سة  -بقرار من املدير العام  ،بناء على تو�صية اللجنة � -سحب جزء من الأر�ض
امل�ؤجرة للم�ستثمر فـي حال عدم ا�ستغالل �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من م�ساحتها
الإجمالية خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ البدء فـي مزاولة الن�شاط .
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الف�صــل اخلامـــ�س
تطويـــر املنطقـــة
املــادة ( ) 69
للم�ؤ�س�سة التعاقد مع مطور �أو �أكرث  ،ممن تتوافر فـيهم الأهلية والكفاءة الفنية واملالية
والإدارية  ،لتطوير املنطقة �أو جزء منها  ،وفقا التفاقيات ا�ستثمار  ،وي�شمل التطوير كافة
�أعمال البنية الأ�سا�سية والفوقية  ،وعمليات الإدارة والت�شغيل  ،ومنها :
1 -1تنفـيذ الطرق و�شبكات املياه والهاتف والكهرباء وال�صرف ال�صحي وت�صريف مياه
الأمطار  ،وكافة الأعمال املطلوبة لتنمية �أي منطقة �أو جزء من املنطقة .
�2 -2إن�شاء املجمعات ال�سكنية والعمالية باملنطقة .
�3 -3إن�شاء الفنادق واملنتجعات ال�سياحية خلدمة ال�شركات امل�ستثمرة .
�4 -4إن�شاء وتنفـيذ م�شاريع اخلدمات اللوج�ستية .
�5 -5إن�ش ــاء حمطــات توليــد الكهربــاء وحتلية امليــاه وحفر الآبـار وحمطـات التنقيـة ،
على �أن تكون خدمات هذه امل�شاريع ح�صريا خلدمة املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة ،
وبالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
�6 -6إدارة �أو ت�شغيل �أي خدمات �أو مرافق داخل املنطقة .
� 7 -7إن�شاء �أي مرافق �أخرى حتددها اللجنة العليا لال�ستثمار .
ويتولــى املطــور و�ضــع خطــة التطوي ــر والربنام ــج الزمني الالزم لتنفـيذهــا  ،وذلك بعــد
موافقة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 70
تن�ش�أ بامل�ؤ�س�سة جلنة ت�سمى "اللجنة العليا لال�ستثمار" برئا�سة الرئي�س التنفـيذي  ،وع�ضوية
�أربعة من كبار موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة قرار من املجل�س  ،على
�أن يحدد القرار مقرر اللجنة من موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة .
وتتوىل اللجنة العليا البت فـي طلبات اال�ستثمار املقدمة من املطورين  ،وطلبات اال�ستثمار
التي تزيد م�ساحة الأر�ض املطلوب ا�ستثمارها على ( )100000مائة �ألف مرت مربع .
-117-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

املــادة ( ) 71
ال يج ــوز للمطور التن ــازل عن كل �أو جزء من حقوقه والتزامات ــه املتعلقة بتطوير منطقة
�أو جزء منها جلهة �أخرى �إال بعد موافقة امل�ؤ�س�سة كتابيا على ذلك  ،وفقا للنموذج املعد
لهذا الغر�ض � ،شريطة ا�ستيفاء املتنازل �إليه لل�شروط املطلوبة العتماده كمطور  ،وبعد
�سداد ر�سم بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة العقد املربم بني املطور واملتنازل له .
ويجب على املتنازل �إليه التقدم �إىل امل�ؤ�س�سة بطلب احل�صول على ترخي�ص تطوير  ،يتم
احل�صول عليه طبقا للقواعد والإجراءات املتبعة فـي درا�سة طلبات املطورين املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 72
تقوم الدائرة املخت�صة بت�أهيل املطورين م�سبقا  ،وذلك من خالل الآتي :
1 -1ا إلعــالن عن املناط ــق وامل�شاري ــع التي ترغب امل�ؤ�س�س ــة فـي ا�ستثمارها فـي و�سائــل
ا إلعــالم املحليــة �أو العاملية  ،ودعوة املطورين للت�أهيل امل�سبــق بنــاء علــى املعاييــر
الآتية :
أ�  -ال�سرية الذاتية للمطور .
ب  -املقدرة املالية .
ج  -اخلربات الفنية .
2 -2مراجعـ ــة املعلوم ــات املقدم ــة م ــن املطوريــن وتطبيـق املعاييــر املذكــورة فـي البن ــد
رقم ( )1من هـذه املــادة  ،لت�صنيف املطورين ورفع التو�صيـات �إىل اللجنـة العليـا ،
ومن ثم دعوتهم لتقدمي عرو�ضهم املالية التناف�سية .
وللدائرة اال�ستعانة مبن تراه من ذوي االخت�صا�ص لعملية الت�أهيل امل�سبق .
املــادة ( ) 73
على الدائرة املخت�صة �أن تقوم بتحديد الفر�ص اال�ستثمارية التي من املمكن ت�سويقها
للمطورين  ،ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا .
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املــادة ( ) 74
فـي حال تقدم مطور مب�شروع غري مدرج من �ضمن الفر�ص اال�ستثمارية التي تروج لها
امل�ؤ�س�سة �أو تعمل عليها لطرحها كفر�ص ا�ستثمارية  ،يتم درا�سة الطلب وت�أهيل املطور وفقا
لأحكام هذه الالئحة  ،وفـي حال ثبوت ت�أهيله وجدوى امل�شروع الذي تقدم به يتم �إبرام
اتفاقية ا�ستثمار معه دون احلاجة للإعالن للمناف�سة عنها .
املــادة ( ) 75
يجوز للجنة العليا �أن متنح ال�شركات التي تكون مملوكة للم�ؤ�س�سة �أو م�شاركة بها ب�شكل
مبا�شر تطوير �أي منطقة دون احلاجة للإعالن عنها .
املــادة ( ) 76
يجب �أن تت�ضمن اتفاقية اال�ستثمار املربمة بني امل�ؤ�س�سة واملطور ب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
1 -1حتديد موقع وم�ساحة الأر�ض حمل التطوير  ،و�صفة ا�ستعمالها .
2 -2حتديد قيمة الإيجار �أومقابل حق االنتفاع للأرا�ضي واملن�ش�آت � ،أو �أي مقابل مايل
�آخر طبقا لأحكام االتفاقية .
3 -3ال�ضمان املايل املقدم من املطور .
 4 -4حتديد مدة التطوير  ،والربنامج الزمني لإقامة امل�شروع .
5 -5و�صف امل�شروع  ،ومكوناته املختلفة  ،ومراحل تنفـيذه .
6 -6حتديد حقوق والتزامات طرفـي االتفاقية .
7 -7معايري الأداء املطلوب من املطور االلتزام بها .
8 -8حقوق والتزامات املطورين الفرعيني فـي املنطقة .
9 -9اجلزاءات املرتتبة على املطور فـي حالة إ�خــالله بالتزاماته .
�10 10آلية ت�سوية النزاع ـ ــات .
�11 11أي التزامات �أو �شروط �أخرى وحقوق ح�صرية يتم منحها للمطور وكيفـية تنظيم
هذه احلقوق .
-119-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

�12 12أحكام و�شروط ا�سرتداد امل�ؤ�س�سة للمنطقة حمل اتفاقية اال�ستثمار  ،فـي حال
ارتكاب املطور للمخالفات املحددة فـي االتفاقية .
13 13حاالت و�شروط �إنهاء االتفاقية .
املــادة ( ) 77
يكون احلد الأق�صى ملدة اتفاقية اال�ستثمار على النحو الآتي :
 )99(1 -1ت�سع وت�سعون �سنة �إذا كانت اتفاقية اال�ستثمار تتعلق ب�إن�شاء و�إدارة وت�شغيل
املنطقة �أو جزء منها �أو لتنفـيذ بنية �أ�سا�سية �أو علوية �أو مرافق عامة  ،على �أن
تت�ضمن اتفاقية اال�ستثمار �أحكام عقد االنتفاع طبقا لأحكام هذه الالئحة .
 )25(2 -2خمــ�س وع�شــرون �سنــة �إذا كانــت اتفاقيــة اال�ستثمار تتعل ــق بـ ـ�إدارة �أو ت�شغي ــل
املنطقة �أو جزء منها .
املــادة ( ) 78
تكون للمطور احلقوق الآتية :
1 -1تطوير كل �أو جزء من املنطقة املحددة وفق خطة التطوير املعتمدة من امل�ؤ�س�سة
واملحددة عند �إبرام اتفاقية اال�ستثمار بني املطور  ،وامل�ؤ�س�سة .
2 -2تقدمي خدمة �أو �أكرث فـي كل �أو جزء من املنطقة املحددة وفقا مل�ستوى اخلدمات
املطلوب تقدميها املو�ضحة فـي خطة التطوير املعتمدة لتلك املنطقة .
3 -3ت�أجري الأر�ض داخل املنطقة املحددة ملزاولة الأن�شطة امل�سموح بها فـي املنطقة .
4 -4حتديد وحت�صيل مبالغ الإيجارات �أو �أي مبالغ مالية �أخرى معتمدة من امل�ؤ�س�سة .
5 -5ت�سويق �أرا�ضي املنطقة املحددة �إىل العمالء داخل ال�سلطنة  ،وخارجها ال�ستخدامها
فـي مزاولة الأن�شطة امل�سموح بها فـي املنطقة .
6 -6و�ضع القواعد والإجراءات لتطوير وت�شغيل املنطقة املحددة على �أن تعتمد هذه
القواعد والإجراءات من امل�ؤ�س�سة .
7 -7التعاقد مع جهات م�ؤهلة لتوفـري اخلدمات فـي املنطقة .
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املــادة ( ) 79
يلت ــزم املط ــور بالآت ــي :
1 -1الت أ�ك ــد مــن تقي ــد امل�ستثمريــن و�أ�صحاب الرتاخيــ�ص لدي ــه بالنظ ــم وا إلج ــراءات
املتبعة بامل�ؤ�س�سة .
2 -2توفـري اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية اال�ستثمار للم�ستفـيدين والتي وافق
املطور على تزويدهم بها ب�صورة متوافقة مع خطة التطوير .
3 -3ال�سماح ملوظفـي امل�ؤ�س�سة بدخول املنطقة املحددة للت�أكد من �أن املطور يزاول
ن�شاطه وفقا ل�شروط الرتخي�ص واتفاقية اال�ستثمار .
املــادة ( ) 80
يتوىل املطور � ،إعداد املخطط العام للمنطقة حمل اتفاقية اال�ستثمار  ،ويتكون املخطط
العام من املخططات التنظيمية بجميع م�ستوياتها على النحو الآتي :
1 -1خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع .
2 -2املخطط التنظيمي العام (. )master plan
3 -3املخطط التنظيمي التف�صيلي (. ) detailed master plan
4 -4اجلدول الزمني للتنفـيذ .
ويكون ذلك خالل فرتة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إبرام اتفاقية اال�ستثمار  ،ويجوز متديدها
لفرتة مماثلة بقرار اللجنة العليا .
املــادة ( ) 81
يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�شار �إليها فـي املــادة ( ) 80من هذه الالئحة ما ي�أتي :
�	- 1أن تكون وفقا لر�ؤية امل�ؤ�س�سة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها  ،و�أن يتم �إعدادها
من قبل �شركات ومكاتب هند�سية وا�ست�شارية متخ�ص�صة وم�ؤهلة  ،ومرخ�ص لها
بالعمل فـي ال�سلطنة .
� -2أن يتم �إعدادها وفقا لنظام املعلومات اجلغرافـية ( ، )GISونظام الر�سم الهند�سي
(الأوتوك ـ ــاد)  ،وبا�ستخـ ــدام نظـ ـ ــام الإحداثيـ ــات اجلغرافـي املعتمـ ــد فـي ال�سلطنـ ــة
( ، )WGS84وعلى �شكل خرائط ورقية  ،ورقمية .
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� - 3أن يت ــم �إعداده ــا مبـ ــا يتفق ودرا�سة تقييم الأثـ ــر البيئ ــي والت�شريعـ ــات ال�ساريـ ــة
فـي املنطقة .
 - 4مراعاة اال�شرتاطات الفنية للمباين وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر
بها قرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 82
يجب �أن ي�شتمل خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع على ما ي�أتي :
1 -1الو�صف التف�صيلي للموقع من حيث الطبيعة الطبوغرافـية والهيدرولوجية
واخل�صائ�ص اجليوفـيزيائية للرتبة  ،وخ�صائ�صه املكانية .
2 -2الو�صف التف�صيلي لعالقة املوقع مع حميطه  ،وبيان خدمات البنية الأ�سا�سية
اخلارجية مبا فـيها الطرق وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء واالت�صاالت
و�شبكة ال�صرف ال�صحي  ،وقنوات ت�صريف املياه و�شبكة االت�صاالت الأر�ضية .
3 -3خريط ــة تب ــني احلــدود اخلارجيــة للموقــع  ،وخطوط ــه الكنتوريــة  ،ونقــاط ربطــه
الرئي�سي ــة مع �شبكــات البني ــة الأ�سا�سية ومراف ــق تزويده ــا اخلارج ــي  ،ومن�س ــوب
الطريق عند املدخل .
املــادة ( ) 83
يتوىل املطور القيام بجميع الأعمال والدرا�سات الالزمة لإعداد خمطط امل�سح التف�صيلي
للموقع  ،على �أن تقدم له امل�ؤ�س�سة البيانات واملعلومات الالزمة  ،وت�سهل له �إجراءات دخول
املوقع .
املــادة ( ) 84
يجب على املطور تقدمي خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع �إىل امل�ؤ�س�سة خالل التاريخ
املحدد من قبل اللجنة العليا .
وعلى امل�ؤ�س�سة �إ�صدار قرارها ب�ش�أنه خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سلم التقرير ،
ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 85
بعد املوافقة على خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع  ،يتوىل املطور �إعداد خمطط التنظيم
العام للموقع  ،والذي يجب �أن ي�شتمل على ما ي�أتي :
1 -1خمطط ال�ستعماالت الأرا�ضي املختلفة  ،ويراعى فـيه حتديد املواقع وامل�ساحات
واملم ــرات الت ــي يت ــم تخ�صي�صه ــا واالحتف ــاظ بهــا لغايــات اال�ستخدام امل�شرتك ،
مبـا فــي ذلك الطــرق مب�ستوياتهــا التنظيمية املختلفة  ،وممــرات امل�شــاة ومواقــف
املركب ــات بفئاتهـا املختلفــة  ،واملراف ــق العامــة  ،وممــرات �شبكــات البنيـ ــة الأ�سا�سيــة
( الرئي�سي ـ ـ ـ ــة والفرعيـ ـ ـ ــة )  ،والفراغـ ـ ـ ــات احل�ضريـ ـ ـ ــة  ،وامل�ساح ـ ــات اخل�ض ـ ـ ــراء ،
ودور العب ــادة  ،ومراك ــز اخلدم ــات االجتماعي ــة .
2 -2حتديـ ـ ــد املواق ـ ـ ــع وامل�ساح ـ ـ ــات املخ�ص�صة لال�ستعم ـ ـ ــاالت االقت�صادي ـ ــة املختلفـ ـ ـ ـ ــة
مبـ ــا فـي ذلك املناطـ ـ ــق املخ�ص�صــة لال�ستخ ـ ـ ــدام ال�سكن ــي  ،والتجـ ــاري  ،وال�سكنـ ــي
التجــاري  ،واملكتبــي  ،وال�سياحــي  ،والتخزين ــي  ،وال�صناع ــي .
3 -3حتديد الن�سبة املئوية لكل من اال�ستخدامات املذكورة فـي البند ( )1من هذه املــادة ،
مقارنة بامل�ساحة الإجمالية للموقع .
املــادة ( ) 86
على امل�ؤ�س�سة �إ�صدار قرارها ب�ش�أن املخطط التنظيمي العام خالل ( )30ثالثني يوم عمل
من تاريخ ت�سلم املخطط  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 87
فـي حال املوافقة على خمطط التنظيم العام  ،يتوىل املطور �إعداد املخطط التف�صيلي
للأرا�ض ــي  ،ويجــب �أن يت�ضمــن أ�حــكام و�شــروط التنظيــم والإع ــمار ب�شكل حم ــدد ومف�صــل
لكل قطعة �أر�ض على حدة  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�1 -1إحداثيـ ــات قط ــع الأرا�ض ــي  ،وف ــق نظــام الإحداثيــات اجلغراف ــي املعتم ــد  ،وم�ساحــة
كل قطعة و�أبعاد واجهاتها الأربع .
2 -2نوع ا�ستعمال كل قطعة �أر�ض باملخطط .
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3من�سوب البناء مقارنة مبن�سوب الطريق الذي ي�ؤدي �إىل القطعة  ،وحماور ونقاط
الربط مع �شبكة الطرق املحيطة و�شبكات البنية الأ�سا�سية التي تخدمها .
4احلد الأعلى للن�سبة املئوية والن�سبة الطابقية للبناء  ،واحلد الأق�صى لالرتفاع ،
واحلد الأدنى لالرتدادات اجلانبية  ،والأمامية  ،واخللفـية .
5م�ساحة مواقف املركبات بفئاتها املختلفة  ،حمددة على �أ�سا�س م�ساحة البناء ،
وطبيعة ا�ستعماله .
6القيود اخلا�صة بالهوية والطراز املعماري الذي يحدد املظهر اخلارجي للمباين
والأ�سوار  ،وموا�صفات املواد امل�ستعملة  ،و�ألوانها  ،وا�شرتاطات تن�سيق املوقع .
املــادة ( ) 88

يجب على املطور تقدمي املخططات التنظيمية التف�صيلية �إىل امل�ؤ�س�سة خالل امليعاد املتفق
عليه فـي الربنامج الزمني الوارد فـي خطة تطوير املنطقة .
ويجب على امل�ؤ�س�سة البت باعتماد املخطط التنظيمي التف�صيلي خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلم املخطط  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 89
يجوز للم�ؤ�س�سة خالل فرتة التنفـيذ املوافقة على تعديل خمطط التنظيم العام �أو املخطط
التف�صيلي للمنطقة  ،وذلك بناء على طلب املطور  .ويجب �أن يت�ضمن الطلب امل�شار �إليه
حتديــد العنا�صــر التي يطــر�أ عليهــا التعدي ــل  ،والتعدي ــالت التي تطر أ� على خطة العمل
والربنامج الزمني لتنفـيذ م�شروع التطوير مبراحله املختلفة .
الف�صـل ال�ســـاد�س
�أعمــال البنــاء فـي املنطقــة
املــادة ( ) 90
ال يج ــوز لأي مق ــاول مزاول ــة �أعم ــال البن ــاء فـي املنطق ــة �إال ب ــعد احل�ص ــول علــى ت�صري ــح
من الدائرة املخت�صة وفقا لهذه الالئحة وال�ضوابط التي ت�صدرها املنطقة .
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املــادة ( ) 91
يجب على املقاول قبل مبا�شرة العمل باملنطقة احل�صول على الت�صاريح الالزمة للعاملني
لديه .
املــادة ( ) 92
ال يج ــوز �إقامــة �أي �أعمال ب ــناء �أو �إن�شاءات فـي املنطق ــة �أو تو�سعتها �أو �إجراء �أي تعديالت
عليها � ،إال بع ــد احل�ص ــول على ترخي ــ�ص من الدائرة املخت�صة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 93
يقــدم طلـب احل�صــول على ترخي�ص �أعمال البناء �أو الإن�شاءات �أو التو�سعات �أو �إجراء �أي
تعديالت عليها �إىل الدائرة املخت�صة علــى النموذج املعـد لهذا الغــر�ض  ،مرفقا به �أ�صول
وثائق وخمططات البناء  ،وغريها من امل�ستندات التي يحددها النموذج  ،وما يفـيد �سداد
الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 94
يج ــب �أن تكـ ــون خمططـ ــات البناء املرفقة بطلب الرتخي ــ�ص  ،معتمـ ــدة من قبـل �شركـ ــة
�أو مكتب هند�سي مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة  ،وم�صادقا عليها من قبل الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
املــادة ( ) 95
يجـ ــب �أن تلت ـ ــزم خمطط ـ ــات البنـ ــاء باملخط ـ ــطات التنظيمي ـ ــة مب�ستوياتهـ ـ ــا املختلف ـ ـ ــة ،
واال�شرتاطات املعمارية والفنية للمباين  ،وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر بها
قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وعلى ذوي ال�ش�أن تقدمي ملخ�ص تنفـيذي يبني مدى توافق
الت�صاميم مع اال�شرتاطـ ــات املطلوبــة  ،والتزامها بالن�سب والأرقــام املعياريــة الــواردة فـي
املخط ــطات التنظيمية املقررة .
املــادة ( ) 96
تتول ــى الدائ ــرة املخت�ص ـ ــة درا�سـ ــة طل ـ ــب ترخيـ ــ�ص �أعم ـ ــال البن ــاء والبـ ــت فـيـ ــه باملوافق ـ ــة
�أو الرف�ض  ،وذلك خ ــالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات
املطلوبة .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 97
يكون ترخي�ص البن ــاء �ساري املفعول ملــدة (� )1سنة واحــدة قابلة للتجديد مل ــدة �أو مدد
أ�خــرى بقرار من مدير الدائرة املخت�صة  ،بناء على طلب يقدم من طالب الرتخي�ص
مرفقا به ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 98
يجـ ــب عل ـ ــى املرخ ـ ــ�ص لـ ـ ــه ب�أعمال البنـ ـ ــاء تعي ـ ــني �شركـ ــة �أو مكتـ ــب هند�ســي مرخــ�ص
لـ ــه بالعمـل فـي ال�سلطنة  ،وذلك للإ�ش ـ ــراف علـ ـ ــى تنفـيذ �أعمال البناء  ،و�ضمان االلتزام
مبخططات الرتخي�ص وا�شرتاطات البناء املقررة .
املــادة ( ) 99
يجب على املرخ�ص له احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة على تعيني املقاول �أو املكتب
الهند�سي الذي �سينفذ �أعمال الإن�شاءات باملنطقة  ،ويحق للدائرة رف�ض �أي مقاول �أو مكتب
هند�سي �سبق �أن �سجلت بحقه خمالفات فـي املنطقة  ،مع مراعاة بيان �سبب الرف�ض .
املــادة ( ) 100
ال يج ــوز القيـ ــام بالأعم ــال الآتي ــة �إال بعـ ــد احل�صـ ــول عل ــى موافقـ ــة الدائـ ــرة املخت�صـ ــة ،
وفقا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س التنفـيذي :
1 -1احلفر فـي الطريق العام �أو فـي حرمه لتو�صيل خدمات البنية الأ�سا�سية للم�شروع .
2 -2احلفر خارج حدود الأر�ض املرخ�ص باالنتفاع بها .
املــادة ( ) 101
يحــظر ت ــرك خملفات الــردم ومــواد البنــاء � ،أو التخل ــ�ص منها فـي غيـ ــر املواق ــع املخ�ص�ص ــة
لذلك  ،والتي حتددها املنطقة .
املــادة ( ) 102
فـي حال خمالفــة حك ــم املادت ــني (  ) 101 ، 100م ــن هذه الالئحـ ــة  ،يكون للمنطقة اتخـ ــاذ
أ�ح ــد الإجراءين الآتيني :
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� - 1إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه  ،وذلك خالل
الأجل الذي حتدده له .
� - 2إزالة �أ�سبـ ـ ــاب املخالف ــة  ،و�إع ــادة احل ــال �إىل م ــا كـ ــان عليه علـ ــى نفقـ ــة املخالـ ـ ــف ،
مع حتميله كافة النفقات التي تكبدتها املنطقة فـي �سبيل ذلك .
املــادة ( ) 103
يجب على ذوي ال�ش�أن التوقف فورا عن �أعمال البناء �أو الإن�شاءات �أو احلفر  ،فـي حال
العثور على �آثار �أو معامل �أثرية فـي املوقع  ،مع �إخطار املنطقة فورا بذلك .
املــادة ( ) 104
عل ــى املرخ�ص له  -عق ــب االنته ــاء من �أعم ـ ــال البن ــاء  -احل�صول على �شهادة �إمتام البن ــاء
من الدائرة املخت�صة  ،ويقدم طلب احل�صول على ال�شهادة على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا
به تقرير من ال�شركة �أو املكتب الهند�سي امل�شرف على تنفـيذ �أعمال البناء ي�ؤكد االلتزام
ب�شروط الرتخي�ص وغريهـا من ال�شــروط واملوا�صفات التي تكون الدائرة قد حددتهــا لــه ،
وتتعلــق ب�صفة ا�ستخدام املبنى � ،أو طبيعة الن�شاط االقت�صادي املزمع مزاولته فـيه .
ويجوز للمنطقة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات  ،و�إجراء ما يلزم من معاينات
للبت فـي الطلب املذكور .
وال يجوز �إ�شغال �أي مبنى �إال بعد احل�صول على ال�شهادة املذكورة .
املــادة ( ) 105
تتول ــى الدائرة املخت�صة درا�ســة طل ــب احل�ص ــول على �شهادة إ�متـام البناء والب ــت فـيه
خ ــالل مدة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفائه كافة امل�ستندات والبيانات
واملعاينات املطلوبة  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 106
يخطر مقدم طلب احل�صول على �شهادة �إمتام البناء بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه على العنوان
املـدون بالطلـب خالل ( )5خم�سة �أيام عمل .
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الف�صــل ال�سابـــع
البيــع باملـــزاد العلنــي
املــادة ( ) 107
يجوز للمدير العام  -بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة � -أن ي�صدر قرارا ببيع الب�ضائع
الآتية باملزاد العلني :
1 -1الب�ضائع املخزنة بالأرا�ضي واملن�ش�آت امل�ست�أجرة  ،والتي مت �إنهاء عقود �إيجارها ،
ومل يقم مالكوها بنقلها وتخزينها ب�أماكن �أخرى خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ف�سخ عقد الإيجار .
2 -2الب�ضائع التي �أ�صبحت ت�شكل خطرا على الب�ضائع املخزنة بجوارها �أو م�ضرة
بال�صحة العامة �أو البيئة �أو املن�ش�آت املخزنة بها  ،وذلك فـي حال عدم قيام مالكها
ب�إخراجها من املنطقة خالل فرتة حتدد ح�سب درجة اخلطورة  ،ويتم �إ�شعار
مالكها خطيا بذلك  ،ويقت�صر البيع فـي هذه احلالة على الب�ضائع التي تثبت
�إمكانية ا�ستخدامها �أو اال�ستفادة منها .
3 -3الب�ضائع القابلة للتلف  ،وذلك فـي حال عدم قيام مالكها ب�إخراجها من املنطقة
خالل فرتة حتدد ح�سب درجة قابليتها للتلف .
 4 -4الب�ضائع التي ال يعرف �أ�صحابها  ،وفـي هذه احلالة يتم ت�سجيل ثمن بيع تلك
الب�ضائع بح�ساب الإيرادات اخلا�صة باملنطقة .
املــادة ( ) 108
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة لبيع الب�ضائع باملزاد العلني من ثالثة موظفـني برئا�سة
�أحد موظفـي املنطقة ممن يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية  ،على �أن يحدد القرار
مقررا للجنة يتوىل القيام بالإعداد والتجهيز لكافة �أعمال اللجنة  ،و�إخطار ذوي ال�ش�أن
بقراراتها .
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املــادة ( ) 109
يكون للجنة البيع باملزاد العلني املهام الآتية :
1 -1املوافقة على بيع الب�ضائع فـي حال كان �أعلى ثمن مقدم من املتزايدين ي�ساوي ،
�أو يزيد على القيمة التقديرية للب�ضائع .
�2 -2إرجاء عملية البيع ملرة واحدة فـي حال كان �أعلى ثمن مقدم من املتزايدين �أقل
من القيمة التقديرية للب�ضائع  ،وعند طرح الب�ضائع للبيع باملزاد العلني ملرة
ثانية يجوز للجنة البيع �أن توافق على البيع �سواء كان �أعلى ثمن مقدم للب�ضائع
يزيد � ،أو يقل عن قيمتها التقديرية .
3 -3بيع الب�ضائع من املرة الأوىل على الرغم من �أن �أعلى ثمن مقدم للب�ضائع �أقل
من قيمتها التقديرية  ،وذلك فـي حال عدم �إمكانية ت�أجيل البيع باملزاد العلني
لظروف الب�ضائع  ،بعد موافقة املدير العام .
املــادة ( ) 110
يتم بيع الب�ضائع باملزاد العلني وفقا للإجراءات الآتية :
1 -1تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع املحدد بيعها .
2 -2يرفق بهذه الك�شوف بيان بالقيمة التقديرية للب�ضائع  ،وقيمة امل�ستحقات املالية
للمنطقة  ،و�سبب البيع  ،وو�صف كامل للب�ضائع من حيث النوع والعدد والكمية .
وللدائرة املخت�صة اال�ستعانة مبن تراه لأغرا�ض تقدير قيمة الب�ضاعة .
3 -3ترف ــع الدائ ــرة املخت�صــة الك�شــوف املن�صــو�ص عليهـا فــي البنــد ( )1من هـذه املــادة
�إىل املدير العام م�شفوعة بتو�صيتها فـي هذا ال�ش�أن .
4 -4يتم الإعالن عن بيع الب�ضائع باملزاد العلني  -بعد موافقة املدير العام  -فـي �إحدى
ال�صحف املحلية  ،على �أن يت�ضمن الإعالن حتديد مكان وزمان البيع  ،مع و�صف
عام للب�ضائع املعرو�ضة للبيع .
 5 -5يتم عقد جل�سة البيع باملزاد العلني فـي املكان واملوعد املحدد بالإعالن  ،وبح�ضور
كافة �أع�ضاء جلنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني .
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املــادة ( ) 111
يجب على من ر�سا عليه املزاد �أن يقوم ب�سداد مبلغ مقداره ( )% 2اثنان باملائة من ثمن
الب�ضائع  ،وذلك فور �صدور قرار الرت�سية عليه .
املــادة ( ) 112
يجب على من ر�سا عليه املزاد �أن يقوم بدفع باقي ثمن الب�ضائع خالل ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ الرت�سية  ،م�ضافا �إليها تكاليف الإعالن بال�صحف املحلية  ،وكافة امل�صاريف
الإدارية بن�سبة ( )%3ثالثة باملائة من ثمن البيع  ،وفـي حال تخلفه عن ذلك يتم �إعادة
طرح الب�ضائع مرة ثانية للبيع باملزاد العلني  ،وفـي هذه احلالة يتحمل التكاليف التي
ترتتب جراء ذلك .
املــادة ( ) 113
مينح من ر�سا عليه املزاد مهلة مدتها ( )30ثالثون يوم عمل لإخراج الب�ضائع بعد تاريخ
دفع باقي ثمن الب�ضائع  ،و�إذا مل يتم �إخراجها خالل تلك املهلة  ،تفر�ض عليه غرامة
مالية عن كل يوم ت�أخري  ،ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام  ،وفـي حالة اال�ستمرار
بعدم �إخراجها من املنطقة خالل ( )90ت�سعني يوما تتم �إعادة بيعها باملزاد العلني  ،على
�أن يتحمل الذي �سبق �أن ر�سا عليه املزاد كافة التكاليف التي ترتبت على ذلك دون �أي
م�س�ؤولية على املنطقة .
املــادة ( ) 114
يجوز للم�ستثمر  -وبعد الإعالن عن بيع الب�ضائع باملزاد العلني  ،وقبل موعد انعقاد املزاد -
�إيقاف �إجراءات البيع  ،بناء على طلب يقدم �إىل الدائرة املخت�صة مبينا فـيه �أ�سباب طلب
�إيقاف �إجراءات البيع  ،وتتوىل الدائرة درا�سة الطلب وعر�ضه على املدير العام  ،م�شفوعا
بر�أيها على �أن يتحمل امل�ستثمر كافة التكاليف التي ترتبت على �إيقاف �إجراءات البيع .
املــادة ( ) 115
يجوز للمدير العام  -بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة � -إرجاء عملية البيع فـي حال كانت
قيمة الب�ضائع املراد بيعها باملزاد العلني �أكرب من قيمة م�ستحقات املنطقة جتاه امل�ستثمر ،
مع مراعاة �أنه ال يوجد �سبب �آخر لبيعها باملزاد العلني وفقا لهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 116
فـي حال كان عدد املتزايدين على الب�ضائع �أقل من ( )3ثالثة  ،يجب �أال يقل ثمن بيع
الب�ضائع عن القيمة التقديرية للب�ضائع املراد بيعها باملزاد العلني .
املــادة ( ) 117
ال تقبل املزايدة على الب�ضائع �إال من الأ�شخا�ص املوجودين �شخ�صيا فـي �أثناء جل�سة
املزايدة �أو وكالئهم القانونيني بعد �إبراز ما يثبت ذلك  ،وفـي حال كان املتزايد �شخ�صا
معنويا يتوجب �إبراز ما يثبت متثيل ال�شخ�ص املتزايد له .
املــادة ( ) 118
يتم توزيع ح�صيلة بيع الب�ضائع باملزاد العلني على النحو الآتي :
�1 -1إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد ي�ساوي م�ستحقات املنطقة وتكاليف �إجراءات البيع
باملزاد العلني  ،فـيتم ا�ستيفاء تلك امل�ستحقات وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
�2 -2إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد يزيد على م�ستحقات املنطقة وتكاليف �إجراءات
البيع باملزاد العلني  ،يقيد املبلغ الزائد بح�ساب الأمانات ل�صالح امل�ستثمر  ،ويتم
�إ�شعاره بذلك وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
�3 -3إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد �أقل من م�ستحقات املنطقة وتكاليف �إجراءات
البيع باملزاد العلني  ،فتقوم املنطقة مبطالبة امل�ستثمر بالفرق وحت�صيله وفقا
للإجراءات القانونية املعمول بها بال�سلطنة .
املــادة ( ) 119
تنتف ــي م�س�ؤول ــية املنطق ــة عن �أي �ضــرر ناجت عن بيع الب�ضائع باملـزاد العلني � ،أو �أي حقـوق
�أو التزامات للم�ستثمر �أو للغري نتيجة تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 120
على املتزايدين  ،وبح�ضور �أع�ضاء جلنة البيع باملزاد العلني  ،معاينة الب�ضائع قبل بدء
املزاد  ،ويعترب كل متزايد م�شارك فـي املزاد �أنه قد عاين الب�ضائع املعلن عنها  ،وال يقبل
منه �أي ادعاء يخالف ذلك فـيما بعد .
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املــادة ( ) 121
يجب �أن تتم عملية البيع فـي املكان الذي توجد فـيه الب�ضائع  ،ما مل يقرر املدير العام نقل
الب�ضائع �إىل �أي مكان �آخر معد لهذه الغاية � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك على �سالمة الب�ضائع .
املــادة ( ) 122
يتم �إر�سال الإ�شعارات والإخطارات وقرارات التبليغ والبيع �إىل امل�ستثمرين ح�سب العناوين
املحفوظة لدى املنطقة  ،ودون �أدنى م�س�ؤولية عليها  ،وفـي حال تعذر �إي�صال �إ�شعارات
التبليغ لعدم توفر عنوان وا�ضح لهم � ،أو تعديل � ،أو تغيري العنوان  ،دون �إخطار املنطقة
بذلك  ،يعترب �إعالن البيع مبثابة �إ�شعار و�إخطار وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 123
ال يجوز بيع الب�ضائع باملزاد العلني فـي حالة رفع دعاوى ق�ضائية ب�ش�أنها  ،تتعلق بحقوق
امللكية الفكرية �أو العالمات التجارية  ،وحمجوزة احتياطيا ل�صالح �أي جهة حكومية .
الف�صــل الثامـــن
�إتـــالف الب�ضائـــع
املــادة ( ) 124
تقــوم املنطقــة ب�إت ــالف الب�ضائــع الآتي ــة :
1 -1الب�ضائع التي تنتهي �صالحية ا�ستهالكها  ،ويتم �ضبطها من قبل املوظفـني الذين
يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية .
2 -2الب�ضائع التي �أ�صبح وجودها فـي املنطقة ي�شكل خطرا على الب�ضائع الأخرى ،
والأ�شخا�ص باملنطقــة  ،ويتــم �ضبطها من قبل املوظفـني الذين يحمل ــون �صف ــة
ال�ضبطية الق�ضائية .
3 -3الب�ضائع التي يتعذر بيعها باملزاد العلني  ،والتي تقرر بيعها �سابقا وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
4 -4الب�ضائع التي �صدر حكم ق�ضائي ب�إتالفها .
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املــادة ( ) 125
يتم �إتالف الب�ضائع باملنطقة وفق الإجراءات الآتية :
1 -1تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع التي يتقرر �إتالفها .
2 -2تقوم الدائرة املخت�صة برفع الك�شوف �إىل املدير العام  ،مع التو�صية ب�إتالف
الب�ضائع  ،مع بيان �سبب الإتالف لكل حالة .
3 -3تقوم الدائرة املخت�صة ب�إخطار امل�ستثمر بقرار الإتالف  ،على �أن يتم الإخطار قبل
التاريخ املحدد للإتالف بـ ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل .
ومع ذلك يحق للم�ستثمر �أن يطلب وقف �إجراءات �إتالف الب�ضائع بناء على طلب يقدم
�إىل الدائرة املخت�صة مبينا فـيه مربرات طلب الوقف  ،وفـي حالة موافقة املدير العام
على الطلب بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة  ،يتم �إخراج الب�ضائع املقرر �إتالفها خالل
الفرتة التي يحددها املدير العام .
املــادة ( ) 126
1-1ي�صدر قرار �إتالف الب�ضائع من املدير العام  ،على �أن يت�ضمن القرار البيانات الآتية :
أ�  -ا�سم امل�ستثمر �أو املندوب املفو�ض .
ب  -و�صف الب�ضائع .
ج � -سبب الإتالف للب�ضائع .
د  -مكان الإتالف  ،وتاريخه .
 - 2ي�صدر قرار الإتالف قبل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأقل من التاريخ املحدد للإتالف ،
وتر�سـل ن�سخ منه �إىل كافة اجلهات التابع له ــا �أع�ض ــاء جلنة الإتالف املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي املــادة ( )127من هذه الالئحة �إال فـي حاالت ال�ضرورة التي يقدرها املدير العام ،
يتم الإتالف  ،وتخطر هذه اجلهات بذلك .
 - 3يرفق مع قرار الإتالف كافة الوثائق املتعلقة بالب�ضائع املبينة بقرار الإتالف .
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املــادة ( ) 127
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة لإتالف الب�ضائع فـي املنطقة ال يقل عدد �أع�ضائها عن
( )3ثالثة  ،وتكون برئا�سة �أحد موظفـي املنطقة ممن يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،
مع مراعاة اال�ستعانة باجلهات ذات االخت�صا�ص فـي حال كانت الب�ضاعة املراد �إتالفها ذات
�أثر بيئي .
ويحدد القرار مقــررا للجنــة من بني موظفـي املنطقة  ،يتول ــى الإع ــداد والتجهيــز لكاف ــة
�أعمال اللجنة .
املــادة ( ) 128
تتوىل جلنة �إتالف الب�ضائع املهام الآتية :
1 -1الك�شف على الب�ضائع ومطابقة ما ورد فـي الك�شوف على الواقع .
2 -2حتديد الطريقة املنا�سبة لإتالف الب�ضائع  ،للتخل�ص منها بطريقة �سليمة ،
و�آمنة للبيئة .
3 -3حتديد مكان الإتالف  ،وتاريخه .
4 -4الإ�شراف على نقل الب�ضائع من مكان تخزينها �إىل املكان الذي حتدده لإتالفها .
5 -5الإ�شراف املبا�شر على عملية الإتالف .
املــادة ( ) 129
1 -1على جلنة الإتالف  -بعد االنتهاء من عملية الإتالف � -إعداد حم�ضر بذلك  ،يثبت فـيه
الطريقة التي مت تنفـيذ عملية الإتالف بها  ،مع بيان و�صف تف�صيلي حلالة الب�ضائع
بعد الإتالف  ،وعلى �أن يوقع من قبل كافة �أع�ضاء اللجنة .
�2 -2أن ترفق مبح�ضر �إتــالف الب�ضائع نـ�سخ �أ�صلية من ق ــرار الإت ــالف  ،وكافــة الوثائ ــق
املتعلقة بالب�ضائع .
3 -3يتوىل مقرر جلنة �إتالف الب�ضائع  -بعد ا�ستكمال توقيعات �أع�ضائها على املح�ضر -
ت�سليمه �إىل الدائرة املخت�صة لغر�ض �إ�صدار �شهادة الإتالف .
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املــادة ( ) 130
حت�صل الدائرة املخت�صة تكاليف �إتالف الب�ضائع املقررة من امل�ستثمر � ،أو املندوب املفو�ض
قب ــل مبا�ش ــرة عملي ــة الإتالف  ،وفـي ح ــال ع ــدم القيـ ــام بدفــع هذه التكاليــف يتم ال�سيــر
فـي �إجراءات الإتالف  ،على �أن حت�صل هذه التكاليف الحقا وفقا للإجراءات املالية املعمول
بها فـي املنطقة .
املــادة ( ) 131
يجــوز �إت ــالف الب�ضائ ــع باملنطقــة وفق ــا لأحك ــام ه ــذه الالئح ــة بن ــاء علــى طلــب امل�ستثم ــر
�أو املندوب املفو�ض  ،وفقا لل�شروط الآتية :
1 -1تقدمي �إقرار بعدم وجود نزاع على ملكية الب�ضائع � ،أو وجود ق�ضايا حقوق ملكية
فكرية ب�ش�أنها .
2 -2تقدمي ما يثبت �أنه ال يوجد �أثر بيئي فـي حالة �إتالف الب�ضائع .
�3 -3أن يتعذر بيع الب�ضائع �أو الت�صرف بها � ،أو لي�س لها قيمة جتارية .
4 -4ت�سديد التكاليف التي ترتتب على عملية الإتالف .
5 -5تقدمي �إقرار من امل�ستثمر �أو املندوب املفو�ض بعدم م�س�ؤولية املنطقة عن �إتالف
الب�ضائع ب�أي حال من الأحوال .
املــادة ( ) 132
ت�ص ــدر الدائ ــرة املخت�صة �شه ــادة �إتـ ــالف الب�ضائ ــع م�ستنــدة على حم�ضــر الإت ــالف املع ــد
من قبل جلنة �إتالف الب�ضائع .
املــادة ( ) 133
عند اختالف �أع�ضاء جلنة �إتالف الب�ضائع املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )127من هذه
الالئحة فـي كيفـية تنفـيذ املهام املوكلة �إليها  ،يتم عر�ض املو�ضوع على املدير العام للبت
فـيه  ،ويكون قراره فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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الف�صــل التا�ســـع
تنظيــم دخــول الأ�شخـا�ص واملركبــات �إىل املنطقة
املــادة ( ) 134
يجــب عــلى العامل ــني لدى امل�ستثم ــر وم ــوردي اخلدم ــات واملقاول ــني باملنطق ــة احل�ص ــول
على ت�صريح دخول �إىل املنطقة  ،وتكون مدة الت�صريح (� )2سنتني من تاريخ الإ�صدار ،
�شريطة �أال تتجاوز تاريخ انتهاء الإقامة لغري العمانيني .
املــادة ( ) 135
يجب على امل�ستثمر وموردي اخلدمات واملقاولني باملنطقة والعاملني لديهم  ،احل�صول
على ت�صريح دخول مركباتهم �إىل املنطقة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وي�شرتط للح�صول على ت�صريح دخول املركبة ما ي�أتي :
� - 1أن يكون قائد املركبة م�صرحا له بالدخول �إىل املنطقة .
� - 2أن يكون ترخي�ص ت�سيري املركبة �ساري املفعول .
املــادة ( ) 136
تعد بطاقة امل�ستثمر ت�صريحا له بدخول املنطقة فـي �أي وقت  ،وي�صرح له بدخول مركبتني
�إىل املنطقة بدون ر�سوم .
املــادة ( ) 137
ت�صدر املنطقة الت�صريح  ،بناء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن �إىل الدائرة املخت�صة ،
بعد ا�ستيفاء ال�شروط و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 138
ي�شرتط للح�صول على ت�صريح دخول و�سائل النقل اجلماعي �إىل املنطقة ما ي�أتي :
�1 -1أن تكون و�سيلة النقل مملوكة لطالب الت�صريح �أو م�ست�أجرة من قبل م�ستثمر
يزاول ن�شاط نقل الركاب باملنطقة .
�2 -2أن حتمل و�سيلة النقل رخ�صة �سارية املفعول ملدة ال تقل عن (� )1شهر واحد .
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�3 -3أن يكون لو�سيلة النقل وثيقة ت�أمني على الركاب والطرف الثالث  ،و�أن تكون
الوثيقة �سارية املفعول خالل فرتة �سريان الت�صريح .
�4 -4أال تتجاوز �صالحية �سريان الت�صريح �صالحية رخ�صة و�سيلة النقل .
املــادة ( ) 139
يحظر على و�سائل النقل اجلماعي  -امل�صرح لها بالدخول �إىل املنطقة  -نقل الأ�شخا�ص
غري امل�صرح لهم بدخول املنطقة .
كما يحظر على و�سائل النقل اجلماعي اململوكة للم�ستثمر نقل �أ�شخا�ص من غري عمالها
�أو موظفـيها .
املــادة ( ) 140
ت�صــدر الدائ ــرة املخت�ص ــة ت�صاريــح دخ ــول و�سائل نقل الب�ضائـع  -العمانيـة والأجنبيـة -
�إىل املنطقة لأغرا�ض التحميل  ،بعد �سداد الر�سوم املقررة  ،وذلك مع مراعاة االتفاقيات
الدولية املوقعة من قبل ال�سلطنة بخ�صو�ص النقل الربي .
املــادة ( ) 141
ال يجوز دخول و�سائل نقل الب�ضائع العمانية والأجنبية للمنطقة � ،إال من خالل و�سيط
نقل مرخ�ص له بذلك  ،على �أن يلتزم بالآتي :
1 -1ا�ستئج ــار قطع ــة �أر�ض فـي املنطق ــة لغايات ا�صطف ــاف و�سائــل النق ــل اخلا�صــة ب ــه
لالنتظار  ،وملبيت الآليات  ،واملعدات امل�ستخدمة فـي �أعمال املناولة .
�2 -2أن يكون م�صرحا له مبزاولة ن�شاط خدمات النقل الربي .
3 -3توفـي ــر و�سائــل النقل الفارغة خالل ( )48ثمان و�أربعني �ساع ــة من �ساعة طلبها
من امل�ستثمر � ،أو ح�سب االتفاق .
4 -4توفـي ــر و�سائ ــل النق ــل الفارغ ــة من داخـ ــل ال�سلطن ــة �أو من ال�شاحن ــات املوج ــودة
فـي املنطقة .
5 -5عدم حتميل و�سائل النقل الب�ضائع الأجنبية �إال لأغرا�ض التحميل لبلدها .
ويكون و�سيط النقل م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن و�سيلة النقل  ،و�سائقها امل�صرح لهما
بدخول املنطقة من خالله  ،من حلظة الدخول �إىل املنطقة  ،وحتى اخلروج منها .
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املــادة ( ) 142
فـي حالة امتالك امل�ستثمر و�سائل نقل ب�ضائع � ،أو تعاقده مع �شركات نقل حملية � ،أو مالك
و�سيلة النقل  ،ورغبته فـي ا�ستخدامها لنقل ب�ضائعه داخل املنطقة  ،يتم الت�صريح له بذلك
بناء على طلبه � ،شريطة عدم ا�ستخدامها فـي حتميل ب�ضائع امل�ستثمرين الآخرين .
وفـي هذه احلالة يكون امل�ستثمر م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن و�سيلة النقل  ،و�سائقها من
�ساعة دخولها �إىل املنطقة  ،وحلني اخلروج منها .
املــادة ( ) 143
يحظر على و�سائل النقل واملركبات  -امل�صرح لها بدخول املنطقة  -اال�صطفاف بال�شوارع
العامة � ،أو املبيت باملنطقة فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
املــادة ( ) 144
يتعني على الدائرة املخت�صة �إن�شاء �سجل عند بوابة املنطقة  ،لقيد و�سائل النقل الفارغة
التي تدخل املنطقة لأغرا�ض التحميل  ،يدون به رقمها  ،وجن�سيتها  ،وا�سم و�سيط النقل ،
ومكان التحميل .
املــادة ( ) 145
يتوىل رجال الأمن وال�سالمة باملنطقة يوميا ح�صر كافة و�سائل نقل الب�ضائع املوجودة
فـي املنطقة بعد نهاية �ساعات العمل الر�سمية  ،و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك  ،التخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .
وفـي جميــع ا ألح ــوال  ،للدائ ــرة املخت�صة وق ــف �أو �إلغ ــاء الت�صري ــح  ،ومنـ ــع و�سيل ــة النق ــل
�أو املركبة من دخول املنطقة فـي حالة خمالفتها �أحكام هذه الالئحة �أو التعليمــات ال�صادرة
�إليها من الدائرة املخت�صة �أو من رجال الأمن وال�سالمة فـي املنطقة .
الف�صــل العا�شـــر
العاملــــون فـي املنطقــة
املــادة ( ) 146
يتعــني على امل�ستثمــر �أن يخطــر املنطقة ببيانات العاملــني لديــه  ،و�أن ي�ستخرج ت�صاريح
دخولهم �إىل املنطقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ مبا�شرتهم العمل .
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وعلى امل�ستثمر �إن�شاء �سجل خا�ص بالعاملني لديه  ،يدون فـيه البيانات الآتية :
1 -1ا�سم العامل .
2 -2تاريخ مبا�شرة العمل باملنطقة .
3 -3حمل �إقامته .
4 -4البيانات اخلا�صة باالت�صال به .
�5 -5أي بيانات �أخرى حتددها الدائرة املخت�صة .
كما يتعني حتديد �شخ�ص �أو جهة معروفة فـي ال�سلطنة بالن�سبة للعماين  ،وفـي البلد
الأ�صلي بالن�سبة للمقيم  ،ميكن الرجوع �إليه كلما تطلب الأمر ذلك .
ويكون امل�ستثمر م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن �صحة هذه البيانات  ،ويلتزم بتحديثها كلما
تطلب الأمر ذلك  ،و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك .
املــادة ( ) 147
يحظر على امل�ستثمر ال�سماح لأي �شخ�ص بالعمل لديه قبل ا�ستكمال الإجراءات املقررة
قانونا  ،واملن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة وفـي القوانني ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 148
يحظر على امل�ستثمر ا�ستخدام �أماكن العمل مبيتا للعمال  ،كما يحظر على العاملني املبيت
فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
املــادة ( ) 149
يتعني على العاملني فـي املنطقة االحتفاظ بت�صاريح الدخول للمنطقة  ،و�إبرازها لرجال
الأمن وال�سالمة كلما طلب منهم ذلك .
املــادة ( ) 150
يتعني على العاملني فـي املنطقة االلتزام بالعادات والتقاليد والأعراف العامة املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 151
يحظ ــر علــى العامل ــني ف ــي املنطق ـ ــة القي ــام بـ ـ�أي �أعمال من �ش�أنها ع ــدم ا�ستقــرار املنطقــة
�أو تهديـ ــد �أمنه ــا  ،و�سالمتهــا � ،أو يخ ــل بح�ســن ال�سي ــر وال�سل ــوك والقيــم والآداب املرعيــة
فـي املنطقة .
ويحظر عليهم ارتكاب �أي فعل من �ش�أنه �إثارة عواطف �أو م�شاعر الآخرين � ،أو مي�س
معتقداتهم الدينية .
كما يحظر على العاملني فـي املنطقة حيازة الأفالم �أو ال�صور �أو املجالت الإباحية  ،وغريها
من املواد املنافـية للآداب والأخالق والقيم الدينية داخل املنطقة .
املــادة ( ) 152
يحظر على العاملني فـي املنطقة كل قول �أو فعل يكون من �ش�أنه امل�سا�س ب�سمعة ال�سلطنة .
املــادة ( ) 153
يحظر على العاملني التواجد داخل �أماكن العمل فـي غري �أوقات العمل الر�سمية �إال بعد
�إخطار الدائرة املخت�صة باملنطقة .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
�سكـــن العاملــــني
املــادة ( ) 154
تقوم امل�ؤ�س�سة بتخ�صي�ص م�ساحة حمددة فـي كل منطقة لغر�ض �إقامة �سكن دائم للعاملني
فـي املنطقة .
املــادة ( ) 155
يتعني �أن يتوفر فـي ال�سكن الدائم للعاملني فـي املنطقة اال�شرتاطات الآتية :
�1 -1أن تكون مداخل وخمارج املنطقة ال�سكنية منف�صلة عن باقي القطاع اال�ستثماري
فـي املنطقة .
�2 -2أن تتنا�سب م�ساحة املبنى مع عدد العاملني املقيمني فـيه .
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�3 -3أن تكون املباين متباعدة بع�ضها عن بع�ض ب�شكل يوفر تهوية لكافة غرف املبيت
داخلها .
�4 -4أن تك ــون املبان ــي م�ستوفـيـ ــة اال�شرتاط ـ ــات واملعاييـ ــر الهند�سي ــة وف ــق املوا�صف ــات
العمانية للمباين ال�سكنية .
�5 -5أن تكون املباين م�ستوفـية �شروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع املدين .
6 -6توفـري البيئة ال�صحية املنا�سبة للمباين  ،من حيث التهوية ال�سليمة  ،وخدمات
ال�صرف ال�صحي  ،واملياه النقية ال�صاحلة لال�ستخدام الب�شري وفقا للمعايري
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
7 -7تخ�صي�ص مكان فـي كل مبنى لتح�ضري و�إعداد الأطعمة وحفظها ب�شكل منف�صل
عن غرف املبيت  ،ومبا ي�ضمن �سالمة كل من العاملني  ،والأغذية  ،وامل�شروبات .
8 -8توفـري مرافق �صحية مالئمة لكل مبنى .
 9 -9توفـري و�سائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخل املباين .
�10 10أن يكون عدد العاملني فـي الغرفة الواحدة متنا�سبا مع م�ساحة الغرفة .
�11 11أن يكون لكل عامل �سرير على حدة .
12 12توفـري م�ساحات كافـية للرتفـيه والألعاب .
13 13توفـري خدمات الإ�سعاف الأولية  ،ومركز طبي �أويل .
املــادة ( ) 156
يجوز للمقاولني �إقامة جممعات �سكنية م�ؤقتة لعمالهم داخل املنطقة  ،وذلك بعد موافقة
الدائرة املخت�صة  ،مع مراعاة ال�شروط الآتية :
�1 -1أن تتوفر فـي املجمعات ال�سكنية �شروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع
املدين .
2 -2توفـري البيئة ال�صحية املنا�سبة من حيث التهوية ال�سليمة وخدمات ال�صرف
ال�صحي واملياه النقية ال�صاحلة لال�ستخدام الب�شري وفقا للمعايري املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
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�3 -3أن تكون هذه املجمعات على م�سافة كافـية عن �أعمال احلفريات والردم والبناء .
�4 -4أن تتـ ــم �إقام ــة املجمع ــات على �أر�ض م�ؤجرة للم�ستثمر �صاحب البناء �أو امل�شروع ،
�أو يتم ا�ستئجارها لهذه الغاية .
5 -5توفـري و�سيلة ات�صال �سريع فـي موقع املجمعات على مدار ال�ساعة .
6 -6توفـري و�سيلة نقل منا�سبة فـي حالة الطوارئ مبوقع املجمعات .
وفـي جميع الأحوال  ،ال ي�سمح باملبيت داخل هذه املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة لغري العاملني
بذات امل�شروع  ،على �أن يكون م�صرحا لهم الدخول �إىل املنطقة .
املــادة ( ) 157
يحظ ــر على امل�ستثمري ــن تخ�صي ــ�ص ج ــزء من املباين �أو الأرا�ضي املخ�ص�صــة لهــم لإقام ــة
امل�شاريع اال�ستثمارية باملنطقة  ،لغر�ض �إقامة �سكن دائم لعامليهم .
املــادة ( ) 158
يتعــني ف�صــل املبانــي ال�سكنية املخ�ص�صة للن�ســاء عــن تــلك املخ�ص�صــة للرجــال  ،وال ي�سمـ ــح
باالختالط بينهما .
وتخ�صــ�ص مبــان ل�سكـن العائ ــالت  ،على �أن تكــون منف�صلــة عــن املبانــي املخ�ص�ص ــة ل�سك ــن
العاملني الآخرين .
املــادة ( ) 159
يتعني على اجلهة  -التي تتوىل �إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة  -تعيني مراقب
�أو مراقبة  -بح�سب الأحوال  -لكل مبنى �سكني  ،على �أن يكون املراقب عماين اجلن�سية .
املــادة ( ) 160
يحظر على �أي �شخ�ص م�صرح له الدخول �إىل املنطقة  ،ومن غري العاملني فـيها املبيت
داخل �سكن العاملني  ،كما يحظر على �أي عامل باملنطقة املبيت فـي غري املبنى املحدد له
وفقا للبيانات املحددة من اجلهة التي تتوىل �إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة .
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املــادة ( ) 161
يجوز  -فـي حالة ال�ضرورة � -إيواء عاملني من غري العاملني باملنطقة فـي �سكن العاملني
�شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من املدير العام  ،وتوفر م�ساحات �إ�ضافـية وزائدة
عن حاجة املنطقة .
املــادة ( ) 162
يجب على اجلهة  -التي تتوىل �إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة  -تزويد الدائرة
املخت�صة ب�شكل دوري ب�أرقام املباين  ،وقوائم العاملني فـي كل مبنى  ،وكافة البيانات
اخلا�صة بهم .
الف�صـل الثانــي ع�شــر
اللوحـــات الإعالنيـــة
املــادة ( ) 163
يتعني على كل م�ستثمر �أن ي�ضع  -فـي مكان بارز من الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر �أو املكان
ال ــذي يـ ــزاول ن�شاطه فـي ــه  -لوح ــة مكتوب ــا عليه ــا ا�سم ــه ون ــوع الن�ش ــاط الـ ــذي يزاولـ ـ ــه ،
و�أي بيانات �ضرورية �أخرى حتددها املنطقة .
ويجوز للمنطقة �أن تتوىل توفـري وتركيب اللوحات على كافة الأرا�ضي واملحالت والأماكن
امل�ؤجرة فـي املنطقة  ،وذلك لغر�ض التماثل والتنا�سق  ،وفـي هذه احلالة يتحمل امل�ستثمر
تكاليف اللوحة اخلا�صة به  ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 164
ال يجوز و�ضع لوحة �إعالنية � ،أو كتابة � ،أو �أحرف نافرة � ،أو عالمة � ،أو نق�ش بق�صد الدعاية ،
�أو الرتوي ــج ال�س ــم �أو حم ــل �أو ب�ضاعة �أو جتارة �أو مهنة �أو ن�ش ــاط �أو �أي �شيء �آخر  ،وذلك
فـي الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر �أو املكان الذي يزاول ن�شاطه فـيه  ،وي�شمل ذلك الإعالنات
امل�ضاءة بالكهرباء ب�صورة م�ستمرة �أو متقطعة  ،والإعالن الثابت �أو املتحرك �أو املحول ،
قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من الدائرة املخت�صة .
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املــادة ( ) 165
يجب �أن تتطابق البيانات املدونة على اللوحة �أو الإعالن مع بيانات امل�ستثمر فـي ال�سجل
التجاري والوثائق اخلا�صة بالعالمات التجارية  ،كما يتعني �أن تو�ضع هذه البيانات ب�شكل
وا�ضح وغري م�ضلل .
املــادة ( ) 166
ال يجوز �أن حتتوي اللوحة �أو الإعالن على �أي كلمة �أو �صورة �أو رمز يخالف القوانني
والأنظمة واللوائح النافذة فـي ال�سلطنة � ،أو مي�س ال�شعور الديني � ،أو يتنافى مع النظام
العام �أو الآداب العامة  ،وفـي حالة خمالفة ذلك يكون للرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه
�أن ي�أمر ب�إزالة اللوحة �أو الإعالن على نفقة املخالف  ،وذلك مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية
اجلزائية للمخالف .
املــادة ( ) 167
يلتزم امل�ستثمر بعمل ال�صيانة الالزمة للوحة وجتديدها كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،كما
يلتزم بتوفـري �شروط ال�سالمة العامة لها .
املــادة ( ) 168
يلتزم امل�ستثمر ب�إزالة كافة اللوحات والإعالنات فـي حالة �إخالء الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر ،
كما يلتزم بنقلها �إىل املكان اجلديد فـي حالة انتقاله �إىل مكان �آخر داخل املنطقة  ،وذلك
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخالء �أو االنتقال .
املــادة ( ) 169
ال ت�سري �أحكام هذا الف�صل على اللوحات والإعالنات اخلا�صة بالهيئات  ،وامل�ؤ�س�سات العامة ،
ووحدات اجلهاز الإداري للدولة .
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الف�صــل الثالــث ع�شــر
الت�أمــــــني
املــادة ( ) 170
يتعني على امل�ستثمر تقدمي وثائق الت�أمني الآتية :
1 -1وثيقة ت�أمني �ضد كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد تنجم عن عمليات البناء ،
وذلك قبل ا�ست�صدار ت�صريح البناء .
2 -2وثيقة ت�أمني تغطي املباين  ،واملكاتب  ،والوحدات الت�صنيعية  ،واملخازن �أو الوحدات
العقارية التي �أن�ش�أها والآليات واملعدات امل�ستخدمة فـي العمليات الت�شغيلية
والإنتاجية لديه  ،وذلك بعد االنتهاء مبا�شرة من عمليات البناء  ،وال ت�صدر
الدائرة املخت�صة �شهادة �إمتام البناء للم�ستثمر قبل تقدميه وثيقة ت�أمني وفقا
لهذه الالئحة .
3 -3وثيقة ت�أمني على الب�ضائع املوجودة فـي الأر�ض �أو املن�ش�أة .
4 -4وثيقة ت�أمني على العاملني لديه تغطي �أي �أ�ضرار �أو �أخطار قد تنجم عن طبيعة
عملهم .
وفـي جميع ا ألحــوال يج ــوز للم�ستثمـ ــر تقدي ــم وثيق ــة ت�أم ــني واح ــدة �أو �أكثـ ــر تغطـ ــي ك ــل
�أو بع�ض الأ�ضرار  ،والأخطار امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 171
تقدم وثائق الت�أمني املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة فـي املواعيد املقررة �إىل الدائرة
املخت�صــة  ،والت ــي يتع ــني عليها الب ــت فـي قبوله ــا من عـدمه خالل ( )5خم�سـة �أيـام عمـل
من تاريخ تقدميها  ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون رد  ،عدت الوثيقة مقبولة .
وفـي حالة اعتماد الوثيقة  ،ي�سلم مقدمها �إ�شعارا يبني فـيه رقمها و�ساعة ويوم وتاريخ
تقدميها  ،وفـي حالة رف�ضها تعاد �إىل مقدمها  ،مرفقة بها �أ�سباب الرف�ض .
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املــادة ( ) 172
يج ــب �أن تغط ــي وثيق ــة الت�أم ــني كافــة الأ�ضــرار والأخط ــار التــي ق ــد تلح ــق بالأ�شخــا�ص
�أو املمتلكات ال�صادرة ب�ش�أنها  ،وللمنطقة �أن ت�ضع حدا �أق�صى للم�س�ؤولية عن كل حادث قبل
اعتمادها الوثيقة .
ويجب �أن تكون وثيقة الت�أمني �سارية املفعول ملدة (� )1سنة  ،ويجوز �أن تكون ملــدة �أقل
من ذلك  ،مبوافقة الدائرة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل مدتها عن املــدة
الالزم ــة لتغطي ــة الأخط ــار ال�صــادرة ب�ش�أنهــا  ،وجتــدد الوثيقة قبل انتهاء �سريانهــا مبــدة
ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام عمل .
املــادة ( )173
يتعني �أن تت�ضمن وثيقة الت�أمني املقدمة من امل�ستثمر ن�صا �صريحا باعتبار �أي �شرط يعفي
�شركة الت�أمني من امل�س�ؤولية ملغى .
كما يجب �أن تت�ضمن الوثيقة ن�صا �صريحا بعدم رجوع �شركة الت�أمني على املنطقة
للمطالبة ب�أي تعوي�ضات قامت بدفعها للمت�ضرر .
املــادة ( ) 174
ال تقبل وثيقة الت�أمني فـي حالة عدم تطابق ا�سم امل�ؤمن له مع اال�سم الوارد فـي الرتخي�ص .
املــادة ( )175
يجوز للدائرة املخت�صة رف�ض وثيقة الت�أمني �إذا كانت تت�ضمن مواد �أو �شروطا تخالف
املبادئ الرئي�سية لقانون �شركات الت�أمني املعمول به فـي ال�سلطنة � ،أو كانت �صادرة عن
�شركة ت�أمني �سبق �أن ماطلت فـي دفع التعوي�ض للمت�ضرر � ،أو رجعت بقيمة التعوي�ض التي
دفعته على املنطقة .
املــادة ( ) 176
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني حمررة باللغة العربية � ،أو م�صحوبة بن�سخة مرتجمة
ومعتمدة باللغة العربية  ،وفـي حالة االختالف تكون احلجية للن�سخة املحررة باللغة
العربية .
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الف�صـل الرابــع ع�شــر
�أحكــــام ختاميــــة
املــادة ( ) 177
يتعني على الدائرة املخت�صة �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أن طلباتهم املقدمة
وفقــا لأحكــام هذه الالئحة على العنوان املدون بالطلب  ،وفـي حالة رف�ض الطلـب يتعني
�أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 178
يكون التظلم من القرارات ال�صادرة من اللجنة العليا �أو الرئي�س التنفـيذي �إىل رئي�س
املجل�س  ،ويكون التظلم من القرارات ال�صادرة من اللجنة �أو املدير العام �إىل الرئي�س
التنفـيذي  ،ويو�ضح بالتظلم الأ�سباب  ،ويرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة له  ،وذلك خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ الإخطار بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه .
ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض  ،ويكون القرار ال�صادر
فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
املــادة ( ) 179
يكون ملوظفـي امل�ؤ�س�سة  -املخت�صني بتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة  ،والذين ي�صدر بتحديدهم
قرار من ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب من الرئي�س التنفـيذي � -صفة ال�ضبطية
الق�ضائية بالن�سبة للمخالفات التي تقع فـي دوائر اخت�صا�صهم  ،وتتعلق بتطبيق �أحكام
هذه الالئحة .
ويحق لهم الدخول �إىل املوقع فـي �أي وقت لأغرا�ض التفتي�ش  ،والتحقق من تطبيق �أحكام
ه ــذه الالئح ــة  ،وك ــذلك الت أ�ك ــد مـن توفــر �ش ــروط ال�صحــة وال�سالمــة العامــة  ،والت�أك ــد
من ن�سب التعمني املقرة قانونا  ،وغريها من القوانني النافذة  ،واملطبقة فـي املنطقة .
املــادة ( ) 180
يتوىل املدير العام �أو من يقوم مقامه توقيع عقود الإيجار واالنتفاع واتفاقيات اال�ستثمار
التي تربم بني املنطقة وامل�ستثمر  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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املــادة ( ) 181
يحظــر عل ــى الكافــة القيــام ب ـ�أي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة � ،أو يتع ــار�ض م ــع �أغرا�ضهـ ــا ،
�أو يهدد �أمن املن�ش�آت �أو امل�ستثمرين �أو العاملني بها � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
املــادة ( ) 182
1 -1يحظر �إدخال الب�ضائع الآتية �إىل املنطقة :
أ�  -الب�ضائع التي يكون من�ش�ؤها دوال تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
ب  -املواد املخدرة على اختالف �أنواعها وم�شتقاتها با�ستثناء ما يلزم منها ل�صناعة
الأدوية واملواد ال�صيدالنية وفقا ملا حتدده وزارة ال�صحة .
ج  -الأ�سلحة احلربية والذخائر واملتفجرات �أيا كان نوعها � ،إال برتخي�ص من اجلهات
املخت�صة .
د  -املواد �سريعة اال�شتعال � ،إال مبوافقة اجلهات املخت�صة وبال�شروط التي حتددها .
هـ  -املواد امل�شعــة �أو ذات الن�ش ــاط الإ�شعاعــي با�ستثناء امل�سموح با�ستريادها للأغرا�ض
ال�صناعية والطبية والبحوث العلمية مبوجب ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة ،
وحتت �إ�شرافها  ،وبال�شروط  ،وال�ضوابط التي حتددها .
و  -م ــواد النفايـ ــات ال�ض ــارة بالبيئ ــة  ،وامل ــواد غي ــر املالئم ــة لال�ستهـ ــالك الب�شـ ــري
�أو احليواين .
ز  -الب�ضائع الفا�سدة �أو النتنة �أو منتهية ال�صالحية �أو التالفة �أو التي لها �أثر �سلبي
على البيئة .
ح  -الب�ضائع التي حتمل كتابات �أو ر�سومات �أو زخارف �أو عالمات �أو �أ�شكاال تتعار�ض
مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان ال�سماوية �أو تتنافى مع الأخالق والآداب
العامة .
ط  -الب�ضائع املخالفة لقوانني حماية امللكية الفكرية وال�صناعية والأدبية والفنية
وال�صادر بها قرار من اجلهات املخت�صة .
ي  -الب�ضائع املمنوع دخولها ال�سلطنة .
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2 -2يتم الت�صرف فـي الب�ضائع املن�صو�ص عليها فـي البند ( �أ ) من هذه املــادة التي تدخل
�إىل املنطقة  ،وفقا لأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها بال�سلطنة .
3 -3ال تلتزم املنطقة ب�أي تعوي�ض عن الب�ضائع املن�صو�ص عليها فـي البند ( �أ ) من هذه
املــادة  ،ويلتزم �أ�صحاب تلك الب�ضائع بالتعويـ�ض عن ك ــل عطــل �أو �ضــرر �أو تلــف ينجــم
عن �إدخالها للمنطقة .
املــادة ( ) 183
حتــدد ر�ســوم الرتاخيـ�ص واخلدمــات التــي تقدمه ــا امل�ؤ�س�س ــة  ،وقيم ــة �إيجــارات الأرا�ضــي
واملن�ش ـ�آت فـي املنطقــة  ،وفق ــا للملحــق املرف ــق بهــذه الالئحــة  ،وذلك م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل
مبا تنــ�ص عليــه اتفاقي ــات اال�ستثم ــار  ،وعقود الإيجار القائمــة بالن�سبة لقيمــة �إيجــارات
الأرا�ضي واملن�ش�آت .
وفـي حال عدم �سداد الر�سوم �أو �أي مقابل مايل مقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة خالل
( )30ثالث ــني ي ــوما من تاريخ اال�ستحقاق  ،تف ــر�ض غرامة ت�أخري بن�سبــة (� )%6ستة باملائة
من قيمة الر�سوم �أو املقابل املايل وحت�سب من تاريح اال�ستحقاق .
املــادة ( ) 184
ت�شكل جلنة ت�سمى "جلنة طلبات املراجعة والت�سويات املالية" بقرار من الرئي�س التنفـيذي ،
تت�أل ــف مـ ــن ( )3ثالثة من موظ ـفـي امل�ؤ�س�س ــة  ،يك ــون من بينه ــم املدير املالــي ف ــي املنطق ــة
املعنية بطلب الإعفاء  ،على �أن يت�ضمن القرار حتديد مقرر للجنة .
وتتول ــى هــذه اللجنة النظــر فـي طلبــات الإعفاء اخلا�صة بامل�ستثمرين  ،وترفــع تو�صياتهــا
�إىل جمل�س الإدارة  ،على �أن يراعى عند التو�صية الآتي :
1 -1الأ�سباب القاهرة لعدم �إمكانية ا�ستغالل املوقع امل�ؤجر له مثل عدم �إي�صال اخلدمات
�أو الطرق ملوقع امل�شروع اخلا�ص به .
2 -2مدى تعر�ض امل�شروع حلوادث �أو كوارث طبيعية .
3 -3مدى التزام امل�ستثمر خالل عمله باملنطقة بالنظم وال�ضوابط والقرارات املعمول
بها باملنطقة  ،وخا�صة ن�سبة التعمني .
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ملحـــق
ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمــات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
وقيمـــة �إيجـــــارات الأرا�ضــــي واملن�شـــــ�آت فــي املنطقـــــة
1-1ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
البنـــــد

وحدة
الر�ســم
(بالريال العماين) القيا�س

ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�صناعي

() 800

�سنويا

ترخي�ص مزاولة �أي ن�شاط
من غري الن�شاط ال�صناعي

( ) 2200

�سنويا

ترخي�ص املطاعم ال�صغرية ومكاتب
تخلي�ص املعامالت ( امل�شاريع احلا�صلة
عل ــى �شه ـ ــادة م ــن الهيئـ ــة العام ــة
للم�ؤ�س�س ــات ال�صغي ـ ــرة واملتو�سطــة ،
�شريطــة �أال يزي ــد حجــم اال�ستثم ــار
على " "50000خم�ســني أ�ل ــف ريال ،
وامل�ساحـ ــة امل�ست�أج ــرة ال تزيــد علــى
"� "1000ألف مرت مربع )

( ) 100

ترخي�ص تطوير

( ) 10000

ترخي�ص مزاولة
�أن�شطة تقنية املعلومات

( ) 500

�سنويا

ترخي�ص مزاولة
�أن�شطة التعليم والتدريب

( ) 5000

�سنويا
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مالحظــــات

الر�س ـ ــم ي�شمـ ـ ــل الفتـ ــة
م�ضيئ ــة عل ــى واجهــة
املبنى ال تزيد على ()3
ثالثة �أمتار مربعة ،
ت�ضـ ــاف ( )10ع�ش ـ ــرة
�سنويا ري ــاالت ع ــن ك ــل متــر
مربع يزيد على ذلك ،
ومب ـ ـ ـ ـ ــا يتوافـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــع
اال�شرتاطـ ـ ــات الفنيـ ـ ــة
لك ــل منطق ــة
�سنويا
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تابـــع  - 1 :ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
البنـــــد

الر�ســم
وحدة
(بالريال العماين) القيا�س

تعديل بيانات الرتخي�ص

( ) %25
مرة
من قيمة الر�سم واحدة

ت�صريح ماكينات
ال�سحب الآيل والأجهزة املماثلة
ذات اخلدمة الذاتية

( ) 500

�سنويــا

ت�صريح عمل مقاول

( ) 120
لكل م�شروع

�شهريا

ت�صريح عمل ا�ست�شاري

( ) 60
لكل م�شروع

�شهريا

ت�صريح مورد خدمات نظافة

( ) 120

�سنويا

ت�صريح و�سيط نقل

( ) 1500

�سنويا

ت�صريح مقاول مناولة ب�ضائع

( ) 200

�سنويا

ت�صريح تخلي�ص جمركي

( ) 100

�سنويا

ت�صريح من غري املذكورين �أعاله

( ) 25

�شهريا

تعديل بيانات الت�صريح

( ) 10

مرة
واحدة
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مالحظــــات

فـي حال كانت
بالأماكن العامة
ي�ضاف ( 200ر.ع)
�شهريا بدل �إيجار
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 - 2ر�ســـوم اخلدمــــات التـــي تقـــدم
عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديالت علـى البيانات الأ�سا�سية لل�شركـة العاملـة
مالحظـات

مقـدار الر�سـم
البنـــــد
( ) 30
خمطط م�ساحي للأر�ض
بي�سة للمرت املربع
ن�سخة �إ�ضافـية من املخطط
( ) 20
ريـ ــاال
امل�ساحي  /بدل فاقد
( ) 50
ن�سخة �إ�ضافـية
ري ــاال
من عقد الإيجار  /بدل فاقد
م ــرة واحـ ــدة م�ضافا لها �أي ر�سوم
( ) 50
تعديل عقد الإيجار  /االنتفاع
ريـ ــاال
تتعلق ببنود �أخرى تنجم عن التعديل
لكل طلب  ،على �أن يتم ا�ستيفاء ر�سوم
( ) 100
طلب تعديل
�أي خدمة تلحق بذلك التعديل
ري ــال
م�ساحة املحل امل�ست�أجر
()1
م ــرة واحـ ــدة
التنازل عن حقوق الإيجار
ريال  /مرت مربع
ان�سحاب � /إ�ضافة
( ) 250
م ــرة واحـ ــدة
�شركاء بال�سجل التجاري بي�سة  /مرت مربع
مراجعة واعتماد
الر�سومات الهند�سية
�إعــادة مراجع ـ ــة
الر�سومات الهند�سية
للمرة الثانية

( ) 150
فـي ح ــال �إع ــادة ع ــر�ض املخططـ ــات
بي�سة  /املتــر املرب ــع للمراجعة واالعتماد ومل يتم ت�صويــب
و�أال تقــل
املالحظات املحددة باملراجعة الأوىل .
عن (  ) 200ريال
ي�شمـ ـ ــل الر�سـ ــم  :ت�صريـ ـ ــح ال�شـ ـ ــروع
بالبن ــاء وت�سليـ ــم العالئ ــم و�شهـ ــادة
( ) 75
بي�س ــة  /املتـ ــر املربع تو�صيل اخلدمات و�شهادة �إمتام البناء
و�أال تق ـ ــل عن والالفتات الإعالنية اخلا�صة باملقاول
(  ) 100ريـ ــال وامل�شروع و�إباحة البناء
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تابـــع  - 2 :ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديـالت علـى البيانـات
الأ�سا�سيـة لل�شركـة العاملـة
البنـــــد

مقـدار الر�سـم

مالحظـات

جتديد �إباحة بناء منتهية

( ) 100

م ــرة واحـ ــدة

�إ�صدار بدل فاقد لإباحة البناء

( ) 50

م ــرة واحـ ــدة

تعديل بيانات �إباحة البناء

( ) 50

م ــرة واحـ ــدة

ت�صريح �إقامة
خميم عمال املقاول داخل
م�ساحة الأر�ض امل�ست�أجرة

( ) 500

ت�صريح �إقامة
خميم عمال املقاول خارج
م�ساحة الأر�ض امل�ست�أجرة

( )500ريال )3( +
رياالت  /للمرت
املربع للم�ساحة
امل�شغولة

()5
ت�صريح م�سار عبور
خدمات غري �شامل ت�صريح رياالت/مرت طويل/
�سنويا
احلفر
ت�صريح �أعمال حفر
تت�ضمن قطع طريق م�سفلت

( ) 100
ريال

ت�صريح تركيب هوائيات
االت�صاالت ( وما فـي حكمها
فوق الأ�سطح )

( ) 1000
ريال

( ) 2000ريال )40( +
ت�صريح تركيب �أبراج ات�صاالت رياال  /املرت املربع
للأر�ض املخ�ص�صة
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 - 3ر�سـوم اخلدمـات العامـة التـي تقـدم لل�شركـات العاملـة باملناطـق
البنــــــد

مقــدار الر�ســم

مالحظــات

( ) 50
لوحات ( الفتات ) �إعالنية
رياال  /املرت املربع
على مداخل املنطقة  /داخل املنطقة
�شهريا
()5
ترخي�ص الفتة �إعالنية
رياالت  /املرت املربع
مثبتة على الأرا�ضي اخلا�صة
�سنويا
( ) 1500
الفتة دعائية
ريال � /سنويا
ملنتج �أجنبي داخل املنطقة
�شريطة عدم وجود منتج
حملي م�شابه ي�صنع داخل
الفتة دعائية
)
350
(
املنطقة املعلن فـيها
ملنتج حملي �أو خليجي
رياال � /سنويا
على �أ�سطح املباين وواجهاتها
ت�صريح توزيع
عن كل يوم � /إعالن
( ) 100
�إعالنات ورقية داخل املنطقة
ت�صريح �إقامة
فعالية داخل حرم املنطقة

(  / ) 50يـ ــوم

�شهادة �إتالف مواد غذائية

( ) 20
رياال

حجز موقف عام مظلل
حجز موقف عام غري مظلل

( ) 100
ريال  /موقف � /سنويا
( ) 50
رياال  /موقف � /سنويا
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 - 4ر�ســوم خدمــــات متفرقـــة
البنــــــد

مقــدار الر�ســم

مالحظــات

م�صادقة على
�شهادة راتب للعمال الأجانب

()5
رياالت

�شهادة

مطبوعات و�أدلة وكتيبات العمل
واملوا�صفات و�أي مطبوعات �أخرى

( ) 10
رياالت

كل وثيقة

منوذج �شهادة براءة ذمة

()5
رياالت

كل وثيقة

�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر

()5
رياالت

كل وثيقة

ت�صديق الوثائق

()5
رياالت

كل وثيقة

ن�سخ من وثائق �شاملة الت�صديق

()5
رياالت

كل وثيقة

�إ�صدار بطاقة وزن

()3
رياالت

�إ�صدار �أي وثيقة �أخرى
من غري املذكورة �أعاله

()5
رياالت

كل وثيقة

ت�صاريح دخول
�شاحنة فارغة لأغرا�ض التحميل

()3
رياالت

لكل دخول
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تابـــع  - 4 :ر�ســوم خدمـ ــات متفرق ــة
البنــــــد

مقــدار الر�ســم

ت�صريح دخول �أفراد للمنطقة

()3
رياالت  /ت�صريح � /سنويا

ت�صريح دخول مركبات خا�صة
للمنطقة

()5
رياالت  /ت�صريح � /سنويا

ا�صطفاف
�شاحنة فـي �ساحات ال�شحن

( ) 100
بي�سة � /ساعة ا�صطفاف

خدمات ال�صرف ال�صحي
�إي�صال خدمة املياه
�إي�صال خدمة الغاز
�إعادة تو�صيل اخلدمات
بعد قطعها من مزود اخلدمة

مالحظــات

فـي حال �أن املياه تعترب
بي�س ــة  /جال ــون
من ا�ستهالك فاتورة املياه من عنا�صر الإنتاج ،
وال يتم ت�صريفها عرب
( ) 100
�شبكة ال�صرف ال�صحي ،
ريال
يتم ت�شكيل جلنة فنية
( ) 100
متخ�ص�صة لدرا�سة
ريال
كل حالة على حدة ،
( ) 50
وحتديد ن�سبة املياه
رياال
اخلا�ضعـ ــة للتعرفة

ا�ستهالك املياه

(  ) 3٫5بي�سة للجالون

ا�ستهالك الغاز

� x 14سعر الغاز
بالدوالر الأمريكي
واملحدد من املزود =
بي�سة للمرت املكعب
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 - 5الأرا�ضــي واملبانــي واملخــازن وامل�ساحــات املكتبيــة
مالحظـــات

البنــــــد

مقــدار الر�ســم

�أرا�ض �صناعية

()1
ريال للمرت املربع �سنويا

�أرا�ضي
ا�ستخدامات �سكنية

()2
رياالن للمرت املربع �سنويا

�أرا�ضي ا�ستخدامات
خدمية  -لوج�ستية
(خمازن)  -جتاري

()3
رياالت للمرت املربع �سنويا

م�ساحات مكتبية /
واحة املعرفة م�سقط

ال ي�شمل هذا ال�سعر مقابل
جمهزة ( ) 7
ا�ستهالك الكهرباء وخدمات
رياالت للمرت املربع �شهريا
ال�صيانة واخلدمات الأخرى
غري جمهزة ( ) 6
وحتدد من قبل مدير عام
رياالت للمرت املربع �شهريا
املنطقة

يتم زيادة الأ�سعار
كل خم�س �سنوات
بواقـ ــع ( ) %15

ي�ضاف �إليها مقابل �أجرة
(كلفة املرت املربع املقدرة )10/
املن�ش�آت واملباين
م�ساحة الأر�ض املقامة عليها
 xامل�ساحـ ــة
ملختلف اال�ستخدامات
املن�ش�أة
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh
¿Ó`````YEG
ÉµMC’ Éah ádƒÑŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG ``«é°ùJ äÉ``ÑW ø``Y ájô``µØdG á``«µŸG Iô``FGO ø``©J
. 2008/67 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µŸG ¥ƒM ¿ƒfÉb
107897 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dG áYÉæ°U
IóYGƒdG á«NGódG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
311 : Ü.Q 1972 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/20 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109491 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a
. «ªéàdG äÉeõà°ùeh Qƒ£©dG êÉàfEG
IóYGƒdG á«NGódG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
100 : Ü.Q 1972 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/18 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
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(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. äGQÉ¡ŸG á«ªæJ
IQÉéàd Üô©dG AGôë°üdG IOQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 2201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájô£©dG äÉéàæŸG ™«H
IQÉéàd …ôª©ŸG AGô°üf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 150 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/13 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-162-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 25 áÄØdG »`a
™«ªLh äÉLƒ°ùæŸGh ¢SCGôdG á«£ZCGh ódG ¢SÉÑd (ÉØWC’G , á«FÉ°ùf , á«dÉLQ) ¢ùHÓe
. ¢ùHÓŸG
..¢T IóëàŸG »Y øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
121 : Ü.Q 776 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/29 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

107783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¢¡e
åjó²G áª°UÉ©dG ÅWÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 43 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/14 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-163-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ódG Iôc á°SQÉ‡ º«©J á°SQóe / á«°VÉjôdG ájófC’G
ódG Iôµd ºYGÈdG ƒ‚ á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
120 : Ü.Q 154 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/23 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G
..¢T IóëàŸG ¿É› É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
118 : Ü.Q 366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-164-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉe
..¢T ¿ÉcQCG »°S »H …G G ôjô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/5/11 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

107884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¢¡e
á«ŸÉ©dG …óæµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
611 : Ü.Q 376 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/20 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-165-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. á«fÉª©dG iƒ²G áYÉæ°U
..¢T IQÉéàd á«ŸÉ©dG »é«æ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2016/3/23 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. É««HƒŸGh ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ
..¢T IQÉéàd á«ŸÉ©dG »é«æ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/3/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-166-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
. IQGhO á«FÉHô¡c ä’ƒ
á«FÉHô¡µdG í«JÉØŸGh ä’ƒëªd …õ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
121 : Ü.Q 455 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. áXƒÑdG äÓh ô°UÉ©ŸG
IQÉéàd ô°ü«dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/3/23 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-167-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 19 áÄØdG »`a
º«WGôN , Ò°SGƒe , áWô°TCG , íFÉØ°U , íFGô°T , ìGƒdCG ãe øFGódG äÉéàæe áYÉæ°U
. É¡eRGƒdh
á«æØdG äÉeóîd §°ShC’G ¥ô°ûdG fhôJÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
326 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/7 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109816 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¢¡e
IQÉéàd áØ«Ø©dG ¢†Ñf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/5/2 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-168-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. âcQÉe ÈjÉg
..¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûªd «îf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 804 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/8 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

106391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°Sh ôØ°S ä’Éch ÖJÉµe
IQÉéàd áãjó²G DƒdDƒdG IQO ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
319 : Ü.Q 283 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/7 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-169-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ™«ªJh «¶æJ
..¢T äGQÉ«°ùdG äÉeóÿ …óY …OGh õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 1475 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/21 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

107373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. áeÓ°ùdGh øeC’Gh jô²G AÉØWEG äGó©eh äGhOCG ™«H
á«ŸÉ©dG »ëÑ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
133 : Ü.Q 1314 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/29 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-170-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. ™°ùdG jôØJh øë°ûdGh áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Échh ÖJÉµe
..¢T ä’hÉŸGh IQÉéàd Ó°ùdG ¥QÉ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
319 : Ü.Q 267 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

106849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ
IQÉéàd QÉ£©dG óª øH ¬`dGóÑY øH ”ÉM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
311 : Ü.Q 505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/29 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-171-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. É°ùLC’G Éªch á«ë°üdG ájófC’G , á«fóÑdG ábÉ«d ádÉ°U
IQÉéàd …óæµdG íÑ°üe øH ºã«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
319 : Ü.Q 617 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàe á«ÑW IOÉ«Y
IQÉéàd á«Ñ£dG …OGƒ©dG É¡e á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/5/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-172-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ©dGh »°VGQC’G AGô°Th ™«H
ä’hÉŸGh IQÉéàd õ«ªàdG ÉjGõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
119 : Ü.Q 489 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/26 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

106439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
. äÉ«›ôH º«ª°üJ , «ªY Ö£c ÒZ èeGôH , á«fhÎµdG äÉÑ°SÉM
..¢T É«Lƒdƒæµàd »`aCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
131 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/11 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-173-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉØ«µŸGh äÉLÓãdGh ä’É°ù¨dG ìÓ°UEG
ójÈàdG ƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
320 : Ü.Q 760 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/20 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

103264 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG ä’hÉe
IQÉéàd …ó°TGôª²G «°S øH ¬`dGóÑY øH «°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2016/6/21 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-174-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. áaÉ«°†dGh äÉÑdÉ£dGh áÑ£dGh ÜÉÑ°ûdG äƒ«H
á©eÓdG Ó°ùdG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 996 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

104780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¥OÉæØdG äÉeóN
2 …O â°ShO ¥óæa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
130 : Ü.Q 1873 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/22 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-175-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG ¢Y º«ª°üàdG
IQÉéàd äÉjôcòdG ¢ùªg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/2/27 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

105766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdEG á›
IQÉéàd ájôØæ°ûdG eCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
100 : Ü.Q 783 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/9 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-176-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÜGƒHC’Gh ÆÉÑ°UC’Gh AÉæÑdG OGƒeh IQÉfE’G ™«H
ádCÉàŸG á«NGódG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/2/7 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¢¡e
IQÉéàd FÉª°S êÉJQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
620 : Ü.Q 511 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/13 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-177-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùf äÉéàæeh ÚJÉ°ùØdG ™«H
..¢T IQÉéàd »HÉ«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 2121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/17 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¢¡e
IQÉéàd CÉÑ°S QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
130 : Ü.Q 528 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/17 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-178-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG
»é«ÿG ´GóHE’G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 1962 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/24 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

102459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
OGÒà°S’G ÖJÉµe , ‹BG Ö°SÉM , äÉMƒdGh ëàdGh äGQÉcòàdG , á«dõæe Iõ¡LCG , á«FGòZ OGƒe
. ôjó°üàdGh
á«dhódG QÉØ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
621 : Ü.Q 28 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-179-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°SQóŸG ¢VGôZCGh ÖàµdG ™«H
ä’hÉŸGh IQÉéàd ÉØfC’G ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

105019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. º«©àdG
ä’hÉŸGh IQÉéàd ÉØfC’G ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-180-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóJ
ä’hÉŸGh IQÉéàd ÉØfC’G ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
111 : Ü.Q 593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. hOQÉ«H ádÉ°U
ä’hÉŸGh IQÉéàd ±ƒæJ º‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
611 : Ü.Q 823 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/20 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-181-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°Sh ôØ°S ä’Éch
áMÉ«°ùdGh ôØ°ùd »JGRƒéM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/3/26 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

107655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. áfÉ°†²G QhO
áãjó²G áaô©ŸG QƒgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/2/9 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-182-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh «°üØJ
IQÉéàd ÖjÉÑM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/4/17 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

105554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉŸG
»Ñ«°üÿG áæL ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
611 : Ü.Q 1528 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/31 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-183-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109878 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. OÉé°ùdG «°ùZ
..¢T á«dhódG áª°UÉ©dG IQÉªYG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
132 : Ü.Q 1994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/4 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG
..¢T QÉªãà°SÓd …OÉÑdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
319 : Ü.Q 70 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-184-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCÉH äÉ²Gh «eGƒ°üdGh ¢ù«HÉHódGh ÒeÉ°ùŸG ãe á«fó©e â«ÑãJ HÉ°ûe áYÉæ°U
..¢T á«fÉæÑdG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
311 : Ü.Q 682 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

106983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÉØWC’G áfÉ°†M
á«ŸÉ©dG IOÉjôd É¡ŸG MGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/1/5 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-185-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ
..¢T á«ªæàdGh ÉªYCÓd IRÉàªŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
121 : Ü.Q 422 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/23 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

103667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¢¡e
IQÉéàd Iôgƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
130 : Ü.Q 388 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/19 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-186-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh «ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ
»HGƒ©dG êÓaCG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
317 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/14 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109347 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°ùª°ûdG ábÉ£dG äÉéàæe ™«H
IQÉéàd OhQƒdG ájóM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
113 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/12 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-187-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 25 áÄØdG »`a
. ájòMC’G
á«æeÉ°†J - Écô°Th »°ùjƒ©dG É°S øH »Y øH óª ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
320 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/7 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108227 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh Qƒ£©dGh «ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H
..¢T áeÉ°ûdG á©«Ñ£dG äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
121 : Ü.Q 1352 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-188-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G ä’É°Uh Qƒ°üb
ä’hÉŸGh IQÉéàd jô²G øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
611 : Ü.Q 186 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/26 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

101158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«N
IQÉéàd IQhóæµdG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
512 : Ü.Q 441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-189-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG
..¢T QÉªãà°S’Gh ¥ƒ°ùàd OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
333 : Ü.Q 472 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/30 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
IQÉéàd …ô¡ŸG Qƒ¡b óªMCG ó«©°S ódÉN á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/3/7 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-190-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108507 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉe
ájQÉéàdG á«æWƒdG äÉ°SÉ«dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
512 : Ü.Q 219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/14 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. õHÉîŸG äÉéàæe
IQÉéàd »`aGQõdG óFGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
133 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/14 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-191-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
ábÉfCÓd ƒª°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 789 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/22 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«fóŸGh ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG Öàµe
..¢T á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd È¡dG QÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
311 : Ü.Q 143 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/7 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-192-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉ°ThôØŸG Ö«côJ
..¢T IQÉéàd è«ÿG áæjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 2270 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/26 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh QÉ«¨dG ™£b ™«H
..¢T øjóaGôdG AÉª°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
103 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/9 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-193-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG
..¢T øjóaGôdG AÉª°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
103 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/9 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG
..¢T á«dhódG øjóaGôdG AÉª°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
103 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/9 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-194-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájófC’G
IQÉéàd »°TƒÑdG ¿ÉØN øH ódÉN á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
323 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/29 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

109206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
IQÉéàd IQÉ ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
314 : Ü.Q 117 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/6 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-195-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. áfÉ°†²G QhO
..¢T QÉªãà°SÓd á«ŸÉ©dG áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 1296 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/18 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

105578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
..¢T IÒNC’G á°UôØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
117 : Ü.Q 892 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

-196-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh «°üØJ
..¢T IQÉéàd Rhõ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
512 : Ü.Q 441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

102567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN
ä’hÉŸGh IQÉéàd »FÉ«ë«dG óª øH QÉÑe øH ¢ù«ªN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
514 : Ü.Q 110 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
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108738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG ÉªYC’G ä’Éch
..¢T á«dhódG GRÒe øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 2901 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/22 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

110109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûªd ó¡©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
132 : Ü.Q 497 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/11 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
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108657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. ájójÈdG äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdGh ædG äÉeóN
.´..¢T á«à°ùLƒdG á«ŸÉ©dG á«fÉª©dG áYƒªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
115 : Ü.Q 470 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/20 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

108377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. áXƒÑdG äÓh ô°UÉ©ŸG , ájôµ°ùdG äÉjƒ²G áYÉæ°U
á«æeÉ°†J - IQÉéàd ájô°ü©dG Éª°ûdG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
2017/3/12 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
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105930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¥OÉæØdG äÉeóN
IQÉéàd áªë°ùdG ÉeQ áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
711 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ

106100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
¬`` `cGƒØdG IQÉ`` Œ , Qƒ`` îÑdGh á`` æjõdG ¿ƒ`` HÉ°Uh `` «ªéàdG äGô`` °†ëà°ùeh Qƒ`` `£©dG IQÉ`` `Œ
. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉÑdG äÓ , äGhGô°†ÿGh
IQÉéàd ôª©dG ¢ùÑàe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
119 : Ü.Q 315 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/22 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
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QStent

103429 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 10 áÄØdG »`a
, á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG , ájô£«Hh ¿Éæ°SCG ÖWh á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG
. ìhô÷G RQO hCG áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG
á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/29 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

QStent

103430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdG äÉeóNh á«æàdGh á«ª©dG äÉeóÿG
. ô`Jƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉ`æ°üdG çÉëHC’Gh
á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3050 : Ü.¢U , ¿ÉjôdG jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/29 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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HUAWEI GR

101168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äÉfÉ«H Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äGó©e
, á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ ájÉªM ±ÓZ , á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ádƒª ôJƒ«Ñªc
á«cP äÉYÉ°S , á«cP äÉYÉ°S , á«còdG ó«dG äÉHÉ°üY , ÉgDhGóJQG øµÁ »àdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG
á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢VôY »`a É°SÉ°SCG óîà°ùJ ó«dG äÉYÉ°S øe É°SÉ°SCG dCÉàJ
á«ªbQ á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh
äÉ°TÉ°Th èeGÈdGh JÉ¡dG º°†j dòch ó«dG äÉHÉ°üY øe É°SÉ°SCG dCÉàJ ÉgDhGóJQEG øµÁ
äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢Vô©dG
ádƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG JGƒ¡dG øe äÉeƒ©ŸGh
hCG áYÉ°S µ°T ¢Y á«còdG JGƒ¡dG , ÉgDhGóJQEG øµÁ »àdG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
ádÉædG JGƒ¡dG ™e óîà°ùJ ó©H øY É¡«`a ºµëàjh á«µ°S’ á«cP ój QhÉ°SCG , ój QGƒ°S
äÉ°TÉ°ûH Iõ¡› ÉgDhGóJQEG øµÁ ój äÉHÉ°üY , IÒ°üdG FÉ°SôdGh °üàŸG ºbQ ¢Vô©J »àdG
äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢VôY
FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d á«còdG äGQÉ¶ædG , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh
, á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG òNCGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG
JGƒ¡dG äÉjQÉ£H , ádÉædG JGƒ¡d ájÉª²G áØZCG , á«còdG JGƒ¡dG , ádÉædG JGƒ¡dG
øµÁ á«©ª°S Iõ¡LCG , äÉgƒjÒà°S , á«©ª°S Iõ¡LCG , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ¿PC’G äÉYÉª°S
Iõ¡LCG , (RôJhGQ) ¬«LƒàdG Iõ¡LCG , ÉÑà°S’G Iõ¡LCG , äƒ°U äGÈµe , äGÈµe , ÉgDhGóJQEG
™«ª÷ äÉëŸGh QÉ«¨dG ™£b , á««Ñ£àdG èeGÈdG , É°üJE’G èeGôH , á«µ°S’ ¬«LƒJ
. É¡«dEG IQÉ°TE’G dÉ°S äÉéàæŸG
óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdGh äÉeóÿG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, ø``«àfÉH , ó`` àª«d ƒ`c õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ``g è``æjó«H ø`°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ø°ûæ«°T , âµjÎ°ùjO „É‚ƒd
2016/6/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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HUAWEI GR

101169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 14 áÄØdG »`a
, QhÉ°SCG , á«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ› , äÉYÉ°S QGƒ°S
äÉéàæŸG ™«ª÷ äÉëŸGh QÉ«¨dG ™£b , äÉfÉ«ÑdÉH °üàJ äÉYÉ°Sh äGôgƒ› , óFÓb
. É¡«dEG IQÉ°TE’G dÉ°S
óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdGh äÉeóÿG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, ø``«àfÉH , ó`` àª«d ƒ`c õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ``g è``æjó«H ø`°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ø°ûæ«°T , âµjÎ°ùjO „É‚ƒd
2016/6/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

HUAWEI GR

101170 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
:äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG ä’É°üJG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äGó©Ã á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
, á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ádƒª ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ô``Jƒ«ÑªµdG Iõ``¡LCG , ä’É``°üJ’G
, ÉgDhGóJQG øµÁ »àdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , á``«MƒdG ô``Jƒ«ÑªµdG Iõ``¡LC’ á``jÉªM ±Ó``Z
óîà°ùJ ó«dG äÉYÉ°S øe É°SÉ°SCG dCÉàJ á«cP äÉYÉ°S , á«cP äÉYÉ°S , á«còdG ó«dG äÉHÉ°üY
äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢VôY »`a É°SÉ°SCG
á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh
èeGÈdGh JÉ¡dG º°†j dòch ó«dG äÉHÉ°üY øe É°SÉ°SCG dCÉàJ ÉgDhGóJQEG øµÁ á«ªbQ
-203-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

, ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th
ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG JGƒ¡dG øe äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh
øµÁ »àdG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ádƒªëŸG
á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ój QGƒ°S hCG áYÉ°S µ°T ¢Y á«còdG JGƒ¡dG , ÉgDhGóJQEG
¢Vô©J »àdG ádÉædG JGƒ¡dG ™e óîà°ùJ ó©H øY É¡«`a ºµëàjh á«µ°S’ á«cP ój QhÉ°SCÉH
»àdG ó«dG äÉHÉ°ü©H á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , IÒ°üdG FÉ°SôdGh °üàŸG ºbQ
FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢VôY äÉ°TÉ°ûH Iõ¡› ÉgDhGóJQEG øµÁ
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG
ó``jÈdG ``FÉ°SQh á``«°üædG ``FÉ°SôdG Ó``à°SGh É``°SQEGh ¢Vô``©d á``«còdG äGQÉ``¶ædÉH á``©àŸG
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG òNCGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G
äÉjQÉ£H , ádÉædG JGƒ¡d ájÉª²G áØZCG , á«còdG JGƒ¡dG , ádÉædG JGƒ¡dÉH á©àŸG
á«©ª°S Iõ¡LCG , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ¿PC’G äÉYÉª°ùH á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , JGƒ¡dG
ÉÑà°S’G Iõ¡LCG , äƒ°U äGÈµe , äGÈµe , ÉgDhGóJQEG øµÁ á«©ª°S Iõ¡LCG , äÉgƒjÒà°S
, á««Ñ£àdG èeGÈdG , É°üJ’G èeGôH , á«µ°S’ ¬«LƒJ Iõ¡LCG , (RôJhGQ) ¬«LƒàdG Iõ¡LCG
. É¡«dEG IQÉ°TE’G dÉ°S äÉéàæŸG ™«ª÷ äÉëŸGh QÉ«¨dG ™£b
óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdGh äÉeóÿG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, ø``«àfÉH , ó`` àª«d ƒ`c õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ``g è``æjó«H ø`°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ø°ûæ«°T , âµjÎ°ùjO „É‚ƒd
2016/6/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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HUAWEI GX

101171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äÉfÉ«H Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äGó©e
, á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ ájÉªM ±ÓZ , á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ádƒª ôJƒ«Ñªc
á«cP äÉYÉ°S , á«cP äÉYÉ°S , á«còdG ó«dG äÉHÉ°üY , ÉgDhGóJQG øµÁ »àdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG
á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢VôY »`a É°SÉ°SCG óîà°ùJ ó«dG äÉYÉ°S øe É°SÉ°SCG dCÉàJ
á«ªbQ á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh
äÉ°TÉ°Th èeGÈdGh JÉ¡dG º°†j dòch ó«dG äÉHÉ°üY øe É°SÉ°SCG dCÉàJ ÉgDhGóJQEG øµÁ
äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢Vô©dG
ádƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG JGƒ¡dG øe äÉeƒ©ŸGh
hCG áYÉ°S µ°T ¢Y á«còdG JGƒ¡dG , ÉgDhGóJQEG øµÁ »àdG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
ádÉædG JGƒ¡dG ™e óîà°ùJ ó©H øY É¡«`a ºµëàjh á«µ°S’ á«cP ój QhÉ°SCG , ój QGƒ°S
äÉ°TÉ°ûH Iõ¡› ÉgDhGóJQEG øµÁ ój äÉHÉ°üY , IÒ°üdG FÉ°SôdGh °üàŸG ºbQ ¢Vô©J »àdG
äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢VôY
FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d á«còdG äGQÉ¶ædG , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh
, á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG òNCGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG
JGƒ¡dG äÉjQÉ£H , ádÉædG JGƒ¡d ájÉª²G áØZCG , á«còdG JGƒ¡dG , ádÉædG JGƒ¡dG
øµÁ á«©ª°S Iõ¡LCG , äÉgƒjÒà°S , á«©ª°S Iõ¡LCG , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ¿PC’G äÉYÉª°S
Iõ¡LCG , (RôJhGQ) ¬«LƒàdG Iõ¡LCG , ÉÑà°S’G Iõ¡LCG , äƒ°U äGÈµe , äGÈµe , ÉgDhGóJQEG
™«ª÷ äÉëŸGh QÉ«¨dG ™£b , á``««Ñ£àdG è``eGÈdG , É``°üJE’G è``eGôH , á``«µ°S’ ¬``«LƒJ
. É¡«dEG IQÉ°TE’G dÉ°S äÉéàæŸG
óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdGh äÉeóÿG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, ø``«àfÉH , ó`` àª«d ƒ`c õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ``g è``æjó«H ø`°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ø°ûæ«°T , âµjÎ°ùjO „É‚ƒd
2016/6/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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HUAWEI GX

101173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 14 áÄØdG »`a
QhÉ°SCG , á«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ``«b äGhOCG , äGô``gƒ› , äÉ``YÉ°S QGƒ``°S
äÉéàæŸG ™«ª÷ äÉëŸGh QÉ«¨dG ™£b , äÉfÉ«ÑdÉH °üàJ äÉYÉ°Sh äGôgƒ› , óFÓb
. É¡«dEG IQÉ°TE’G dÉ°S

óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdGh äÉeóÿG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, ø``«àfÉH , ó`` àª«d ƒ`c õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ``g è``æjó«H ø`°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ø°ûæ«°T , âµjÎ°ùjO „É‚ƒd
2016/6/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
101172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG ä’É°üJG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äGó©Ã á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
, á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ádƒª ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G
, ÉgDhGóJQG øµÁ »àdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , á`` «MƒdG ô`` Jƒ«ÑªµdG Iõ``¡LC’ á``jÉªM ±Ó``Z
óîà°ùJ ó«dG äÉYÉ°S øe É°SÉ°SCG dCÉàJ á«cP äÉYÉ°S , á«cP äÉYÉ°S , á«còdG ó«dG äÉHÉ°üY
äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢VôY »`a É°SÉ°SCG
á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh
èeGÈdGh JÉ¡dG º°†j dòch ó«dG äÉHÉ°üY øe É°SÉ°SCG dCÉàJ ÉgDhGóJQEG øµÁ á«ªbQ
, ÊhÎµdE’G ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th
ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«MƒdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG JGƒ¡dG øe äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh
øµÁ »àdG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ádƒªëŸG
á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ój QGƒ°S hCG áYÉ°S µ°T ¢Y á«còdG JGƒ¡dG , ÉgDhGóJQEG
¢Vô©J »àdG ádÉædG JGƒ¡dG ™e óîà°ùJ ó©H øY É¡«`a ºµëàjh á«µ°S’ á«cP ój QhÉ°SCÉH
»àdG ó«dG äÉHÉ°ü©H á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , IÒ°üdG FÉ°SôdGh °üàŸG ºbQ
FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É°SQEGh ¢Vô©d ¢VôY äÉ°TÉ°ûH Iõ¡› ÉgDhGóJQEG øµÁ
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ä’É°üJ’G ¢Y OôdGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG
ójÈdG FÉ°SQh á«°üædG FÉ°SôdG Óà°SGh É`` °SQEGh ¢Vô``©d á``«còdG äGQÉ`` ¶ædÉH á``©àŸG
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG òNCGh äÉeƒ©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G
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äÉjQÉ£H , ádÉædG JGƒ¡d ájÉª²G áØZCG , á«còdG JGƒ¡dG , ádÉædG JGƒ¡dÉH á©àŸG
á«©ª°S Iõ¡LCG , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ¿PC’G äÉYÉª°ùH á©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , JGƒ¡dG
, ÉÑà°S’G Iõ¡LCG , äƒ°U äGÈµe , äGÈµe , ÉgDhGóJQEG øµÁ á«©ª°S Iõ¡LCG , äÉgƒjÒà°S
, á««Ñ£àdG èeGÈdG , É°üJ’G èeGôH , á«µ°S’ ¬«LƒJ Iõ¡LCG , (RôJhGQ) ¬«LƒàdG Iõ¡LCG
. É¡«dEG IQÉ°TE’G dÉ°S äÉéàæŸG ™«ª÷ äÉëŸGh QÉ«¨dG ™£b

HUAWEI GX

óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdGh äÉeóÿG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, ø``«àfÉH , ó`` àª«d ƒ`c õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ``g è``æjó«H ø`°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ø°ûæ«°T , âµjÎ°ùjO „É‚ƒd
2016/6/3 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
83410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
«bódG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , ƒÑdG , íªdG , RQC’G , »YÉæ°üdG ÍdG , hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
, áéãŸG äÉjƒ²Gh äÉjƒ²Gh ôFÉ£ØdG , õÑÿG , ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
, ÿG , OôÿG , íŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G °ù©dGh ëædG °ùY , ôµ°ùdG
, ájóæg äÉjƒM , áª©WC’Gh IõgÉ÷G áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , äGQÉ¡ÑdG , (HGƒàdG) äÉ°ü°üdG
. íŸG ¢Y …ƒà– »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
..P äÉjƒëd ¬jG QG G õÑh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 32158 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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83409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉHhô°ûŸGh É©£dG ËóJh Ò°†– , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , »gÉŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN
. äÓëŸG êQÉNh NGO Ó¡à°SÓd
..P äÉjƒëd ¬jG QG G õÑh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 32158 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

THE TOY STORE

81984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 28 áÄØdG »`a
äÉ°üæe , (á«YÉæ£°UG) OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TCG , äÓØëd äGQÉµàHG , äÉÑ©d , ÜÉ©dC’G , Ö©dG
äGõ«¡Œh ™£bh , á°VÉjQh áMÉÑ°Sh RÉÑªL Iõ¡LCGh äGó©e , OÓ«ŸG QÉé°TC’ äGQƒµjOh
. IQƒcòŸG ™°ùdG ™«ª÷
óàª«d õéæjódƒg CG QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿Ée IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/7/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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THE TOY STORE

81983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
dP »`a ÉÃ (É``¡f AÉæãà°SÉH) ™``°ùdG øe á``Yƒæàe áYƒª› , ø`` jôNB’G í``dÉ°üd ™``ª÷G
ó«Y QÉé°TCG , äÓØëd äGQÉµàHG , äÉÑ©d , ÜÉ©dC’G , Ö©dG ô°ü²G ’ ÉãŸG «Ñ°S ¢Y
, á°VÉjQh áMÉÑ°Sh RÉÑªL Iõ¡LCGh äGó©e , äGQƒ``µjOh äÉ``°üæe , (á``«YÉæ£°UG) OÓ``«ŸG
¬«`aÎdGh º«©àdG , ÖàµdG , ¿ƒæØdGh ÉjGó¡dG ä’ƒ¨°ûe , IójÉ©ŸG äÉbÉ£H , áYƒÑ£ŸG OGƒŸG
, äÉeƒÑdCG , äÉÁƒJ , á``«°SÉWôb , äÉeÓYh ``jOÉæ°U , ÉjGó¡dG ¢SÉ«cCGh «¨àdG ¥Qh
á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G , ´ƒª°T , á«`aôNõdG ô°UÉæ©dGh »²Gh , äGQGƒ°ù°ùcG , Qƒ°üdG äGQÉWEG
á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , É``Ñ°ùe áé°ùŸGh «é°ùàdG FÉ°Sh dP »``a ÉÃ ô``Jƒ«ÑªµdG ™``°S
ÉØWCÓd AÉ«°TCG , äÉYÉ°S , äGôgƒ› , äGQGƒ°ù°ùcGh äÉ©Ñb , ájòMCG , ¢ùHÓe , É¡JÉëeh
í«HÉ°üe , ÚcÉµ°ùdG ºWCGh IóFÉŸG äGhOCG , ``«ªéàdG OGƒ``e , áfÉ°†²G äGó©e , ™°VôdGh
, IQƒcòŸG ™°ùdG ™«ª÷ äÉëeh äGõ«¡Œh AGõLCG , äÉ°VÉ«Hh ¢TGôa , á««d í«HÉ°üeh
»`a ÉÃ áØà FÉ°SƒH IQƒcòŸG ™°ùdG AGô°Th ájDhQ øe íjôe µ°ûH AÓª©dG Úµªàd
áµÑ°T ¢Y »eƒªY ™bƒeh , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe hCG äÓëŸG ¢Y ô°üàJ ’ øµdh dP
á«µ°ùdG ä’É°üJ’G FÉ°Sh jôW øY hCG ójÈdG äÉÑW ÓN øe , ™FÉ°†Ñd âfÎfE’G
Góîà°SGh AGô°ûdGh áeAÓŸG ¢Uƒ°üîH IQƒ°ûŸGh áFõéàdG äÉeƒ©e äÉeóN , á«µ°SÓdGh
J dP »`a ÉÃ jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G äÉeóNh , á«éjhôJ äÉeóN , IQƒcòŸG ô°UÉæ©dG ™«ªL
ÒHóJ äÉeóN , ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ôJƒ«Ñªc äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ¢Y áeóŸG
ájQÉéàdG äÉeƒ©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , ájQÉéàdG äÉª««àdGh äGQÉ°ùØà°S’G äÉeóN , ÉªYC’G
äÉeóÿG , ¥ƒ°ùdG çÉëHCG äÉeóNh ¥ƒ°ùdG ``«– äÉeóN , á``«ÑàµŸG ``FÉXƒdG äÉ``eóN
äÉ«ëàdGh …CGôdG äÉYÓ£à°SG äÉeóN , äÉeóÿGh ™°ùdG øe AÓª©dG É°VôH á©àŸG
äÉeóN , AÓª©dG A’h §£N ¢Y ±Gô°TE’Gh «¨°ûJ äÉeóN , á«FÉ°üà°S’G äÉ°SGQódGh
»`a ÉÃ AÓª©dG A’h ôjƒ£J ±ó¡H ¿ÓYE’Gh á«éjhÎdG äÉ«ª©dG á©HÉàeh IQGOEGh É«dG
™«ªéH á©àŸG IQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ©ŸG äÉeóN , âfÎfE’G ¢Y áeóŸG J dP
. ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿGh äÉéàæŸG
óàª«d õéæjódƒg CG QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿Ée IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/7/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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81985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 28 áÄØdG »`a
äÉ°üæe , (á«YÉæ£°UG) OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TCG , äÓØëd äGQÉµàHG , äÉÑ©d , ÜÉ©dC’G , Ö©dG
äGõ«¡Œh ™£bh , á°VÉjQh áMÉÑ°Sh RÉÑªL Iõ¡LCGh äGó©e , OÓ«ŸG QÉé°TC’ äGQƒµjOh
. IQƒcòŸG ™°ùdG ™«ª÷
óàª«d õéæjódƒg CG QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿Ée IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/7/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
81986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
dP »`a ÉÃ (É¡f AÉæãà°SÉH) ™``°ùdG ø``e á``Yƒæàe á``Yƒª› , ø``jôNB’G í``dÉ°üd ™ª÷G
ó«Y QÉé°TCG , äÓØëd äGQÉµàHG , äÉÑ©d , ÜÉ``©dC’G , Ö``©dG ô``°ü²G ’ É``ãŸG «Ñ°S ¢Y
OGƒŸG , á°VÉjQh áMÉÑ°Sh RÉÑªL Iõ¡LCGh äGó©e , äGQƒµjOh äÉ°üæe , (á«YÉæ£°UG) OÓ«ŸG
¥Qh ¬«`aÎdGh º«©àdG , ÖàµdG , ¿ƒæØdGh ÉjGó¡dG ä’ƒ¨°ûe , IójÉ©ŸG äÉbÉ£H , áYƒÑ£ŸG
äGQÉWEG , äÉeƒÑdCG , äÉÁƒJ , á«°SÉWôb , äÉeÓYh jOÉæ°U , ÉjGó¡dG ¢SÉ«cCGh «¨àdG
, á``«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G , ´ƒª°T , á`` «`aôNõdG ô``°UÉæ©dGh »``²Gh , äGQGƒ``°ù°ùcG , Qƒ`` °üdG
á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , ÉÑ°ùe áé°ùŸGh «é°ùàdG FÉ°Sh dP »`a ÉÃ ôJƒ«ÑªµdG ™°S
ÉØWCÓd AÉ«°TCG , äÉYÉ°S , äGôgƒ› , äGQGƒ°ù°ùcGh äÉ©Ñb , ájòMCG , ¢ùHÓe , É¡JÉëeh
í«HÉ°üe , ÚcÉµ°ùdG ºWCGh IóFÉŸG äGhOCG , «ªéàdG OGƒe , áfÉ°†²G äGó©e , ™°VôdGh
, IQƒcòŸG ™°ùdG ™«ª÷ äÉëeh äGõ«¡Œh AGõLCG , äÉ°VÉ«Hh ¢TGôa , á««d í«HÉ°üeh
»`a ÉÃ áØà FÉ°SƒH IQƒcòŸG ™°ùdG AGô°Th ájDhQ øe íjôe µ°ûH AÓª©dG Úµªàd
áµÑ°T ¢Y »eƒªY ™bƒeh , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe hCG äÓëŸG ¢Y ô°üàJ ’ øµdh dP
á«µ°ùdG ä’É°üJ’G FÉ°Sh jôW ø``Y hCG ó``jÈdG äÉ``ÑW Ó``N øe , ™`FÉ°†Ñd â``fÎfE’G
Góîà°SGh AGô°ûdGh áeAÓŸG ¢Uƒ°üîH IQƒ°ûŸGh áFõéàdG äÉeƒ©e äÉeóN , á«µ°SÓdGh
J dP »`a ÉÃ jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G äÉeóNh , á«éjhôJ äÉeóN , IQƒcòŸG ô°UÉæ©dG ™«ªL
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ÒHóJ äÉeóN , ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ôJƒ«Ñªc äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ¢Y áeóŸG
, ájQÉéàdG äÉeƒ©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , ájQÉéàdG äÉª««àdGh äGQÉ°ùØà°S’G äÉeóN , ÉªYC’G
äÉeóÿG , ¥ƒ°ùdG çÉëHCG äÉeóNh ¥ƒ°ùdG «– äÉeóN , á«ÑàµŸG FÉXƒdG äÉeóN
äÉ«ëàdGh …CGôdG äÉYÓ£à°SG äÉeóN , äÉeóÿGh ™°ùdG øe AÓª©dG É°VôH á©àŸG
äÉeóN , AÓª©dG A’h §£N ¢Y ±Gô°TE’Gh «¨°ûJ äÉeóN , á«FÉ°üà°S’G äÉ°SGQódGh
»`a ÉÃ AÓª©dG A’h ôjƒ£J ±ó¡H ¿ÓYE’Gh á«éjhÎdG äÉ«ª©dG á©HÉàeh IQGOEGh É«dG
™«ªéH á©àŸG IQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ©ŸG äÉeóN , âfÎfE’G ¢Y áeóŸG J dP
. ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿGh äÉéàæŸG
óàª«d õéæjódƒg CG QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿Ée IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/7/16 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
81302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZh OGƒŸG òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh iƒŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
°üdG OGƒe , á«°SÉWôdG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ``°üdG , Ö``àµdG ó``«Œ OGƒ``e , äÉ``YƒÑ£ŸG
øjƒàdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWôdG »`a áª©à°ùŸG
, (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG RGƒdGh áÑJÉµdG ä’B’G
äÉ¡«°û«µdG , áYÉÑ£dG ±hôM (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG «¨àdG OGƒe
. (äÉª°SGôdG)
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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81304 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 28 áÄØdG »`a
IOQGƒdG ÒZ á«°VÉjôdG äGhOC’Gh (RÉÑª÷G) á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCG , Ö©dG äGhOCGh Ö©dG
. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T ±QÉNR , iôNCG äÉÄa »`a
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
81306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
«bódG , »YÉæ£°U’G ÍdGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
, áéãŸG äÉjƒ²Gh äÉjƒ²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉ°ü°üdG , ÿG , OôÿGh íŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G °ù©dGh ëædG °ùY
. èãdG , äGQÉ¡ÑdG , (HGƒàdG )
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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81307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 31 áÄØdG »`a
iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ Ó¨dGh äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh á«YGQõdG äÉéàæŸG
, á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«²G äÉfGƒ«²G
. âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«²ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
81310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«`aÉãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«©àdG
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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81311 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóNh , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

81305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a
äGhGô``°†Nh ¬``cGƒa , º``ëdG äÉ``°UÓN , ó`` «°üdGh ø``LGhódG ƒ``²h É``ª°SC’Gh ƒ``ëdG
, ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»«L) Óg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›háXƒØ
. cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«²G äÉéàæeh Ö«²Gh ¢†«ÑdG
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T - á«cÓ¡à°S’G OGƒªd IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 3317 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/6/10 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µªd ‹ó«Ñ©dG : `````````«```cƒdG º```````°SG
AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-214-

(1201) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZh OGƒŸG òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh iƒŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
áª©à°ùŸG °üdG OGƒe , á«°SÉWôdG , á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG
ä’B’G , øjƒàdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWôdG »`a
OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG RGƒdGh áÑJÉµdG
øe áØZCG , «à°SÓÑdG øe áØZCG , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG «¨àdG
áÄÑ©àd °UÓdG «à°SÓÑdG øe «bQ AÉ£Z , …QÉéàdGh »YÉæ°üdG Góîà°SÓd «à°SÓÑdG
hCG ¥QƒdG øe áYƒæ°üe ¥GQhCG , äÉHhô°ûŸGh ájòZCÓd iƒŸG ¥QƒdG øe äÓeÉM , «¨àdGh
øe (áHôLCGh äÉØ¨e) ¢SÉ«cCG , á«Whô á«bQh ¢SÉ«cCG , áª©WC’G «¨àd «à°SÓÑdG
äÉjÉØæd ¢SÉ«cCG , jhhôµ«ŸG ¿ôa Góîà°SÉH ïÑ£d ¢SÉ«cCG , áÄÑ©àd «à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG
hCG iƒŸG ¥QƒdG øe ôjQGƒb áØZCG , ÉØWCÓd ¥QƒdG øe «jGôe , «à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe
«à°SÓÑdG øe á«YÉa õM , ¥QƒdG øe ¿ƒë°U , ¥QƒdG hCG iƒŸG ¥QƒdG øe ÖY , ¥QƒdG
, äÉÁôµd ¥QƒdG øe á«YhCG , Iƒ¡d á«bQh IÉØ°üe , ¥QƒdG øe ¿ƒë°U , «¨àdGh áÄÑ©àd
íFÉØ°U , áÄæ¡J äÉbÉ£H , (Iô£©e ÒZ hCG Iô£©e âfÉc AGƒ°S) ¥QƒdG øe jhGô°ùd äÉfÉ£H
¥Qh , «¨J ¥Qh , »ë°U ¥Qh , áª©WC’G «¨àd à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe áHƒWôd áehÉe
, OGƒŸG õ² Oóªàd áHÉb á°U’ á«µ«à°SÓH FÉbQ , ¥QƒdG øe á«©°Vƒe ¢TQÉØe , øé©e
á«£ZCG , óFGƒªd ¥QƒdG øe jOÉæe , óFGƒªd ¥QƒdG øe äÉ°VÉ«H , °ùæà°SE’G íFÉØ°üd ÖY
¥Qh , ¥QƒdG øe °TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , IóFÉŸG ÊGhC’ á«bQh ¢TQÉØe , óFGƒªd ¥QƒdG øe
¥Qh , ™ª°ûe ¥Qh , ºàN ™ª°T , d ájRƒµ°ùa íFÉØ°U , OƒædG óYh RôØd ÊGƒ°U , ±ÉØ°ûà°SG
¢SÉ«cCG , IóMGh IôŸ óîà°ùJ »àdG jOÉæŸG , IóMGh IôŸ óîà°ùJ »àdG ¥QƒdG äÉéàæe , d
. iƒ``ëd á``«bQh ±QÉNR , èãdG «¨àd «à°SÓH ¢SÉ«cCG , èãdG äÉÑ©µe
fEG ¢SófGôH Ò«JCG’ : º``````````````````````````````````°SÉH
øÁÉµdG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ófGôZ , ¿hÉJ êQƒL , OhQ Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc øÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , 9008 -1 …Gh »c øÁÉc
2016/6/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µŸG ájÉª² ¿ƒ«é«ÿG : `````````«```cƒdG º```````°SG
…hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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102958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
ËóJ , »ÑàµŸG •É°ûædG «©ØJh , ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
¢Y ™°ùdG ¢VôY , (Úµ¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe) Úµ¡à°ùªd í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ©ŸG
¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ™°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d É°üJ’G FÉ°Sh
çÉëHCG , jƒ°ùàdG , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG
äÉeóN , áeÉ©dG äÉbÓ©dG , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ¢Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , jƒ°ùàdG
Ö«JôJ äÉéàæe øe áYƒæàe áYƒªéŸ øjôNB’G ™aÉæŸ äÉeóN ËóJ , JÉ¡dG ÈY jƒ°ùàdG
øe øFÉHõdG Úµªàd dPh IóMGh IôŸ Éª©à°S’G äÉéàæeh á«FGò¨dG äÉéàæŸG «¨Jh
, É°üJ’G FÉ°Sh ™«ªL ¢Yh äÓëŸG »`a äÉeóÿGh äÉéàæŸG J AGô°Th áæjÉ©eh áfQÉe
äÉµÑ°T á£°SGƒH äÉéàæŸG ƒM äÉeƒ©ŸG ËóJ É°Uƒ°üNh , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉeóN
. áFõéàdGh áª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN , äÉ©«ÑŸGh ájÉYódG ¢VGôZC’ ä’É°üJ’G
fEG ¢SófGôH Ò«JCG’ : º``````````````````````````````````°SÉH
øÁÉµdG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ófGôZ , ¿hÉJ êQƒL , OhQ Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc øÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , 9008 -1 …Gh »c øÁÉc
2016/6/1 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µŸG ájÉª² ¿ƒ«é«ÿG : `````````«```cƒdG º```````°SG
…hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
106959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ ÖW
: äÉeóÿG/™°ùdG LCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh ódG á°ùÑdCGh ¢ùHÓŸG
óàª«d (¬«c ¢ûJG) Éfƒ«°TÉfÎfCG Éª«H : º``````````````````````````````````°SÉH
øÁÉµdG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
, »J ¢SG »J , OhhQ ¿ÉKÉf 33-27 , ¢ShÉg ÉØdG , ±G /8 »°S ºbQ á°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , 9008 -1 …Gh »c øÁÉµ‚ƒc „ƒg , ¿ƒdhÉc
2017/1/5 : Ö£dG ËóJ ïjQÉJ
ájôµØdG á«µŸG ájÉª² ¿ƒ«é«ÿG : `````````«```cƒdG º```````°SG
…hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 102950 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد �إ�ضاءة � ،شموع  ،فتائل للإ�ضاءة  ،فحم (وقود)  ،قوالب فحم  ،فحم الكوك  ،والعات
(قداحات)  ،قوالب خ�شب � ،شمع � ،شموع معطرة  ،وقود لت�سخني الطعام .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�أتيلري براند�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر الكامين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :كامين كوربوريت �سنرت  27 ،هو�سبيتال رود  ،جورج تاون  ،غراند
كامين كي واي  ، 9008 -1جزر الكامين
تاريخ تقدمي الطلب 2016/6/1 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3746 :ر.ب  112 :روي
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهـا وفقـا لأحكـام املـادة ( )7/94مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�صناعيـة ال�صـادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم . 2008/67
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 11941 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2002/1/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  698 :فـي 2001/7/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :او�سي�س كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إل فـي دي �أكوي�سي�شنز � ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 222 :إي.كامب ــ�س فـي ــو بوليفـ ــارد  ،كولومب ــو�س � ،أوهاي ــو ،
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2015/6/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 23801 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2013/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :فـي 2005/11/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيجنام �إنرتنا�شيونال �إ�س�.إي�.آر�.إل
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سيجنوم انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هالدن�شرتا�س  6006 ، 4لوزن � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 25852 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/4/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  780 :فـي 2004/12/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ريد �آيرث هولدجنز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جريت بيوتي هولدجنز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم  ، 1208وان �آيالند �ساوث  ،هونغ كونغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/9/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 26526 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/1/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/2م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيجنام انرتنا�شيونال �إ�س�.إي�.آر�.إل
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سيجنوم انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هالدن�شرتا�س  6006 ، 4لوزن � ,سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 26527 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 39 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/1/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/2م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيجنام انرتنا�شيونال �إ�س�.إي�.آر�.إل
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سيجنوم انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هالدن�شرتا�س  6006 ، 4لوزن � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 28750 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/6/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  784 :فـي 2005/2/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيجنام انرتنا�شيونال �إ�س�.إي�.آر�.إل
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سيجنوم انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هالدن�شرتا�س  6006 ، 4لوزن � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 29251 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ريد �آيرث هولدجنز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جريت بيوتي هولدجنز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم  ، 1208وان �آيالند �سوث  ،هونغ كونغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2015/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 31668 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  786 :فـي 2005/3/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بردتوك بي تي �إي ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بي تي جي فولت بي تي ايه.ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدتوك اي ات�ش كيو � ،شارع  30تاي �سانغ 01-09 # ،
�سينغابور � ، 534013سنغافورة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/11/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 31669 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/7/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  788 :فـي 2005/4/2م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بردتوك بي تي �إي ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بي تي جي فولت بي تي ايه.ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدتوك اي ات�ش كيو � ،شارع  30تاي �سانغ 01-09# ،
�سينغابور � ، 534013سنغافورة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/11/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 31670 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/10/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/6/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بردتوك بي تي �إي ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بي تي جي فولت بي تي ايه.ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدتوك اي ات�ش كيو � ،شارع  30تاي �سانغ 01-09# ،
�سينغابور � ، 534013سنغافورة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/11/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م
-222-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1201

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 31671 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/7/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  789 :فـي 2005/4/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بردتوك بي تي �إي ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بي تي جي فولت بي تي ايه.ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدتوك اي ات�ش كيو � ،شارع  30تاي �سانغ 01-09# ،
�سينغابور � ، 534013سنغافورة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/11/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/18 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 33832 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/10/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/6/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيمن�س اكتينج�سل�شافت
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سيمنز هيلثكري جي �إم بي �إت�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هينكي�شرتا�سه � 91052 ، 127إبرالجنن � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/12/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/22 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 39465 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  849 :فـي 2007/10/20م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سام�سونغ ا�س دي اي كو.ملتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س دي اي كيميكال كو  ,ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كوريا اجلنوبية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  27 - 334 :يو�سو�ساندان  -رو  ,يو�سو � -سي  ,جوال نامدو ،
كوريا اجلنوبية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :جوال نامدو  -كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2017/1/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/3/28 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 39466 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سام�سونغ ا�س دي اي كو.ملتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س دي اي كيميكال كو  ,ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كوريا اجلنوبية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  27 - 334 :يو�سو�ساندان  -رو  ,يو�سو � -سي  ,جوال نامدو ،
كوريا اجلنوبية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :جوال نامدو  -كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2017/1/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/3/28 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 39467 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سام�سونغ ا�س دي اي كو.ملتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س دي اي كيميكال كو  ,ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كوريا اجلنوبية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  27 - 334 :يو�سو�ساندان  -رو  ,يو�سو � -سي  ,جوال نامدو ،
كوريا اجلنوبية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :جوال نامدو  -كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2017/1/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/3/28 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 39468 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2009/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  888 :فـي 2009/6/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سام�سونغ ا�س دي اي كو.ملتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س دي اي كيميكال كو  ,ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كوريا اجلنوبية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  27 - 334 :يو�سو�ساندان  -رو  ,يو�سو � -سي  ,جوال نامدو ،
كوريا اجلنوبية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :جوال نامدو  -كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2017/1/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/3/28 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 39469 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  849 :فـي 2007/10/20م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سام�سونغ ا�س دي اي كو.ملتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س دي اي كيميكال كو  ,ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كوريا اجلنوبية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  27 - 334 :يو�سو�ساندان  -رو  ,يو�سو � -سي  ,جوال نامدو ،
كوريا اجلنوبية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :جوال نامدو  -كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2017/1/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/3/28 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 43961 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :فـي 2007/1/10م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ام جي �آي لك�شريي غروب ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونكورد ووت�ش كومباين ا�س .ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلفر تاور  ،بلي�س دي ال جري  2بي  ،كي�س بو�ستال  2501 ،بيل /
بيني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2017/2/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/6/20 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 44153 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  853 :فـي 2007/12/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي� .آي.دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ذي ت�شيمورز كومباين �إف �سي � ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت  ،ويلمنجتون دي �إي  ، 19801الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/12/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/22 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 46214 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  858 :فـي 2008/3/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سابك �إنرتنا�شيونال هولدينجز .بي.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سابك جلوبال تيكنولوجيز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :مغربية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  23 :رو باين ريتون  ،كيه �إم� 4 .2 .آفـينيو حممد ال�ساد�س  ،هاي
�سوي�سي  ،الرباط  ،املغرب
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :املغ ــرب
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/9/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/22 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 963 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1992/3/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  470 :فـي 1992/1/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زينيث انرتنا�شيونال ا�س .ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إل فـي �إم �إت�ش �سوي�س مانيوفاكت�شريير�س �إ�س �إيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 6 :إيه  ،رو لوي  -جوزيف �شيفروليت  2300 ،ال �شو  -دو -
فوند�س � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2015/10/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/25 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 21426 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2004/2/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  750 :فـي 2003/9/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بي ام بي ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فـيليب موري�س انرتنا�شيونال فاينان�س كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  9711 :فـريار كورت رت�شموند فـي ايه  ، 23236الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2010/9/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/5/25 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 42182 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :فـي 2007/1/10م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :البوراتوار بيوديرما
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ناو�س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  355 :رو بيري � -سيمون الباال�س � 13290آيك�س � -إن  -بروفـين�س -
فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/6/19 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 41538 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ميك�س جلوبال بي.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أو دبليو بي بريلني جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سبيتالهو ف�سرتا�س  94032 ، 94با�سو � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2016/11/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2017/6/19 :م
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�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكــام امل ــادة ( )41مـن قانــون حقـوق امللكيـة ال�صناعيـة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة
الآتية :
م رقــم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

15639 1

بي  .ذيت  .كو�سون�س
(انرتنا�شونال) ليمتد

التجارة وال�صناعة

1997/5/4

15670 2

بيو�سكرين

التجارة وال�صناعة 1997/5/11

 15682 3ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15683 4ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15684 5ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15685 6ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15686 7ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15687 8ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15691 9ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15692 10ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15693 11ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15694 12ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15695 13ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
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م رقــم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

 15696 14ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15697 15ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15698 16ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15699 17ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15700 18ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15701 19ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15702 20ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15703 21ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15704 22ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15706 23ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15707 24ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15708 25ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15710 26ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15711 27ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15712 28ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15713 29ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15714 30ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
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م رقــم
العالمة
 15716 31ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
ا�ســـم ال�شركــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

 15717 32ات�ش  -دي يو.ا�س.ايه , .ال ال �سي التجارة وال�صناعة 1997/5/11
 15729 33دايت�شي �سانكيو كومباين  ,ليمتد التجارة وال�صناعة 1997/5/17
 15972 34كومبتوار نوفو دوال بارفـيومرى التجارة وال�صناعة 1997/6/10
44726 35

كاريليا توباكو كومباين انك التجارة وال�صناعة 2007/4/30

45221 36

تي ان بي ا�س أ� فران�س

التجارة وال�صناعة 2007/5/28

45899 37

اي  .بي  .ام ليمتد

التجارة وال�صناعة 2007/7/10

45900 38

اي  .بي  .ام ليمتد

التجارة وال�صناعة 2007/7/10

45914 39

اي  .بي  .ام ليمتد

التجارة وال�صناعة 2007/7/11

45915 40

اي  .بي  .ام ليمتد

التجارة وال�صناعة 2007/7/11

غلوبال هوتيلز اند ريزورت�س اي
46524 41
بي بي فـي

التجارة وال�صناعة 2007/8/18

غلوبال هوتيلز اند ريزورت�س اي
46525 42
بي بي فـي

التجارة وال�صناعة 2007/8/18

غلوبال هوتيلز اند ريزورت�س اي
46526 43
بي بي فـي

التجارة وال�صناعة 2007/8/18

غلوبال هوتيلز اند ريزورت�س اي
46527 44
بي بي فـي

التجارة وال�صناعة 2007/8/18

48004 45

�شركة ال�صاحلية العقارية
(�ش .م.ك)
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