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مر�س ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2019/50ب�إ�صــدار قانــون ا�ستثمــار ر�أ�س املــال الأجنبـي .
مر�س ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2019/51ب�إ�صــدار قان ــون التخ�صي ــ�ص .
مر�س ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2019/52ب�إ�ص ــدار قانـ ــون ال�شراكـ ــة بـني القطاع ــني الع ــام
واخلــا�ص .
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ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفــي ديــوان البـالط
ال�سلطاين العمانيني .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/50
ب�إ�صــدار قانــون ا�ستثمــار ر�أ�س املــال الأجنبـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وعلى قانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/1
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/57ب�إ�صدار الأحكام املنظمة لال�ستثمار اخلليجي ،
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى القانون املــايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيـ ــق قان ــون اجل ــمارك املوحــد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
وعلى نظام الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2012/35
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التجــارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر وزي ــر التجارة وال�صناعة الالئحة التنفـيذية للقانون املرف ــق خــالل م ــدة ال تزي ــد
على (� )6ستــة �أ�شهر من تاريخ العمل ب ــه  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام ــه ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ت�ستمر املزايا واحلوافز وال�ضمانات املمنوحة للم�شروعات اال�ستثمارية القائمة وقت العمل
بالقانون املرفق �إلى �أن تنتهي املدد اخلا�صة بها  ،وذلك وفقا للقوانني واالتفاقيات امل�ستمدة
منها .
املــادة الرابعــة
يلغــى قانــون ا�ستثمـ ــار ر�أ�س املــال الأجنبـ ــي ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ـ ــم ، 94/102
كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
-8-
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قانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي
الـــفـــ�صــل الأول
تعـريـفات و�أحكام عــامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
ب  -الوزيــــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
ج  -الهيئــــة :
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات .
د  -املركــــــز :
مركز خدمات اال�ستثمار فـي الوزارة .
هـ  -اجلهــات املخت�صــة :
اجلهات احلكومية املخت�صة ب�إ�صدار املوافقات �أو الت�صاريح �أو الرتاخي�ص .
و  -اال�ستثمـار الأجنبـي :
ا�ستخدام ر�أ�س املــال الأجنبــي املبا�شــر امل�ستثمر لإن�ش ــاء م�شــروع ا�ستثــماري �أو تو�سيع ــه
�أو تطويره �أو متويله �أو �إدارته �أو متلكه .
ز  -امل�شـروع اال�ستثمـاري :
�أي ن�ش ــاط اقت�صـ ــادي يقيم ــه امل�ستثم ــر الأجنب ــي مبف ــرده � ،أو مب�شاركة �أجنبــي �آخـر ،
�أو عماين فـي ال�سلطنة .
ح  -امل�ستثمــر الأجنبـــي :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري غري عماين ي�ؤ�س�س م�شروعا ا�ستثماريا فـي ال�سلطنة .
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ط  -ر�أ�س املــال الأجنبي امل�ستثمر :
جميع �أنواع الأ�صول التي تدخل فـي امل�شروع اال�ستثمــاري �أيا كان نوعها  ،وتكون لها
قيمة مادية � ،سواء �أكانت نقدية �أم عينية �أم معنوية .
ي  -الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ال تخل �أحكام هذا القانون ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص بالأحكام املنظمة لال�ستثمار
اخلليجي  ،وباملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وامل�ؤ�س�سة
العامة للمناطق ال�صناعية  ،واملناطق احلرة .
املــادة ( ) 3
يحظر على الأجنبي � ،سواء �أكان �شخ�صا طبيعيا �أم اعتباريا مزاولة �أي ن�شاط ا�ستثماري
داخل ال�سلطنة �إال وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 4
ت�شمل الأ�صول التي تدخل فـي امل�شروع اال�ستثماري ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -النقود والأوراق املــالية والتجارية .
ب  -الآالت واملعدات والتجهيزات وقطع الغيار وو�سائل النقل واملواد الأولية وم�ستلزمات
الإنتاج ذات ال�صلة باال�ستثمار .
ج  -حق ــوق امللكي ــة الفكري ــة �أو ال�صناعية والعالمات والأ�سماء التجارية  ،وبراءات
االخرتاع  ،وال�شهرة والأ�سرار التجارية والعمليات التقنية والت�صاميم الهند�سية
والتكنولوجية .
د �	-أرباح اال�ستثمار الأجنبي �إذا مت ا�ستخدامها فـي زيادة ر�أ�س املــال �أو تو�سعة م�شاريع
قائمة � ،أو �إقامة م�شروعات جديدة .
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى املركـ ــز ت�سجي ـ ــل امل�ستثمر الأجنبــي  ،وتي�سي ــر وتب�سيط �إج ــراءات ا�ستخ ــراج جمي ــع
املوافقات والت�صاريح والرتاخي�ص الالزمة مل�شروعه اال�ستثماري .
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وفـي جميع الأحوال يلتزم املركز واجلهات املخت�صة بالإجراءات واملواعيد املقررة لإ�صدار
تلك املوافقات � ،أو الت�صاريح � ،أو الرتاخي�ص  ،وفـي حالة عدم احل�صول على رد خالل املدد
القانونية املقررة فـي الالئحة يعد الطلب مقبوال .
املــادة ( ) 6
يجب �أن يجرى اال�ستثمار الأجنبي بوا�سطة م�ؤ�س�سة �أو �شركة فـي �أحد الأن�شطة امل�سموح
بها من خالل متلك ر�أ�س املــال الأجنبي امل�ستثمر بالكامل �أو امل�ساهمة فـيه  ،وي�صدر بذلك
ترخي�ص من املركز .
املــادة ( ) 7
يلتزم امل�ستثمر الأجنبي باجلدول الزمني املقدم منه لتنفـيذ امل�شروع اال�ستثماري واملعتمد
وفق درا�سة اجلدوى االقت�صادية  ،وال يجوز له �إدخال �أي تعديالت جوهرية على امل�شروع
اال�ستثماري �إال بعد موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 8
يلتزم امل�شروع اال�ستثماري بالعمل على حماية البيئة  ،وامل�سائل املتعلقة ب�أخالقيات العمل ،
واملحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة  ،وفق القوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 9
مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة املتعلقة باال�ستثمار وجتنب االزدواج
ال�ضريبي  ،يخ�ضع امل�شروع اال�ستثماري جلميع القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة فـيما مل
يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 10
يجوز بقرار من جمل�س الوزراء  -بناء على تو�صية الوزير  -منح امل�شروع اال�ستثماري
الذي ي�ؤ�س�س لإقامة م�شروعات ا�سرتاتيجية ت�سهم فـي حتقيق التنمية فـي �أن�شطة املرافق
العامة والبنية الأ�سا�سية �أو الطاقة اجلديدة �أو املتجددة �أو الطرق �أو املوا�صالت �أو املوانئ
موافقة واحدة على �إقامة امل�شروع اال�ستثماري وت�شغيله و�إدارته مبا فـي ذلك تراخي�ص
البناء والقوى العاملة  ،وتكون هذه املوافقة نافذة بذاتها دون حاجة �إلى اتخاذ �أي �إجراء
�آخر ب�ش�أنها .
وتبني الالئحة �شروط و�إجراءات ا�ستخراج هذه املوافقة .
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وال تخل هذه املوافقة مبا للجهات املخت�صة من حق الإ�شراف واملتابعة للت�أكد من التزام
امل�شروع اال�ستثماري بالقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
يحظ ــر علـ ــى امل�شروع اال�ستثمـ ــاري القيام ب�أي �أن�شطة لتحقيق �أغ ــرا�ض �سيا�سية �أو دينية ،
�أو تنطوي على متيي ــز بـ ــني املواطنـ ــني �أو املقيمـ ــني � ،أو من �ش�أنه ــا امل�ســا�س بالنظ ــام الـعـ ــام
�أو الآداب العامة .
املــادة ( ) 12
تكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الوزير ،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون .
ويكون لهم احلق فـي دخول املواقع �أو املن�ش�آت �أو مقار امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات  ،و�سلطة
الرقابة والتفتي�ش عليها  ،واالطالع على �سجالتها وم�ستنداتها ونظم العمل بها  ،للت�أكد
من مطابقتها لأحكام القوانني واللوائح املنفذة لها  ،كما يجب على املــالكيــن والقائم ــني
على �ش�ؤون تلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهم من �أجل �أداء �أعمالهم .
املــادة ( ) 13
يحظر �إف�شاء �أي معلومات تكون قد و�صلت �إلى علم املوظف ب�سبب �أعمال وظيفته تتعلق
بالفر�صة اال�ستثمارية �أو باجلوانب الفنية �أو االقت�صادية �أو املــالية مل�شروع ا�ستثماري .
املــادة ( ) 14
ت�صدر بقرار من الوزير قائمة بالأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها .
املــادة ( ) 15
حتدد الالئحة  -بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة � -شروط و�ضوابط و�إجراءات ومواعيد
�إ�صدار املوافقات والت�صاريح والرتاخي�ص املتعلقة بامل�شاريع اال�ستثمارية اخلا�ضعة لأحكام
هذا القانون .
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املــادة ( ) 16
تتولى الهيئة اخت�صا�صات الوزارة  ،ويتولى رئي�س جمل�س �إدارتها االخت�صا�صات املعقودة
للوزير  ،واملن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،بالن�سبة �إلى امل�شاريع اال�ستثمارية التي تتعامل
معها الهيئة .
املــادة ( ) 17
تخت�ص املحاكم العمانية بنظر �أي نزاع ين� أش� بني امل�شروع اال�ستثماري والغري  ،وتكون
لق�ضايا امل�شروعات اال�ستثمارية �صفة اال�ستعجال عند نظرها �أمام هذه املحاكم  ،ويجوز
ت�سوية اخلالفات واملنازعات عن طريق التحكيم .
الف�صـل الثانــي
حوافــز اال�ستثمــار الأجنبــي
املــادة ( ) 18
يتمتع امل�شروع اال�ستثماري بجميع املزايا واحلوافز وال�ضمانات التي يتمتع بها امل�شروع
الوطني وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء بناء
على تو�صية الوزير تقرير معاملة تف�ضيلية للم�ستثمر الأجنبي تطبيقا ملبد أ� املعاملة باملثل .
كما يجوز بقرار من جمل�س الوزراء منح جمموعة مزايا �إ�ضافـية مل�شاريع اال�ستثمار
الأجنبي التي ت�ؤ�س�س فـي املناطق الأقل منوا فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 19
يجوز تخ�صي�ص الأرا�ضي والعقارات الالزمة للم�شروع اال�ستثماري  ،بطريق الإيجار ملدة
طويلة � ،أو مبنح حق االنتفاع بها  ،دون التقيد ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص بتنظيم
االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة وقانون الأرا�ضي  ،وذلك وفق القواعد والأحكام التي حتددها
الالئحة بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
وتقوم الهيئة بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية بتحديد املواقع التي تخ�ص�ص فـي كل
حمافظة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية بحق االنتفاع وفقا لهذا القانون .
كما تقوم بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بتوفـري اخلدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز
و�صرف �صحي وطرق عامة وات�صاالت وغريها �إلى حدود امل�شروع .
-13-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 20
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
حت ــدد الالئح ــة امل�شروعات اال�ستثماريـ ــة التي يجوز �إعفا�ؤهـ ــا م ــن ال�ضرائـ ــب  ،والر�سـ ــوم
اجلمركية  ،وغي ــر اجلمركي ــة  ،ومدتها اعتبـ ــارا من تاريخ بدء امل�شروع بتقدي ــم اخلدم ــات
�أو تاريخ الإنتاج الفعلي  ،كما حتدد  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -املزايا الأخرى التي
ميكن منحها للم�شروعات اال�ستثمارية ومدتها وقواعد و�ضوابط منحها  ،مبا فـي ذلك
ال�ضريبة اجلمركية على الآالت والأجهزة واملعدات والآليات واملكائن ومدخالت الإنتاج
امل�ستوردة للم�شروع � ،أو تو�سعته �أو تطويره  ،و�أي ر�سوم �أخرى تكون م�ستحقة على الواردات
الالزمة لأغرا�ض امل�شروع اال�ستثماري امل�شار �إليها فـي املــادة ( )21من هذا القانون .
املــادة ( ) 21
يجوز للم�شروع اال�ستثماري �أن ي�ستورد بذاته �أو عن طريق الغري ما يحتاج �إليه فـي �إن�شائه
�أو التو�سع فـيه �أو ت�شغيله من م�ستلزمات الإنتاج واملواد والآالت وقطع الغيار وو�سائل النقل
املنا�سبة لطبيعة ن�شاطه دون حاجة �إلى قيده فـي �سجل امل�ستوردين .
وحتدد الوزارة �أو اجلهات املخت�صة احتياجات امل�شروع اال�ستثماري من املواد امل�شار �إليها
بناء على طلب امل�ستثمر الأجنبي .
املــادة ( ) 22
يكون �إعفاء امل�شروع اال�ستثماري من ال�ضرائب وفقا لأحكام قانون �ضريبة الدخل .
الف�صـــل الثالـــث
�ضمانـــات اال�ستثمـــار الأجنبـــي
املــادة ( ) 23
ال يجوز م�صادرة �أي م�شروع ا�ستثماري �إال بحكم ق�ضائي  ،وال احلجز على �أمواله �أو جتميدها
�أو التحفظ �أو فر�ض احلرا�سة عليها �إال بحكم ق�ضائي .
وي�ستثنى من ذلك الديون ال�ضريبية امل�ستحقة للدولة .
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املــادة ( ) 24
ال يجوز نزع ملكية امل�شروع اال�ستثماري �إال للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع امللكية للمنفعة
العامة  ،ومقابل تعوي�ض عادل يقدر وقت نزع امللكية  ،ويجب دفع التعوي�ض امل�ستحق
دون ت�أخري  ،كما ال يجوز �إنهاء عقدي االنتفاع �أو الإيجار فـي حالة تخ�صي�ص الأرا�ضي
والعقارات �إال وفقا للحاالت املقررة قانونا � ،أو بحكم ق�ضائي .
املــادة ( ) 25
ال يجوز للجهات املخت�صة �إلغاء املوافقة �أو الرتخي�ص �أو الت�صريح ال�صادر للم�شروع
اال�ستثماري �إال بقرار م�سبب بعد �إنذار امل�ستثمر الأجنبي كتابة باملخالفة املن�سوبة �إليه ،
و�سماع وجهة نظره  ،و�إعطائه مهلة ال تزيد على ( )30ثالثني يومـ ــا من تاريخ إ�ن ــذاره ،
لإزالـة �أ�سبــاب املخالفة  ،وفـي جميع الأح ــوال يج ــب �أخذ ر�أي الوزارة قبل �إلغ ــاء املوافق ــة ،
�أو الرتخي�ص � ،أو الت�صريح .
املــادة ( ) 26
مع مراعاة القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،للم�ستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع
التحويالت اخلا�صة بامل�شروع اال�ستثماري من /و�إلى خارج ال�سلطنة فـي �أي وقت  ،وت�شمل
التحويالت الآتي :
أ�  -عائدات اال�ستثمار الأجنبي .
ب  -ح�صيلة بيع �أو ت�صفـية كل �أو بع�ض امل�شروع اال�ستثماري .
ج  -ح�صيلة املبالغ الناجتة عن ت�سوية منازعات امل�شروع اال�ستثماري .
د  -التعوي�ض احلا�صل عليه نتيجة نزع ملكية امل�شروع اال�ستثماري للمنفعة العامة .
هـ  -قيمة �أق�ســاط الق ــرو�ض �أو التمويـ ــل الت ــي حت�ص ــل عليهـ ــا امل�شـ ــروع اال�ستثم ــاري
من اخلارج .
و � -أي حتويالت لال�سترياد والت�صدير مرتبطة بن�شاط امل�شروع اال�ستثماري .
ز �	-أي م�ستحقات خارجية لإيجار �آليات �أو عقود تقدمي خدمات فـي �إطار عمل امل�شروع .
املــادة ( ) 27
يجوز للم�ستثمر الأجنبي  -وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  -نقل ملكية امل�شروع
اال�ستثماري كليا �أو جزئيا �إلى م�ستثمر �أجنبي �آخر � ،أو عماين � ،أو التنازل عنه ل�شريكه
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فـي حالـة امل�شاركــة � ،أو االندمــاج � ،أو اال�ستحــواذ � ،أو تغيري ال�شكل القانونــي  ،وفــي هــذه
احلاالت ت�ستمر معاملة امل�شروع اال�ستثماري طبقا لأحكام هذا القانون  ،علــى �أن يوا�صـل
امل�ستثمر اجلديد العمل فـي امل�شروع اال�ستثماري  ،ويحل حمل امل�ستثمر ال�سابق فـي احلقوق
وااللتزامات .
الف�صــل الرابــــع
اجلــــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 28
تقوم الوزارة ب�إخطار امل�ستثمر الأجنبي كتابة عند خمالفته لأي حكم من �أحكام هذا
القانون �أو الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له لت�صحيح املخالفة خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الإخطار  ،ويجوز متديد املدة امل�شار �إليها ملدة مماثلة
�إذا وجدت �أ�سباب لذلك .
املــادة ( ) 29
فـي حالة عدم التزام امل�ستثمر الأجنبي بت�صحيح املخالفة فـي املدة امل�شار �إليها فـي املــادة ()28
من هذا القانون  ،توقع عليه �أحد اجلزاءات الآتية بح�سب ج�سامة املخالفة :
أ�  -احلرمان من كل احلوافز واملزايا �أو بع�ضها املقررة فـي هذا القانون .
ب  -وقف الن�شاط ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
ج �	-إلغ ــاء الرتخي ــ�ص نهائيا فـي حال ــة تكرار املخالفة  ،مع مراع ــاة �أحكام املــادة ()25
من هذا القانون .
وحتدد الالئحة �شروط و�إجراءات توقيع �أي من تلك اجلزاءات .
املــادة ( ) 30
تن�ش ـ أ� فـي الــوزارة جلنــة �أو �أكثــر لنظــر التظلمـات التي يقدمها ذوو ال�ش ـ�أن مــن الق ــرارات
ال�صادرة من الوزارة �أو اجلهات املخت�صة .
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وت�شكل اللجنة برئا�س ــة م�ست�شار من حمكم ــة الق ــ�ضاء الإداري ير�شح ــه رئي�س املحكمة ،
وع�ضوية قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول ير�شحه رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء ،
وواحد من ذوي اخلربة تر�شحه غرفة جتارة و�صناعة عمان  ،ويتولى �أمانة �سر اللجنة
�أحد موظفـي الوزارة .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة  ،ونظام عملها  ،والإجراءات املتبعة �أمامها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 31
تقدم التظلمات �إلى اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )30من هذا القانون خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار املتظلم منه �أو علمه به علما يقينيا ،
ويك ــون للجن ــة االت�ص ــال بال ــوزارة واجلهات املخت�صة لطلب تقدمي الإي�ضاحات والرد على
اال�ستف�سارات التي تراها الزمة للبت فـي التظلم  ،كما يكون لها اال�ستعانة بر�أي من تراه
من �أ�صحاب اخلربات والتخ�ص�صات املختلفة فـي الوزارة واجلهات املخت�صة .
وتف�صل اللجنة فـي التظلم بقرار م�سبب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،
ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة وملرة واحدة �إذا كان التظلم غري �صالح للبت
فـيه  ،ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للوزارة واجلهات املخت�صة .
ويجوز للمتظلم اللجوء �إلى املحكمة املخت�صة للطعن على القرار .
الف�صــــل اخلامــــ�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 32
مـع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 33
يعاقب كل �أجنبي يزاول �أي ن�شاط ا�ستثماري باملخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة ال تقل
عن ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )150000مائة وخم�سني �ألف ريال
عماين  ،كما يعاقب كل عماين ي�شرتك مع �أجنبي فـي م�شروع ا�ستثماري باملخالفة لأحكام
هذا القانون بالعقوبة ذاتها .
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املــادة ( ) 34
يعاقب كل من يحول دون ت�أدية املوظفـني املن�صو�ص عليهم فـي املــادة ( )12من هذا القانون
لأعمالهـ ـ ــم  ،بغرامـ ــة ال تقـ ـ ــل ع ــن (� )1000ألـ ــف ريـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ـ ــى ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 35
يعاقب كل من �أف�شى �أي معلومات تكون قد و�صلت �إلى علمه ب�سبب �أعمال وظيفته تتعلق
بالفر�صة اال�ستثمارية �أو باجلوانب الفنية �أو االقت�صادية �أو املــالية مل�شروع ا�ستثماري
ت�ؤدي إ�ل ــى تفويــت تلك الفر�ص ــة � ،أو ت ؤ�ثـ ــر ت�أثيــرا مبا�ش ــرا عل ــى امل�شـ ــروع اال�ستثم ــاري
بال�سج ــن ملدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ،
�أو ب إ�ح ــدى هات ــني العقوبتــني  ،وذلك فـيما عدا الأحوال التي ي�سمح فـيها القانون بذلك ،
�أو تنفـيذا حلكم �أو �أمر ق�ضائي .
املــادة ( ) 36
فـيما عدا اجلرمية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )35من هذا القانون  ،يجوز للوزير �أو من
يفو�ضه الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وذلك فـي �أي حالة تكون
عليها الدعوى العمومية  ،وقبل �صدور حكم فـيها مقابل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف
احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرميـ ــة  ،وال يزي ــد على �ضع ــف احل ــد الأق�صــى له ــا ،
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/51
ب�إ�صــدار قانـــون التخ�صيـــ�ص
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/77
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون التخ�صي�ص  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جملـ�س �إدارة الهيئــة العام ــة للتخ�صي ــ�ص وال�شراك ــة الالئح ــة التنفـيذي ــة
للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد على (� )1سنة من تاريخ العمل به  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،
مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى قان ــون التخ�صيــ�ص ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  ، 2004/77كمـ ــا يلغ ــى كـ ــل
ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
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قانــون التخ�صيــ�ص
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنـى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
اجلهـــة املخت�صــة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع التخ�صي�ص .
برنامــج التخ�صيــ�ص :
اخلطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون  ،والتي تو�ضح ال�سيا�سات والأغرا�ض
اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وطرق تنفـيذها واملدد الزمنية املتعلقة بها .
امل�شــروع العـــام :
املرافق واملن�ش�آت احلكومية .
م�شــروع التخ�صيـــ�ص :
امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا  ،التي يقرر جمل�س الوزراء نقل
ملكيتها �أو �إدارتها  -بح�سب الأحوال  -ل�شخ�ص خا�ص .
م�شاريــع التحويــل �إلــى �شركــات :
امل�شروع العام الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة بالكامل
للحكومة .
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�شركــة امل�شـــروع :
ال�شركتان املن�صو�ص عليهما فـي املادتني ( 10و  )11من هذا القانون .
الالئحـــــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على م�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات وعقود
اال�ست�شارات التي تربم ب�ش�أنهما  ،وال ت�سري عليها �أحكام قانون املناق�صات .
املــادة ( ) 3
تتمتع البيانات واملعلومات ذات ال�صلة مب�شروع �أو بربنامج التخ�صي�ص  ،ومب�شاريع التحويل
�إلى �شركات بال�سرية التامة  ،ويحظر على كل من يطلع عليهما بحكم وظيفته الإف�صاح
عنهما �أو �إف�شا�ؤهما .
املــادة ( ) 4
ال يتم تخ�صي�ص امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا �إال بالكيفـية
وفـي احلدود املبينة فـي هذا القانون  ،ويجب �أن يكون تخ�صي�ص امل�شروع العام �أو ال�شركات
جزءا من برنامج التخ�صي�ص .
وبالن�سبة مل�شروعات التخ�صي�ص غري الواردة �ضمن برنامج التخ�صي�ص  ،يجب قبل طرحها
والإعــالن عنه ــا �إحالته ــا �إلى جمل ــ�س الوزراء  ،العتمادها بعد �إجراء التقييم املبدئــي لهــا
من الهيئة .
الف�صـــل الثانـــي
�إجــراءات الطـــرح والرت�سيـــة
املــادة ( ) 5
يجب �أن يخ�ضع م�شروع التخ�صي�ص ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة  ،وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات املتعلقة بالطرح والرت�سية  ،وتقدمي
العطاءات وفتح املظاريف  ،والوثائق والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها كل مظروف ،
وال�ضمانات املــالية  ،واملدد القانونية للرد على �أ�صحاب العطاءات  ،وغري ذلك .
وتتول ــى الهيئ ــة الإع ــالن والإعداد للمناف�سة على م�شروع التخ�صي�ص علــى الوجـه املبني
فـي الالئحة .
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املــادة ( ) 6
يكون تقييم م�شروع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات بوا�سطة ا�ست�شاريني م�ستقلني
ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة واخلربة العاملية تختارهم الهيئة
من خالل �إجراءات يراعى فـيها مبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة .
وحتدد الالئحة �أ�س�س ومعايري التقييم والإجراءات التي يلتزم اال�ست�شاريون باتباعها ،
ويعتمد التقييم من الهيئة .
املــادة ( ) 7
يكون للهيئة �أن تدعو �إلى عقد اجتماعات مع �صاحب العطاء الفائز للتفاو�ض معه ب�ش�أن
بع�ض الأمور اخلا�صة باال�شرتاطات الفنية واملــالية  ،وال يجوز �أن يتناول التفاو�ض �أي
�أمور اعتربتها دعوة تقدمي العطاءات �أنها غري قابلة للتفاو�ض � ،أو مل يبد �صاحب العطاء
الفائز �أي حتفظات عليها فـي العطاء املقدم منه  ،كما ال يجوز �إجراء �أي تعديل فـي ال�شروط
الفنية واملــالية التي مت تقييم العطاء على �أ�سا�سها .
وفـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز  ،يحق للهيئة التفاو�ض مع مقدمي
العطاءات الأخرى بح�سب ترتيبهم بالأ�س�س ذاتها امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة حتى يتم
الو�صول �إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم  ،و�إال رف�ضتهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال  ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت
املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه املــادة .
املــادة ( ) 8
يجب ا�ستبعاد العطاءات غري املطابقة لل�شروط واملوا�صفات التي حتددها الهيئة لكل
م�شروع تخ�صي�ص  ،ويتم �إر�ساء م�شروع التخ�صي�ص على �صاحب العطاء الأجدى اقت�صاديا ،
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 9
تلغى �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�	- 2إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أغلبها بتحفظات جوهرية ال تتوافق مع ال�شروط
واملوا�صفات اخلا�صة بامل�شروع �أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .
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 - 3ف�شل التفاو�ض مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم املــادة ( )7من هذا القانون .
�	- 4إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة  ،ويجب �أن يكون م�سببا  ،وال يجوز
لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز قبول العطاء الوحيد فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 10
يجب على �صاحب العطاء الفائز بتخ�صي�ص امل�شروع العام ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية
ت�ؤول �إليها جميع الأ�صول املادية واملعنوية واخل�صوم اخلا�صة بهذا امل�شروع  ،كمـا حتل
حمل ــه فـي تنفـيــذ �أغرا�ضــه  ،وفـيما له من حقوق وما عليــه مـن التزامـات  ،ويتـم حتديـد
ر�أ�س مال ال�شركة وتق�سيمه �إلى �أ�سهم وطرحها لالكتتاب على الوجه املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 11
يجوز للمجل�س بناء على طلب اجلهة املخت�صة �أو من تلقاء نف�سه بالتن�سيق مع اجلهة
املخت�ص ــة  ،وبعد التن�سي ــق مع وزارة املــالي ــة  ،وموافقة جمل�س الوزراء  ،حتويل م�شروع عام
�أو جزء منه �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة بغر�ض رفع م�ستوى كفاءة
�إدارة وت�شغيل امل�شروع العام � ،أو متهيدا لتخ�صي�صه  ،وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
وحتل هذه ال�شركة حمل امل�شروع العام فـيما له من حقوق وما عليه من التزامات .
ويتولى املجل�س اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س هذه ال�شركة  ،ويتم تعيني �أع�ضاء
جمل�س الإدارة من ذوي الكفاءة واخلربة وفقا للآلية التي يحددها جمل�س الوزراء .
ويقدم جمل�س �إدارة ال�شركة �إلى املجل�س تقارير ن�صف �سنوية ت�شتمل على بيان تف�صيلي
مبا قام به من �أعمال وما اتخذه من �إجراءات فـي �سبيل تهيئة ال�شركة للتخ�صي�ص  ،على �أن
يلتزم مبا ي�صدره املجل�س فـي هذا ال�ش�أن من قرارات تكون الزمة لإمتام عملية التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 12
يجوز �أن ت�صل ن�سبة امل�ساهمة الأجنبية فـي ال�شركة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )10من هذا
القانون �إلى ( )%100مائة باملائة من ر�أ�س مالها  ،وال يقيد امل�ؤ�س�س الواحد بن�سبة معينة
من امل�ساهمة فـي هذه ال�شركة .
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املــادة ( ) 13
ت�ؤول ح�صيلة بيع الأ�سهم �أو الأ�صول اخلا�صة ب�شركة امل�شروع �إلى اجلهة التي يحددها
جمل�س الوزراء  ،وذلك بعد خ�صم جميع امل�صروفات والتكاليف التي �أنفقت فـي �سبيل �إمتام
عملية التخ�صي�ص  ،مبا فـي ذلك �أتعاب اال�ست�شاريني امل�شار �إليهم فـي املــادة ( )6من هذا
القانون .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على ح�صيلة بيع م�ساهمات احلكومة فـي ال�شركات اململوكة
لها كليا �أو جزئيا .
املــادة ( ) 14
يحدد عقد التخ�صي�ص حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها  ،ويجب �أن يت�ضمن البيانات
وال�شروط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 15
يخت ــ�ص املجل ــ�س بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو ال�ش ـ ـ�أن بخ�صو�ص �أي ق ــرار �أو إ�ج ــراء
يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد التخ�صي�ص  ،على �أن يقدم التظلم خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويبت املجل�س فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحتدد الالئحة �إجراءات تقدي ــم التظلم ونظره والبت فـيه  ،ويكون قرار املجل ــ�س بالبــت
فـي التظلم نهائيا .
الف�صـــل الثالـــث
ت�سويـــة �أو�ضـــاع املوظفـني
املــادة ( ) 16
تطبق الأ�س�س وال�ضوابط الواردة فـي هذا الف�صل على املوظفـني العمانيني الذين يخ�ضعون
لقوانـ ــني و�أنظم ــة الدولـ ــة  ،وت�أث ــروا من تخ�صي�ص امل�ش ــروع العـ ــام �أو م�شاريــع التحوي ــل
�إلى �شركات .
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املــادة ( ) 17
تقوم اجلهة املخت�صة بتوفـري البيانات اخلا�صة بعدد املوظفـني امل�شار �إليهم فـي املــادة ()16
من هذا القانون  ،وبيان م�س�ؤولياتهم  ،وخرباتهم  ،وعدد �سنوات خدمتهم  ،والأجور واملزايا
املــالية املمنوحة لهم .
املــادة ( ) 18
يجب على ال�شركة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )11من هذا القانون بعد اطالعها على البيانات
املتوفرة عن املوظفـني �أن حتدد املوظفـني الذين �سيتم ا�ستيعابهم فـيها  ،وعددهم ،
والوظائف التي �سي�شغلونها .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على كل من يتقدم مل�شروع تخ�صي�ص امل�شروع العام  ،على �أن
يلتزم بتحديد املوظفـني  ،وعددهم  ،والوظائف التي �سي�شغلونها فـي العطاء املقدم منه .
املــادة ( ) 19
تلتزم �شركة امل�شروع بنقل املوظفـني امل�شار �إليهم فـي املــادة ( )18من هذا القانون �إليها
و�إبرام عقد عمل مع كل منهم يو�ضح فـيه اخت�صا�صـات و�صالحيات الوظيفة ومزايا
وحقوق �شاغلها  ،ويجب �أال تقل الأجور واملزايا املــالية الأخرى التي �ستمنح لهم عما كانوا
يح�صلون عليه قبل نقلهم �إليها .
كما تلتزم تلك ال�شركة بعدم اال�ستغناء عن املوظفـني املنقولني �إليها ملدة ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ نقلهم  ،ب�شرط التزام ه�ؤالء املوظفـني بنظم و�ضوابط العمل .
املــادة ( ) 20
يلتزم املوظفون العمانيون املنقولون �إلى �شركة امل�شروع ب�سداد اال�شرتاكات ل�صندوق
التقاعد الذي �سيخ�ضعون له بعد نقلهم  ،كما تلتزم ال�شركة ب�سداد م�ساهماتها فـي هذا
ال�صندوق  ،وذلك وفقا للقواعد املقررة قانونا .
املــادة ( ) 21
تتم ت�سوية �أو�ضاع املوظفـني الذين ال يتم ا�ستيعابهم فـي �شركة امل�شروع  ،وفقا للقواعد
التي يقررها جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ش�أن .
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مر�ســـوم �سلطانــــي
رقـــم 2019/52
ب�إ�صـدار قانــون ال�شراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/51
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئيــ�س جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة العام ــة للتخ�صي�ص وال�شراكـ ــة الالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة
للقانون املرفــق خالل مدة ال تزيد على (� )1سنــة من تاريخ العمل به  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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قانــون ال�شراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص
الف�صـــل الأول
تعريـفات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
اجلهـــة املخت�صــة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع ال�شراكة .
م�شــروع ال�شراكـــة :
م�شــروع يكــون الغ ــر�ض منه القيــام ب�أعمـ ــال �أو تقدمي خدمات عامـ ــة لها �أهمية اقت�صادي ــة
�أو اجتماعي ــة تتوافـ ــق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنـ ــة  ،وخطته ـ ــا التنموي ــة � ،أو إ�ج ــراء حت�س ــني
�أو تطوير خلدمة عامة قائمة � ،أو رفع كفاءتها  ،يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون .
م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة :
م�شروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�صرها الفنيــة واملــالي ــة والقانونيـ ــة وغريها ب�شكل
دقيق و�شامـ ــل منذ البداي ــة  ،وميكن تنفـيذه ــا من خالل اللجوء �إلى حلول خمتلفة .
عقــد ال�شراكـــة :
عقد تربمه اجلهة املخت�صة مع �شركة امل�شروع تعهد مبقت�ضاه �إليها خالل مدة حمددة
متويل و�إن�شاء وجتهيز م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة و�إدارتها وت�شغيلها
وا�ستغاللها و�صيانتها  ،وت�أدية خدماتها وامل�ساهمة فـي �أداء وظيفتها  ،وذلك نظري ح�صول
�شركة امل�شروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد � ،أو طبقا للأ�س�س والقواعد التي يحددها .
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�شركــة امل�شــروع :
ال�شرك ــة الت ــي ي�ؤ�س�سه ــا �صاحــب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة وفقــا للقوانني املعمــول
بها فـي ال�سلطنة  ،بغر�ض تنفـيذ هذا امل�شروع .
القطـــاع اخلـــا�ص :
ال�شخ�ص االعتباري �أو التحالف الذي ي�شكل بني اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص االعتبارية ،
ال ــذي ميتلكـ ــه الأفـ ـ ــراد بالكامل �أو تك ــون ن�سبة م�ساهم ــة احلكوم ـ ــة فـي ر�أ�س مال ـ ــه تقـ ــل
عن (� )%40أربعني باملائة .
ال�شريــــك :
القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�س مــع غيـ ــره للفوز ب�أحد م�شروعات ال�شراكـ ــة وفقــا
لأحكام هذا القانون .
الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على عقود ال�شراكة  ،وعقود اال�ست�شارات املتعلقة بها امل�شار �إليها
فـي املــادة ( )6من هذا القانون  ،وال ت�سري على هذه العقود �أحكام كل من قانون املناق�صات ،
وقانون التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 3
ال يرتتب على �سريان �أحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من �أحكام فـي قوانني �أخرى
تتعلق ب�إدارة �أو ت�أجري �أو ترخي�ص �أو انتفاع �أو امتياز �أي من املرافق العامة  ،حيث ت�سري
عليها �أحكام القوانني ال�صادرة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 4
ال يجوز للجهة املخت�صة �أن تربم عقود �شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون �إال �إذا كان
م�شروع ال�شراكة له مردود اقت�صادي �أو اجتماعي  ،ويتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة
وخطتها التنموية .
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الف�صـــل الثانـــي
طـــرح وتر�سيــة م�شــروع ال�شراكـــة
املــادة ( ) 5
يجب �أن يتم اختيار ال�شريك وفقا ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة  ،وحتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بطرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة  ،وعلى
الأخ�ص �إجراءات الإعالن عنه  ،والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإعالن  ،ومواعيد
تقدمي طلبات الت�أهيل �أو العطاءات  ،ومعايري و�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمرت�شحني ،
وامل�ستندات والوثائق التي يجب على ال�شريك تقدميها  ،وعنا�صر و�إجراءات الرت�سية ،
و�ضوابط و�أ�س�س املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات .
وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -التعاقد بالإ�سناد املبا�شر لتنفـيذ
م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 6
للهيئة التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة
واخلب ــرة العاملــية فـي جمــال عق ــود ال�شراكـ ــة لتقديـ ــم ا�ست�ش ــارات تتعل ــق بدرا�س ــة وط ــرح
م�شروعات ال�شراكة  ،وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات اختيارهم .
املــادة ( ) 7
يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم �إلى الهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة فـي �صورة
درا�سة جدوى مبدئية  ،تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية  ،ويكون لها
مردود اقت�صادي �أو اجتماعي  ،وللهيئة قبول الفكرة �أو رف�ضها  ،على �أنه فـي حالة الرف�ض
يجب �أن يكون القرار م�سببا .
وفـي حالة قبول فكرة م�شروع ال�شراكة  ،يجب على �صاحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة
للم�شروع .
وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات تقدمي طلب فكرة م�شروع ال�شراكة والبت فـيها وحقوق
والتزامات �صاحب الفكرة .
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املــادة ( ) 8
يجب على الهيئة قبل طرح م�شروع ال�شراكة �أو الإعالن عنه التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ،
و�أخذ موافقة وزارة املــالية  ،و�إجراء التقييم الالزم مل�شروع ال�شراكة  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 9
تعد الهيئة  -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع
ال�شراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،على �أن تت�ضمن على الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1املعلومات الأ�سا�سية مل�شروع ال�شراكة التي تكون الزمة لإعداد العطاء وتقدميه ،
و�أ�سلوب ال�شراكة .
 - 2املوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة  ،وال�شروط الفنية واملــالية الالزم توفرها
فـي العطاء .
 - 3قيمة الت�أمني امل�ؤقت  ،و�أ�س�س احت�ساب قيمة الت�أمني النهائي .
 - 4الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها  ،واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها
وااللتزام بها .
 - 5الأ�س�س الفنية واملــالية والقانونية الت ــي يت ــم بن ــاء عليهــا تقيي ــم العطــاء والب ــت
فـي ــه  ،على �أن تعـ ـ ــد ه ــذه الأ�س ــ�س وفـ ــق قواعـ ــد مو�ضوعية ت�ضم ــن ع ــدم التمييـ ــز
بني املرت�شحني امل�ؤهلني .
 - 6ال�شـ ــروط الأ�سا�سي ــة لعق ــد ال�شراكــة  ،مــع بيـ ــان ال�شروط الت ــي ال يجــوز التفـاو�ض
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
يج ــوز �أن يتقــدم بالعط ــاء حتالــف مك ــون من �أكرث من مرت�شح م�ؤهــل  ،ويقــدم العط ــاء
با�سم هذا التحالف  ،ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على وجوب تقدم
املرت�شحني امل�ؤهلني بالعطاءات ب�صورة منفردة .
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وفـي حالــة تقدمي العطاء من حتال ــف  ،يحظــر على �أي مرت�شح م�ؤهل ع�ضــو ف ــي ه ــذا
التحالف �أن يتقدم بعطاء �آخر � ،سواء ب�صورة منفردة �أو بوا�سطة حتالف �آخر � ،أو من خالل
�شرك ــة مي ــلك �أغلبيــة ر�أ�س ماله ــا � ،أو يكــون ل ــه ال�سيطــرة عل ــى �إدارتها على النحــو املبني
فـي الالئحة  ،وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على خالف ذلك ،
ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة .
املــادة ( ) 11
تتولى الهيئة  -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -درا�سة العطاءات املقدمة ومطابقتها
لل�شروط واملوا�صفات املعلن عنهما  ،وحتديد امل�ستبعد منها غري املطابق لهذه ال�شروط
واملوا�صفات  ،وتقييم املطابق وفق الأ�س�س الفنية واملــالية والقانونية املبينة فـي كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات  ،وفـي الالئحة .
ويتم �إر�ساء م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الذي يثبت �أف�ضليته بعد �إعمال الأ�س�س
امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 12
يج ــوز للهيئـ ــة �إجراء مفاو�ضات مع �صاحــب العط ــاء الفائز  ،وفقا للقواع ــد والإج ــراءات
التي حتددها الالئحة  ،ويكون للهيئة فـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز
�إج ــراء مفاو�ضــات مع مقدم ــي العط ــاءات الأخرى بح�سب ترتيبه ــم  ،حتــى يتم الو�ص ــول
�إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم  ،و�إال رف�ضتهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال  ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت
املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه املــادة .
املــادة ( ) 13
يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية مبدئية
غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية  ،على �أن يعقب ذلك �إجراء حوار
تناف�سي مع املرت�شحني امل�ؤهلني بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية
واملــالي ــة ال ــواردة فـي ه ــذه العـ ــرو�ض  ،ثم يلي ذلك تقدمي العط ــاءات النهائي ــة التــي يتـ ــم
على �أ�سا�سها التقييم النهائي .
وحتـ ــدد الالئح ــة قواع ــد و�إجـ ــراءات تقدي ــم الع ــرو�ض املبدئيــة  ،والعط ــاءات النهائي ــة ،
وقواعد و�إجراءات احلوار التناف�سي .
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املــادة ( ) 14
تلغى �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة �إذا مت اال�ستغناء نهائيا عن امل�شروع � ،أو �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،ويجوز �إلغا�ؤها بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة فـي �أي من احلاالت
الآتية :
�	- 1إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�	- 2إذا اقرتن ــت العطاءات كلها �أو �أغلبه ــا بتحفظات جوهرية ال تتواف ــق مــع كرا�سـ ــة
ال�شروط واملوا�صفات � ،أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .
�	- 3إذا كانـ ــت قيم ــة العط ــاء الأق ــل تزي ــد دون مب ــرر عل ــى التكلف ــة املقارنـ ــة املعتم ـ ــدة
مــن الهيئ ــة .
 - 4ف�شل املفاو�ضات مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم املــادة ( )12من هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة  ،ويجب �أن يكون م�سببا  ،وال يجوز
لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز قبول العطاء الوحيد �أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة
املقارنة  ،وذلك فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 15
يجب على �صاحب العطاء الفائز ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ
م�شروع ال�شراكة املعلن عنه  ،ويجوز �أن ميتلكها بالكامل �أ�شخا�ص غري عمانيني  ،وحتدد
الالئحة �شكل ال�شركة  ،وقيمة ر�أ�س مالها  ،وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلاالت
التـ ــي ي�سم ــح لهــا فـيه ــا بتنفـيذ عقـ ــود �شراكة �أخرى بعد احل�ص ــول عل ــى موافق ــة كتابيـ ــة
من الهيئة .
ويجوز للمجل�س املوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بامل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع
بعد احل�صول على موافقة وزارة املــالية  ،على �أن ت�أخذ ال�شركة فـي هذه احلالة �شكل �شركة
م�ساهم ــة � ،أو �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  ،وذلك علــى الوجــه املبــني فـي الالئحــة  ،علـ ــى �أن
يقت�صـ ــر االكتت ــاب فـي �أ�سه ــم اجله ــة املخت�صــة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ،
ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك .
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وفـي جميع الأحوال  ،يحظر تداول �أ�سهم �شركة امل�شروع قبل اكتمال �أعمال البناء والتجهيز
�أو التطوي ـ ـ ــر والبـ ــدء فـي ت�شغي ـ ـ ــل م�ش ــروع ال�شراك ــة �أو ا�ستغاللـ ــه � ،إال �إذا تـم احل�صـ ـ ــول
على موافقة كتابية بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 16
يحظ ــر �إج ــراء �أي تعدي ــل على ال�ش ــكل القانون ــي ل�شركــة امل�شروع �أو تخفـي�ض ر�أ�س مالها ،
�أو بيع الأ�سهم �أو رهنها � ،أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء � ،أو االندماج � ،أو التق�سيم � ،أو اال�ستحواذ ،
�أو دخول �شركاء جدد � ،أو نقـ ــل امللكي ــة بالتنازل �أو البيع � ،إال بعـ ــد احل�ص ــول عل ــى موافـق ــة
كتابية من الهيئة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز رهن �أ�سهم �شركة امل�شروع لغري �أغرا�ض التمويل .
ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لأحكام هذه املــادة .
الف�صـــل الثالــــث
الأحكــام اخلا�صــة بعقــد ال�شراكــة
املــادة ( ) 17
يحدد عقد ال�شراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها  ،ويجب �أن يت�ضمن على وجه
اخل�صو�ص ما ي�أتي :
 - 1حتديد �أطراف العقد وبياناتهم التف�صيلية .
 - 2طبيعة ونطاق الأعمال �أو اخلدمات الواجب �أدا�ؤها من قبل �شركة امل�شروع و�شروط
تنفـيذها .
 - 3ملكية �أموال و�أ�صول م�شروع ال�شراكة واحلقوق املرتبطة به  ،والتزامات الأطراف
املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�شروع  ،والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته
عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 4أنواع ومبالغ الت�أم ــني علــى م�شــروع ال�شراك ــة  ،واملخاطـ ــر الناجمـ ــة ع ــن ت�شغيلـ ــه
�أو ا�ستغالله  ،و�ضمانات التنفـيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة املخت�صة  ،والقواعد
والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها .
 - 5االلتزامات املــالية املتبادلة بني �أطراف العقد  ،وطرق التمويل .
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 - 6م�س�ؤوليــة احل�صــول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ذات ال�صل ــة بتنفـيـ ــذ
م�شروع ال�شراكة .
 - 7مقابل �أداء اخلدمة �أو �سعر بيع املنتج  ،و�أ�س�س وقواعد احت�سابهما وتعديلهما .
 - 8تقا�سم املخاطر فـي حاالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني �أو ب�سبب
حادث مفاجئ �أو قوة قاهرة  ،و�أ�س�س حتديد التعوي�ضات بح�سب الأحوال .
 - 9حتديد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية واملــالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�شغيل
م�شروع ال�شراكة وا�ستغالله و�صيانته  ،وم�ستوى الأداء .
 - 10حـ ــق اجله ــة املخت�ص ــة فـي تعديـ ــل نط ــاق وحج ــم اخلدم ــات �أو الأعمــال وغي ـ ــرها
من التزامات �شركة امل�شروع  ،وحتديد �أ�س�س وقواعد تقدير التعوي�ض فـي هذه احلالة .
 - 11التزام �شركة امل�شروع ب�شروط ال�صحة وال�سالمة  ،ومبتطلبات حماية البيئة .
 - 12اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �شركة امل�شروع .
 - 13م ـ ــدة العق ــد بحي ــث ال تزي ـ ــد ف ـ ــي جميـ ــع الأحـ ــوال ع ـل ــى ( )50خم�س ـ ــني عام ـ ــا ،
وحـ ــاالت الإنهاء املبك ــر ل ــه .
 - 14احل ـ ــاالت التــي يح ــق فـيه ــا للجه ــة املخت�ص ــة �إنه ــاء العق ـ ــد ب�إرادتهـ ــا املنف ـ ــردة ،
والآثــار املرتتبــة علــى ذلك .
 - 15طرق ت�سوية املنازعات .
املــادة ( ) 18
مـع مراعــاة حكــم املــادة ( )19مــن هــذا القان ــون  ،ال يج ــوز �إجراء �أي تعديل على ال�شــروط
الواردة فـي عقد ال�شراكة �إال طبقا للأ�س�س واحلدود املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو مبوافقة
�أطرافه  ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة  -فـي جميع الأحوال  -على التعديل .
املــادة ( ) 19
يكون للجهة املخت�صة  -وبعد موافقة كتابية من الهيئة  -حق تعديل �أي من ال�شروط
ال ــواردة فـ ــي عق ــد ال�شراك ــة والقواع ــد املتعلق ــة بت�شغ ــيل م�شروع ال�شراكـ ــة �أو ا�ستغاللـ ــه
بـما فـي ذلك �أ�سع ــار بيع املنتج ــات �أو مقابل اخلدمات  ،دون �إخـ ــالل بح ــق �شرك ــة امل�ش ــروع
فـي التعوي�ض طبقا للأ�س�س واحلدود املبينة فـي عقد ال�شراكة .
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املــادة ( ) 20
يكون للجهة املخت�صة  -بعد موافقة كتابية من الهيئة  -حق احللول حمل �شركة امل�شروع
فـي تنفـيذ عقد ال�شراكة � ،أو �أن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها �أخطاء ج�سيمة
ت�ؤثر فـي �سري م�شروع ال�شراكة � ،أو �إذا �أخلت �إخالال جوهريا ب�أحد التزاماتها املن�صو�ص
عليها فـي عقد ال�شراكة � ،أو فـي هذا القانون � ،أو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات ،
�أو اخلدمات التي تقدمها  ،ومل يتم معاجلة اخلط أ� �أو اخللل  ،ومل تتدخل جهة التمويل
لإ�صالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�شراكة من تاريخ �إخطارها بذلك  ،دون الإخالل
بحق اجلهة املخت�صة فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها .
املــادة ( ) 21
ال يجوز احلجز على املن�ش�آت �أو الأجهزة �أو الأدوات �أو الآالت �أو املعدات �أو غريها مما يك ــون
م�ستخدم ــا فـي ت�شغيل م�ش ــروع ال�شراك ــة �أو ا�ستغالل ــه  ،ويقــع باطال كــل إ�جــراء يتــم علــى
خالف ذلك .
املــادة ( ) 22
ينق�ضي عقد ال�شراكة بانق�ضاء مدته  ،ويجوز �إنها�ؤه قبل انق�ضاء هذه املدة فـي احلاالت
املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك  ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة
 فـي جميع الأحوال  -على �إنهائه .املــادة ( ) 23
فـي حالة انق�ضاء مدة عقد ال�شراكة � ،أو �إنهائه قبل انق�ضاء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ،
ت�ؤول �إلى الدولة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي � ،أو دفع �أي مقابل � ،أو تعوي�ض ملكية جميع
�أ�صول م�شروع ال�شراكة وما يعد من م�ستلزماته  ،وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�صول التي قد يتفق
فـي العقد على �أنها ال ت�ؤول �إلى الدولة � ،أو ت�ؤول �إليها مبقابل �أو تعوي�ض  ،ويقع باطال كل
�إجراء �أو ت�صرف يتم على خالف ذلك .
ويج ــوز �إع ــادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وف ــق �أحكـام هـذا القانون ،
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 24
يخ�ضع عقد ال�شراكة لأحكام القانون العماين  ،ويقع باطال كل اتفاق يق�ضي بغري ذلك ،
ويجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات النا�شئة عنه بطريق التحكيم � ،أو غريه من الطرق
الودية لت�سوية املنازعات  ،وذلك طبقا ملا يتم االتفاق عليه فـي عقد ال�شراكة .
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الف�صــل الرابـــع
التزامـــات �شركـــة امل�شـــروع
املــادة ( ) 25
ال يجوز ل�شركة امل�شروع تقا�ضي �أي مقابل مايل نظري بيع املنتجات �أو �أداء اخلدمات حمل
عقد ال�شراكة � ،إال بعد قيام اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات
�أو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�صو�ص عليه فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ل�شركة امل�شروع بيع �أو رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة  ،كما ال يجوز لها
�أن تتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن عقد ال�شراكة �أو �أن حتل غريها فـي تنفـيذه ،
�أو �أن ترتب رهنا و�أي حق عيني لغر�ض �آخر غري التمويل � ،إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية من الهيئة  ،ووفقا للإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة  ،ويقع
باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك .
املــادة ( ) 27
تلتزم �شركة امل�شروع بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة  ،و�شروط ال�صحة وال�سالمة  ،ومبتطلبات حماية
البيئة .
كما تلتزم بنقل اخلربة والتكنولوجيا واملعرفة �إلى اجلهة املخت�صة  ،وتدريب وت�أهيل
موظفـي هذه اجلهة على �إدارة وت�شغيل م�شروع ال�شراكة  ،وذلك وفق الأحكام وال�شروط
املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 28
تكفل �شركة امل�شروع امل�ساواة التامة بني املنتفعني باملنتجات �أو اخلدمات التي يتيحها
م�شروع ال�شراكة  ،ومع ذلك يجوز لها �أن تقرر معاملة خا�صة لبع�ض الفئات من املنتفعني
الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،شريطة احل�صول
على موافقة كتابية من الهيئة  ،و�أن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا  ،ومعتمدة
من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 29
تلتزم �شركة امل�شروع با�ستخدام الأ�صول اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة فـي الغر�ض الذي �أعدت
من �أجله  ،ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها .
وال يجوز له ــا بيع الأ�صــول اخلا�صــة مب�ش ــروع ال�شراك ــة � ،أو الت�ص ــرف فـيها ب�أي طريق ــة
�إال لغـر�ض تنفـيــذ برنام ــج الإحالل والتجديد املن�صو�ص علي ــه ف ــي عق ــد ال�شراك ــة  ،وبعد
احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 30
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقارير دورية عن جميع الأعمال
املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�شراكة ك�أعمال البناء والتجهيز وال�صيانة والت�شغيل واال�ستغالل ،
وعل ــى اجلهة املخت�ص ــة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير  ،وذلك علــى النحــو ال ــذي
حتدده الالئحة .
الف�صــل اخلامـــ�س
الرقابــــة والإ�شــــراف
املــادة ( ) 31
للجهة املخت�صة كل �سلطات الإ�شراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�شراكة ،
واملتابعة ملراحل �إن�شاء م�شروع ال�شراكة وجتهيزه  ،والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات
�أو اخلدمات التي تقدمها �شركة امل�شروع  ،ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة
تنفـيذ امل�شروع  ،وذلك وفقا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 32
ملوظفـي اجلهة املخت�صة حق دخول موقع م�شروع ال�شراكة و�أي مكان ذي �صلة به فـي �أي
وقت  ،للتفتي�ش والرقابة  ،ولهم على الأخ�ص االطالع على �سري العمل وكفاءته  ،وفح�ص
كل ما يتعلق بالنواحي الفنية واملــالية والإدارية للم�شروع  ،وتقييم الإجراءات املتخذة
لتحقيق �شروط ال�صحة وال�سالمة  ،وعدم وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا
للممتلكات العامة �أو اخلا�صة  ،وعلى �شركة امل�شروع �أن تقدم كل ما ميكنهم من �أداء عملهم .
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املــادة ( ) 33
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات
وامل�ستندات وغريها من الأوراق ذات ال�صلة بتنفـيذ م�شروع ال�شراكة  ،وللجهة املخت�صة
حق ا�ستخدام �أي منها فـي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياتها ووظائفها الإ�شرافـية والرقابية
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 34
للجهة املخت�صة �إ�صدار الأوامر والتعليمات كتابة �إلى �شركة امل�شروع لتنفـيذ القوانني
والأنظمة املعمول بها � ،أو التي ترى �أنها �ضرورية والزمة حل�سن �سري العمل وكفاءته ،
�أو بق�صد تفادي وقوع �ضرر �أو �إزالته  ،ويجب على ال�شركة االمتثال التام لهذه الأوامر
والتعليمات  ،وتنفـيذها فور علمها بها .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
الأحكــــام اخلتاميـــة
املــادة ( ) 35
يختـ�ص املجل�س بنظر التظلمات التي يقدمها ال�شري ــك �أو �شرك ــة امل�شــروع ب�شـ ـ�أن �أي ق ــرار
�أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة  ،على �أن يقدم التظلم خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويبت املجل�س فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحت ــدد الالئحــة �إجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه  ،ويكون ق ــرار املجل�س بالبت
فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 36
تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي يحال �إلى جمل�س الوزراء  ،ي�شتمل على جميع البيانات
اخلا�صة باخلطط املعتمدة  ،وبعقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون  ،وامل�شاريع
التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ  ،مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ  ،وذلك على الوجه املبني
فـي الالئحة .
وعلــى اجله ــة املخت�صة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج �إليه من معلومات �أو بيانـ ــات �أو وثائ ــق
�أو م�ستندات تتعلق بعقود ال�شراكة املربمة معها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/53
ب�إ�صــدار قانــون الإفــال�س
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
وعلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/2ب�إ�صدار نظام ال�سجل العقاري ،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/29
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
وعلى قانون الإثبات فـي املعامـالت املدنيـة والتجارية ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/68
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
وعلى قانون اجلزاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/7
وعلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/8
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون الإفال�س  ،املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�صـدر وزيــر التجارة وال�صنــاعة بالتن�سيــق مع اجلهـات املخت�صة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى الكتاب اخلام�س من قانون التجارة  ،كما يلغى كل ما يخالف � ،أو يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرفق .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون الإفــال�س
البــاب التمهيــدي
تعريفات و�أحكــام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبــني قريــن كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
ب  -الوزيــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
ج  -الدائـرة املخت�صـة :
دائرة التدقيق والرقابة على املن�ش�آت التجارية فـي الوزارة .
د  -ال�سجــل :
ال�سجل التجاري .
هـ � -أمــني ال�سجــل :
�أمني ال�سجل التجاري .
و  -اجلــدول :
جدول خرباء الإفال�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )5من هذا القانون .
ز  -املحكمـة :
املحكمة املخت�صة بنظر الدعاوى واملنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام هذا القانون ،
وفقا للمادة ( )4منه .
ح  -التدابري التحفظية :
التدابي ــر ال�ضروري ــة التــي تتخذها املحكمة � ،أو يتخذها قا�ضي ال�صلح �أو قا�ضي
التفلي�س ــة وفقا لأحكام هذا القانون بهــدف حفــظ �أو �إدارة �أ�ص ــول التاج ــر املدي ــن
على نحو �آمـن � ،أو منع املدين املفل�س من الهرب � ،أو �إخفاء �أمواله .
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ط � -إعادة الهيكلة :
الإجراءات التي من �ش�أنها م�ساعدة التاجر املدين على خروجه من مرحلة اال�ضطراب
املايل والإداري ل�سداد ديونه  ،وفق خطة �إعادة الهيكلة .
ي  -جلنة �إعادة الهيكلة :
اللجنة امل�شكلة من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول لإع ــداد خطة �إعادة الهيكلة .
ك  -املعـــاون :
ال�شخ�ص امل�سـ ـ�ؤول عن م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�ضع ــه املايل والإداري ،
ومتابعة تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة .
ل  -ال�صلــح الواقــي :
الت�سوية التي يقوم بها قا�ضي ال�صلح بني التاجر املدين والدائنني لتجنب �إ�شهار
�إفال�سه بناء على طلب يقدم من التاجر املدين .
م  -قا�ضــي ال�صلــح :
القا�ضي املعني للإ�شراف على �إجراءات ال�صلح الواقي .
ن � -أمــني ال�صلــح :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن مبا�شرة إ�جـراءات ال�صلح بني طالب ال�صلح الواقي  ،والدائنني ،
ومتابعتها .
�س  -الرقيـــب :
ال�شخ�ص املعني ملراقبة تنفـيذ عقد ال�صلح الواقي .
ع  -التفلي�ســة :
جميع �أموال املدين املفل�س الذي غلت يده عنها مبوجب حكم �إ�شهار الإفال�س .
ف  -قا�ضــي التفلي�ســة :
القا�ضي املعني للإ�شراف على �إجراءات التفلي�سة .
�ص  -مديـر التفلي�ســة :
املمثل القانوين للتفلي�سة الذي تعينه املحكمة لإدارة �أعمال التفلي�سة .
ق  -املديــن املفلــ�س :
التاجر الذي �صدر حكم ق�ضائي ب�إ�شهار �إفال�سه .
ر  -املراقــب :
ال�شخ�ص الذي يعينه قا�ضي التفلي�سة من بني الدائنني ملـراقبة �أعمال التفلي�سة .
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�ش  -احتــاد الدائنــني :
االحت ــاد الـ ــذي يقـ ــوم بـ ــني الدائنــني بتحق ــق �إح ــدى احلـ ــاالت املن�صـ ــو�ص عليه ــا
فـي املـادة ( )181من هذا القانون .
ت � -أمني احتاد الدائنني :
ممثل التفلي�ســة الذي يتم اختياره من قبل الدائنيـن عند قيام حالة احتاد بينهم .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على التاجر وفقا للتعريف الوارد فـي قانون التجارة .
وي�ستثنى من �أحكامه امل�ؤ�س�سات املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين وفقا لأحكام القانون
امل�صرفـي � ،أو لأي قانون �آخر  ،و�شركات الت�أمني املرخ�صة وفقا لأحكام قانون �شركات الت�أمني .
وال يخل تطبيق �أحكام هذا القانون باال�ستثناء الوارد فـي ن�ص املادة ( )44من قانون نظم
املدفوعات الوطنية .
املــادة ( ) 3
ت�ســري �أحكــام قانـون التجـارة  ،وقانون املعامالت املدنية  ،وقانون الإثبات فـي املعامالت
املدنية والتجارية  ،وقانون الإجراءات املدنية والتجارية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا
القانون .
املــادة ( ) 4
تخت�ص املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز الرئي�سي للتاجر املديــن بنظر الدع ــاوى الت ــي
تن� أش� عن تطبيق �أحكام هذا القانون  ،و�إذا كان املركز الرئي�سي له خارج ال�سلطنة اخت�صت
املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز املحلي (فرع) التاجر املدين فـي ال�سلطنة .
ومع عدم الإخالل باالتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة  ،يجوز �إ�شهار �إفال�س التاجر
الأجنبي الذي يكون له فـي ال�سلطنة فرع �أو وكالة  ،ولو مل ي�صدر حكــم ب�إ�شه ــار �إفال�س ــه
فـي دولة �أجنبية  ،وفـي هذه احلالة تكون املحكمة املخت�صة ب�إ�شهار الإفال�س فـي ال�سلطنة
هي التي يقع فـي دائرتها الفرع �أو الوكالة .
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املــادة ( ) 5
ين� أش� جدول للخرباء ي�سمى (جدول خرباء الإفال�س)  ،يقيد به عدد كاف من الأ�شخا�ص
واملكات ــب وال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ــة فـي جمال �إعادة الهيكل ــة و�إدارة الأ�صــول والإفال�س ،
ومديري التفلي�سة  ،واخلرباء املثمنني  ،وغريهم عند االقت�ضاء .
وي�صدر وزير العدل بالتن�سيق مع الوزير الالئحة املنظمة للقيد فـي اجلدول  ،و�ضوابط
اختيار اخلرباء  ،وكيفـية مبا�شرتهم لعملهم  ،وم�ساءلتهم  ،ومعايري حتديد �أتعابهم .
البــاب الأول
�إعادة الهيكلــة وال�صلــح الواقي
الف�صـــل الأول
�إعـادة الهيكلـــة
الفــرع الأول
طلـــب �إعـادة الهيكلـــة
املــادة ( ) 6
للتاجر املدين الذي مل يرتكب غ�شا �أن يطلب �إعادة الهيكلة � ،شريطة �أن يكـ ــون ق ــد زاول
التج ــارة ب�صف ــة م�ستمــرة خــالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطل ــب  ،ويجوز لورثة
التاجر املدين خالل ال�سنة التالية لوفاته طلب �إعادة هيكلة ن�شاطه مبوافقة جميع الورثة .
وال جتوز �إعادة هيكلة ال�شركة  ،وهي فـي طور الت�صفـية .
املــادة ( ) 7
ال يجوز التقدم بطلب �إعادة الهيكلة فـي حالة �صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفــال�س التاجــر
املدين � ،أو احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي .
ويرتتب على تقدمي طلب �إعادة الهيكلة وقف طلبي �إ�شهار الإفال�س  ،وال�صلـ ــح الواق ــي
�إلى حني انتهاء البت فـي طلب �إعادة الهيكلة .
وال يجوز تقدمي طلب �آخر ب�إعادة الهيكلة �إال بعد مرور ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ رف�ض
�أو حفظ الطلب ال�سابق .
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املــادة ( ) 8
يجب �أن يت�ضمن طلب �إعادة الهيكلة �أ�سباب اال�ضطراب املالــي والإداري وتاريــخ ن�ش�أت ــه
وما اتخ ــذ فـي �ش�أنــه من �إجراءات لتجنب حدوثه �أو معاجلة �آثاره وما يراه التاجر املدين
من �إجراءات الزمة للخروج منه  ،ويجب �أن يقدم الطلب خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ا�ضطراب �أعمال التاجر املدين  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
أ�  -الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .
ب � -شهــادة من أ�مــني ال�سجل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�ضه الأحكــام اخلا�صــة
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
ج � -شهادة من غرفة جتارة و�صناعة عمان تفـيد انت�سابه �إلى الغرفة عن ال�سنتني
ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
د � -صورة من القوائم املالية املدققة عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
هـ  -بيـ ــان ب�إجمـ ــايل امل�صروف ــات ال�شخ�صية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين �أو ذات
العالقة به عن ال�سنتني ال�سـ ــابقتني على طلب �إعادة الهــيكلة .
و  -بيان تف�صيلي بالأموال املنقولة والعقارات للتاجر املدين  ،وقيمتهـا التقريبي ــة
عند طلب �إعادة الهيكلة .
ز  -بيان ب�أ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها .
ح � -شهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب �إعادة الهيكلة � ،أو التقدم بطلب
�سبق حفظه  ،وانق�ضت ( )3ثالثة �أ�شهر على ذلك .
ط � -شهــادة م ــن �أم ــني ال�سجل تفـيد بعدم �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين � ،أو عقد �صلح
واق منه .
ي  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .
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و�إذا كان الطلب خا�صا ب�شركة  ،وجب �أن يرفق به  -ف�ضال عن الوثائق املذكورة فـي البنود
ال�سابقة � -صورة من عقد ال�شركة ونظامها م�صدقا عليها من �أمني ال�سجل  ،والوثائق
املثبتة ل�صفة التاجر املدين وقرار �أغلبية ال�شركــاء �أو جمعي ــة ال�شرك ــاء �أو م ــالك ال�شرك ــة
�أو اجلمعية العامة غري العادية بح�سب الأحوال بطلب �إعادة الهيكلة  ،وبيان ب�أ�سماء
ال�شركاء املت�ضامنني وعناوينهم وجن�سياتهم .
ويجب �أن تكون تلك الوثائق م�ؤرخة وموقعة من التاجر املدين  ،و�إذا تعذر تقدمي بع�ضها
�أو ا�ستيفاء بياناتها  ،وجب �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب ذلك .
املــادة ( ) 9
تق ــدم طلبــات �إعــادة الهيكلــة إ�لــى الدائــرة املخت�صـة  ،ويتم قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك ،
ويجب على الدائرة املخت�صة احلفاظ على �سرية املعلومات املتعلقة بطلبات خطة �إعادة
الهيكلة  ،ما مل يكن �إف�شا�ؤها الزما مبقت�ضى القانون � ،أو لأغرا�ض �إنفاذ الت�سوية .
الفــرع الثانــي
فحـ�ص طلبات �إعادة الهيكلة والت�سوية
املــادة ( ) 10
تتولى الدائرة املخت�صة فح�ص طلبات �إعادة الهيكلة  ،وا�ستيفــاء م�ستن ــدات الطلب ــات ،
وحت�ضريها و�إعداد مذكرة بطلبات اخل�صوم و�أ�سانيدهم  ،وذلك خالل مدة ال جتاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ قيد الطلب .
املــادة ( ) 11
تقوم الدائرة املخت�صة بعقد جل�سات الو�ساطة فـي طلبات �إعادة الهيكلة بح�ضور �أطراف
النزاع � ،أو وكــيل مف ــو�ض عنهـ ــم بت�سوي ــة الن ــزاع  ،و�إذا تخلـ ــف �صاح ــب ال�شـ ـ�أن �أو وكيل ــه
عن ح�ضور جل�ستني متتاليتني يتم حفظ الطلب .
ويجوز للدائرة املخت�صة االجتماع مع �أطراف النزاع �أو وكالئهم �أو االنفراد بكــل ط ــرف
على حدة  ،واتخاذ ما تراه منا�سبا لتقريب وجهات النظر بهدف الو�صول �إلى اتفاق ت�سوية
ملزم للطرفـني  ،ولها اال�ستعانة بخبري �أو �أكرث من اخلرباء املقيدين فـي اجلــدول مــع
تكليــف �أي من طرفـي النزاع ب�سداد �أتعابه .
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املــادة ( ) 12
�إذا مت التو�صل �إلى ت�سوية النزاع  ،يحرر اتفاق ت�سوية يوقع عليه كافة الأطراف  ،ويبني
فـيه تفا�صيل االتفاق  ،وما مت من �إجراءات الو�ساطة .
وتثبت الدائرة املخت�صة قبول الت�سوية  ،وحتيل امللف �إلى املحكمة العتمادها .
املــادة ( ) 13
�إذا مل يتم التو�صل �إلى الت�سوية  ،يعترب الطلب مرفو�ضا  ،ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن الطعن
على هذا القرار �أمام املحكمة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه برف�ض
الطلب على عنوانه املثبت فـي الطلب  ،على �أن تف�صل فـيه املحكمة خالل (� )7سبعة �أيام
من تاريخ الإحالة  ،ويكون القرار ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
الفــرع الثالــث
خـطـة �إعـادة الهيكـلـة
املــادة ( ) 14
للدائرة املخت�صة فـي مرحلة الو�ساطة من �أجل الت�سوية فـي طلبات �إعـ ــادة الهيكلـ ــة ،
وللمحكمة  -فـي جميع الأحوال  -فـي �أي مرحلة يكون عليها النزاع ت�شكيل جلنة ت�سمى
(جلنة �إعادة الهيكلة) من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول  ،وتخت�ص هذه اللجنة بو�ضع
خطة �إعادة هيكلــة و�إدارة �أ�صــول التاجــر املدين وتقييمه ــا  ،بالإ�ضاف ــة �إل ــى مــا تكل ــف
ب ــه مـن �أعمال �أخرى  ،وتتولى الدائرة املخت�صة �أو املحكمة بح�سب الأحوال تقدير �أتعاب
اللجنة .
املــادة ( ) 15
ترفع جلنة �إعادة الهيكلة تقريرا �إلى الدائرة املخت�صة �أو املحكمة بح�سب الأحوال  ،خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ التكليف  ،مت�ضمنا ر�أيها عن �سبب ا�ضطراب �أعمال التاجر
املدين  ،وجدوى �إعادة الهيكلة  ،واخلطة املقرتحة لذلك  ،على �أن يتم تنفـيذ خطة �إعادة
الهيكلة فـي مدة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 16
حتيل الدائرة املخت�صة خطة �إعادة الهـيكلة الت ــي ترفع ــها جلن ــة �إع ــادة الهيك ــلة  -بنـ ــاء
على موافقة الأطراف املوقعني عليها � -إلى املحكمة لالعتماد  ،وفـي حالة املوافقة تكون
هذه اخلطة ملزمة لأطرافها .
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وللمحكمة �أن تعني معاونا للتاجر املدين �إذا ر�أت موجبا لذلك  ،من بني اخلرباء املقيدين
فـي اجلدول �أو غريهم ممن يختاره الأطراف  ،على �أن حتدد �أتعاب املعاون وفقا ملا يتفق
عليه بينهم  ،وفـي حالة تعذر ذلك تتولى املحكمة حتديد �أتعابه  ،وللمحكمة  -من تلقاء
نف�سها �أو بناء على طلب مربر لأي من �أطراف خطة �إعادة الهيكلة  -ا�ستبدال املعاون .
املــادة ( ) 17
يتولى املعاون القيام بالآتي :
أ�  -م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�ضعه املايل والإداري .
ب  -تقدمي امل�شورة والدعم الفني للتاجر املدين .
ج  -و�ضع �آلية تنفـيذ �إجراءات خطة �إعادة الهيكلة .
د  -م�ساعدة التاجر املدين فـي تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة بالتعاون مع دائنيه .
هـ  -إ�عـ ــداد تقريـ ــر ك ــل ( )3ثالثة �أ�شهـر ب�ش�أن تطبيق خطة �إعادة الهيكلة  ،وعر�ضه
على الدائرة املخت�صــة و�أطراف اخلطة لإطالعهم على �سري �إجراءاتها  ،ومدى
التزام التاجر املدين بها .
املــادة ( ) 18
ي�ستمر التاجر املدين فـي �إدارة �أمواله فـي مرحلة تنفـيذ خطة �إعادة الهيكل ــة  ،ويظ ــل
م�س�ؤوال عما ين�ش�أ عنها من التزامات �أو تعاقدات �سابقة �أو الحقة لتاريخ اعتماد خطة �إعادة
الهيكلة  ،ومبا ال يخالف هذه اخلطة .
املــادة ( ) 19
ال يجوز للتاجر املدين القيام ب ـ�أي مــن الت�صرف ــات الت ــي ت�ؤث ــر عل ــى م�صال ــح الدائن ــني ،
مب ــا ف ــي ذلك البي ـ ــع ال ــذي ال عالقـ ــة ل ــه مبمار�س ـ ــة �أعمالــه التجارية املعتادة  ،والتربع
والهبة واالقرتا�ض �أو الإقرا�ض � ،أو �أي من �أعمال التربع والكفاالت والرهن � ،أو �أي عمل من
الأعمال املماثلة  ،مبا يخالف خطة �إعادة الهيكلة .
املــادة ( ) 20
يجوز لكل ذي م�صلحة اللجوء �إلى املحكمة ب�ش�أن �أي �إجراء يتعلق بخطة �إعادة الهيكلة
خالل مدة تنفـيذها .
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املــادة ( ) 21
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )7من هذا القانون  ،يتعني على الدائرة املخت�صــة حفــظ
طلب �إعادة الهيكلة فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا تعذر االتفاق على خطة �إعادة الهيكلة مع الدائنني .
ب � -إذا لــم يرفــق التاجـر املدين بطلبـه املعلومـات �أو امل�ستندات املبينـ ــة فـي امل ــادة ()8
من هذا القانون � ،أو التي كلف بتقدميها خالل الأجل الذي حدد لذلك .
ج � -إذا مل يقم التاجر املدين بالوفاء بالتكاليف وامل�صروفات الالزمة لإجراءات �إعادة
الهيكلة  ،ومن بينها �أتعاب املعاون � ،أو �إذا تبني �أن موجوداته ال تكفـي للوفاء بها .
د  -زوال الأ�سباب التي دعت التاجر املدين �إلى التقدم بطلب �إعادة الهيكلة .
هـ � -إذا كانت �إجراءات �إعادة الهيكلة غري مالئم ــة للتاجر املدين ا�ستنــادا �إلى البيانات
وامل�ستنــدات املقدمة مع الطلب � ،أو ا�ستنــادا �إلى التقرير الذي تعده جلنة �إعــادة
الهيكلة .
املــادة ( ) 22
يحظر بعد اعتماد خطة �إعادة الهيكلة رفع �أي دعوى بني التاجر املدين  ،والأطراف املوقعني
على اخلطة �إذا كانت متعلقة ب�إجراءات اخلطة �أو ال�سري فـيها  ،وتوقف مدد التقادم املتعلقة
بالدعاوى واملطالبات والديون اخلا�صة بهم حلني انتهاء تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة .
ويدخل فـي احلظر املن�صو�ص علــيه فـي الفقرة ال�سابقة �أي دعوى �أو �أمــر ق�ضائــي يطل ــب
من قبل الأطراف املوقعني على اخلطة  ،ويكون من �ش�أنه �إعاقة تنفـيذها .
املــادة ( ) 23
تنتهي خطة �إعادة الهيكلة بانتهاء تنفـيذها  ،ويجوز �إنها�ؤها قبل ذلك �إذا حت�سنت �أو�ضاع
التاجر املدين املالية والإدارية وقام بالوفاء بديونه � ،أو تعــذر تنفـيذ اخلطــة �أو مت الإخ ــالل
بها لأي �سبب  ،وذلك بناء على طلب يقدم من الأطراف املوقعني على اخلطة  ،وي�صدر
بالإنهاء قرار من املحكمة .
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الف�صــل الثانــي
ال�صـلــــح الواقــــي
الفــرع الأول
�إجـراءات طلـب ال�صــلح الـواقي
املــادة ( ) 24
يج ــوز للتاج ــر املديــن �أن يطـلب ال�صلح الواقي �إذا ا�ضطربـ ــت �أعمالـ ــه املاليـ ــة ا�ضطراب ــا
مــن �ش�أنـ ــه �أن ي ـ ـ�ؤدي �إلى توقف ــه عن دفع ديونه  ،ومل يكن مرتكبا غ�شا �أو خط�أ ال ي�صدر
عن التاجر املدين العادي � ،شريطة �أن يكون قد زاول التجارة خالل ال�سنتني ال�سابقتني
على تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 25
يجوز ملن �آل �إليهم املتجر بطريق الإرث �أو الو�صية �أن يطلبوا ال�صلح الواقي �إذا قرروا
اال�ستمرار فـي التجارة  ،وكان التاجر املدين قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب ال�صلح  ،وفقا
لأحكام املادة ( )24من هذا القانون  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ الوفاة .
و�إذا مل يتفق الورثة �أو املو�صى لهم جميعا على طلب ال�صلح الواقي  ،وجب على املحكمة
�أن ت�سمع �أقوال من عار�ض منهم فـي الطلب  ،ثم تف�صل فـيه وفقا مل�صلحة ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 26
فـيما عدا �شركات املحا�صة  ،يجوز لكل �شركة جتارية طل ــب ال�صل ــح الواقــي �إذا تواف ــرت
فـيها ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )24من هذا القانون وبعد احل�صول على �إذن
بذلك من �أغلبية ال�شركاء فـي �شركات الت�ضامن والتو�صية  ،ومن اجلمعية العامة غري العادية
فـي �شركات امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية  ،ومالك �شركة
ال�شخ�ص الواحد  ،ومع ذلك ال يجوز طلب ال�صلح لل�شركة وهي فـي طور الت�صفـية .
ويجوز طلب ال�صلح الواقي من ال�شركة الواقعية .
املــادة ( ) 27
ال يجوز للتاجر املدين �أثناء تنفـيذ ال�صلح الواقي �أن يطلب �صلحا �آخر .
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املــادة ( ) 28
يقدم طلب ال�صلح الواقي �إلى املحكمة مبينا فـيه �أ�سباب ا�ضطراب الأعمال املالية ومقرتحات
ال�صلح و�ضمانات تنفـيذها  ،ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
أ�  -الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .
ب � -شهادة م ــن �أمي ــن ال�سجــل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�ضه الأحكام اخلا�صة
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
ج � -شهادة من غرفة جتارة و�صناعة عمان تفـيد انت�سابه �إلى الغرفة عن ال�سنتني
ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
د � -صورة من القوائم املالية املدققة للتاجر املدين عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي
الطلب .
هـ  -بي ــان ب�إجمال ــي امل�ص ــروفات ال�شخ�صية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين �أو ذات
العالقة به عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
و  -بي ــان تف�صيل ــي بالأمــوال املنقولة والعقارات للتاجر املدين  ،وقيمتها التقريبية
عند تقدمي الطلب .
ز  -بيان ب�أ�ســماء الدائنني واملدينيـن وعناوينهم ومقـدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها .
ح � -شهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب �إعادة الهيكلة � ،أو التقدم بطلب
�سبق حفظه  ،وانق�ضت ( )3ثالثة �أ�شهر على ذلك .
ط � -شهــادة مــن �أمني ال�سجل تفيد بعــدم �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين �أو عقد �صــلح
واق منه .
ي  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .
و�إذا كان الطلب خا�صا ب�شركة وجب �أن يرفق به  ،ف�ضال عن الوثائق املذكورة فـي البنود
ال�سابقة � ،صورة من عقد ال�شركة ونظامها  ،م�صدقا عليها من �أمني ال�سجل  ،والوثائق
املثبتة ل�صفة التاجر املدين وقرار �أغلبية ال�شركــاء �أو جمعيــة ال�شرك ــاء �أو مـ ــالك ال�شركـ ــة
�أو اجلمعي ــة العامــة غيــر العاديــة بح�سب الأحوال بطلب ال�صلح الواقي  ،وبيان ب�أ�سماء
ال�شركاء املت�ضامنني وعناوينهم وجن�سياتهم .
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ويجب �أن تكون تلك الوثائق م�ؤرخة وموقعة من مقدم طلب ال�صلح الواقي  ،و�إذا تعذر
تقدمي بع�ضها �أو ا�ستيفاء بياناتها وجب �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب ذلك  ،وحترر �أمانة �سر
املحكمة حم�ضرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللقا�ض ــي �إل ــزام التاج ــر املدي ــن خ ــالل املـ ــدة التـ ــي يح ــددها �أن يقدم م�ستندات �إ�ضافـية
�أو معلومات حول و�ضعه املايل .
املــادة ( ) 29
�إذا قدم طلب �إلى املحكمة لإ�شهار �إفال�س التاجر املدين  ،وطل ــب �آخ ــر بال�ص ــلح الواقـ ــي ،
فال يجوز الف�صل فـي طلب �إ�شهار الإفال�س �إال بعد الف�صل فـي طلب ال�صلح .
الفــرع الثانــي
البت فـي طلـب ال�صلح الـواقي
املــادة ( ) 30
للمحكمة التي تنظر فـي طل ــب ال�صل ــح الواق ــي �أن ت�أم ــر باتخ ــاذ التداب ــري التحفظيـ ــة
على �أموال التاجر املدين �إلى حني الف�صل فـي الطلب  ،ويجوز لها �أن تتخذ من الإجراءات
ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر املدين املالية  ،و�أ�سباب ا�ضطرابها .
وتنظ ــر املحكمـ ــة فـي طلــب ال�صلح الواقي فـي جل�سة غري علنية  ،وعلى وجه اال�ستعجال ،
وتف�صل فـي الطلب بحكم نهائي .
املــادة ( ) 31
تق�ضي املحكمة برف�ض طلب ال�صلح الواقي فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا مل يقدم طالب ال�صلح الواقي الوثائق والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()28
من هذا القانون � ،أو قدمها ناق�صة دون م�سوغ .
ب � -إذا �سبق احلكم على التاجر املدين بالإدانة فـي �إحدى جرائم الإفال�س �أو فـي جرمية
التزوير �أو ال�سرقة �أو االحتيال �أو �إ�ســاءة الأمان ــة �أو اختـ ــال�س الأمـ ــوال العام ــة ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
ج � -إذا اعتزل التجارة �أو �أغلق متجره �أو جل�أ �إلى الفرار .
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املــادة ( ) 32
�إذا ق�ضت املحكمة برف�ض طلب ال�صلح الواقي  ،فلها �أن حتكم على التاجر املدين بغرامة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �إذا تبني
لها �أنه تعمد �إيهام املحكمة با�ضطراب ن�شاطه � ،أو تعمد �إحداث اال�ضطراب فـيه .
املــادة ( ) 33
�إذا ق�ضت املحكمة بقبول ال�صلح الواقي  ،وجب �أن ت�أمر بافتتاح �إجــراءات ال�صلـ ــح  ،ويجب
�أن يت�ضمن احلكم ما ي�أتي :
أ�  -ندب �أحد الق�ضاة فـي املحكمة للإ�شراف على �إجراءات ال�صلح الواقي .
ب  -تعيني �أمني لل�صلح �أو �أكرث ملبا�شرة �إجراءات ال�صلح الواقي ومتابعتها .
وللمحكمة �أن ت�أمر فـي حكم افتتاح �إجراءات ال�صلح الواقـ ــي بـ ـ�أن ي ــودع التاجـ ــر املدي ــن
فـي �أمانة �سر املحكمة مبلغا نقديا حتدده املحكمة ملواجهة م�صاريف الإجراءات  ،ويجوز
�أن تق�ضي املحكمة ب�إلغاء �إجراءات ال�صلح �أو بوقفها �إذا مل يودع التاجر املدين املبلغ املذكور
فـي امليعاد املحدد .
املــادة ( ) 34
يعني �أمني ال�صلح من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول  ،ويجب عليه �أن يدون ب�شكل يومي
جميع الأعمال املتعلقة بال�صلح الواقي فـي دفرت خا�ص ترقم �صفحاته  ،وي�ضع عليها قا�ضي
ال�صلح توقيعه �أو ختمه  ،وي�ؤ�شر فـي الدفرت مبا يفـيد انتهاء �أعمال ال�صلح  ،وللمحكمة
وقا�ضي ال�صلح و�أطرافه االطالع عليه .
الفــرع الثالــث
الطعـن على قرارات قا�ضـي ال�صـلح
املــادة ( ) 35
مع مراعاة حكم املادة ( )30من هذا القانون  ،يجوز الطعن على قرارات قا�ضي ال�صلح ،
ويقدم الطعن خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار  ،ب�صحيفة تودع �أمانة �سر
املحكمة  ،وتعلن لذوي ال�ش�أن  ،وتنظر املحكمة الطعن فـي �أول جل�سة دون �إ�شراك قا�ضي
ال�صلح فـي نظره .
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املــادة ( ) 36
يرتتب على الطعن وقف تنفـيذ قــرار قا�ض ــي ال�صل ــح حت ــى تف�ص ــل املحكم ــة فـ ــي � أش�ن ــه ،
ما مل ت�أمر با�ستمرار تنفـيذه .
وللمحكمة فـي حال رف�ض الطعن �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين � ،إذا تبني لها �أنه تعمد تعطيل تنفـيذ قرار قا�ضي ال�صلح .
الفــرع الرابــع
افتتــاح �إجــراءات ال�صـلــح الواقــي
املــادة ( ) 37
تخطر �أمانة �سر املحكمة �أمني ال�صلح بالقرار ال�صادر بتعيينه فور �صدوره  ،ويقوم �أمني
ال�صلح خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار بقيد احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح
الواقي فـي ال�سجل ون�شر ملخ�صه م�صحوبا بدعوة الدائنني �إلى االجتماع فـي �صحيفة
يومية �أو �أي و�سيلة �أخرى للن�شر وا�سعة االنت�شار يحددها قا�ضي ال�صلـح  ،وعل ــى �أم ــني
ال�صلح �أن ير�سل فـي امليعاد املذكور الدعوة �إلى االجتمــاع مرف ــقا بها مقرتح ــات ال�صل ــح
�إلى الدائنني املثبتة عناوينهم .
املــادة ( ) 38
يقوم قا�ضي ال�صلح فور �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي باعتماد القوائم
املالية للتاجر املدين فـي تاريخ التكليف  ،وو�ضع توقيعه عليها  ،ويبا�شر �أمني ال�صلح خالل
(� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت �إخطاره ب�صدور احلكم �إجراءات جرد �أموال التاجر
املدين بح�ضوره �أو من ميثله .
املــادة ( ) 39
ي�ستمر التاجر املدين بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي فـي �إدارة �أمواله
ب�إ�شــراف �أمــني ال�صلــح  ،وله �أن يقوم بجميع الت�صرفات العادية التي تقت�ضيها �أعماله
التجارية  ،وال يجوز له �إجراء �أي من التربعات بعد �صدور احلكم املذكور  ،وال تعد تلك
التربعات نافذة فـي حق الدائنني .
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وال يجوز للتاجر املدين بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي �أن يعقد �صلحا
�أو رهنا من �أي نوع � ،أو �أن يجري ت�صرفا ناقال للملكية ال ت�ستلزمه �أعماله التجارية
العادية �إال بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي ال�صلح  ،ومع عدم الإخالل بحقوق املت�صرف
�إليه ح�سن النية  ،ال يحتج على الدائنني ب�أي ت�صرف يتم على خالف ذلك .
املــادة ( ) 40
توقف جميع الدعاوى و�إجراءات التنفـيذ فـي مواجهة التاجر املدين مبجرد احلكم بافتتاح
�إجراءات ال�صلح الواقي � ،أما الدعاوى املرفوعة من التاجر املديــن و�إج ــراءات التنفـ ــيذ
التي با�شرها فتبقى �سارية مع �إدخال �أمني ال�صلح فـيها .
وال يجوز بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي التم�سك بقيد الرهون وحقوق
االمتياز املقررة على �أموال التاجر املدين فـي مواجهة الدائنني .
املــادة ( ) 41
ال يرتتب على �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي حلول �آجال الديون امل�ستحقة
على التاجر املدين � ،أو وقف �سريان عوائدها .
املــادة ( ) 42
�إذا �أخف ــى التاجـ ــر املدي ــن ب ــعد تقدي ــم طل ــب ال�صل ــح الواق ــي جزءا من �أمـ ــواله �أو �أتلفه ــا
�أو �أج ــرى ب�سوء ني ــة ت�صرف ــات �ضارة بالدائنني � ،أو ت�صرفات خمالفة لأحكام املادة ()39
من هذا القانون  ،تق�ضي املحكمة من تلقاء نف�سها ب�إلغاء �إجراءات ال�صلح .
املــادة ( ) 43
على جميع الدائنني  ،ولو كانت ديونهم غيــر حالـة الأداء �أو م�ضمونة بت�أمينات خا�ص ــة
�أو ثابتة ب�أحكام نهائية � ،أن ي�سلموا �أمني ال�صلح خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ن�شر ملخ�ص احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي طبقا للمادة ( )37من هذا القانون ،
�أ�صول م�ستندات ديونهم م�صحوبة ببيان هذه الديون وت�أميناتها � -إن وجدت  -ومقدارها
بالريال العماين � ،أما بالن�سبة �إلى الدائنني املقيمني خارج ال�سلطنة  ،فعليهم �إر�سال البيان
وامل�ستندات �إلى �أمـني ال�صل ــح  ،ويك ــون ميع ــاد تقدي ــم �أ�ص ــول امل�ستنـ ــدات وبي ــان الدي ــون
�أو ت�أميناتها ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شر ملخ�ص احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح .
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الفــرع اخلامــ�س
قائمــة الديون وحتقيقــها
املــادة ( ) 44
ي�ضع �أمني ال�صلح بعد انتهاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )43من هذا القانون قائمة
ت�سمى بـ " قائمة الديون " تت�ضمن �أ�سماء الدائنني الذين طلبوا اال�شرتاك فـي �إجراءات
ال�صلح الواقي  ،وبيانا مبقدار كل دين على حدة  ،وامل�ستندات التي ت�ؤيده والت�أمينات التي
ت�ضمنه � -إن وجدت  -وما يراه ب�ش�أن قبوله �أو رف�ضه  ،وله �أن يطلب من �أي من الدائنني
تقدمي �إي�ضاحات عن الدين �أو ا�ستيفاء م�ستنداته �أو تعديل مقداره �أو �صفاته .
املــادة ( ) 45
لكل دائن عادي حق الت�صويت على ال�صلح الواقي  ،ولو قب�ض جزءا من دينه من �أحد
امللتزمني مع التاجر املدين �أو من كفالئه .
املــادة ( ) 46
على �أمني ال�صلح �إيداع قائمة الديون �أمانة �سر املحكمة خالل (� )40أربعني يوما من تاريخ
�صدور حكم افتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي  ،ويجوز عند االقت�ضاء مد هذا امليعاد بق ــرار
من قا�ضي ال�صلح .
ويقوم �أمني ال�صلح خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاري ــخ الإي ــداع بن�ش ــر بي ــان بالإي ــداع
فـي �صحيفتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار يحددهما قا�ضي ال�صلح .
ولكل ذي م�صلحة االطالع على قائمة الديون املودعة �أمانة �سر املحكمة .
املــادة ( ) 47
للتاجر املدين ولكل دائن ورد ا�سمه فـي قائمة الديون �أن ينازع فـي الديون املدرجة بها
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر بيان �إيداع القائمة فـي ال�صحف  ،وتقدم املنازع ــة
�إلى �أمانة �سر املحكمة .
املــادة ( ) 48
ال يجوز �أن ي�شرتك فـي �إجراءات ال�صلح الواقي الدائنون الذين مل يقدموا �أ�صول م�ستندات
ديونه ــم فـي امليع ــاد املن�ص ــو�ص عل ــيه فـي املــادة ( )43من هذا القانون  ،وال الدائنون الذين
مل تقبل ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا .
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املــادة ( ) 49
يحدد قا�ضي ال�صلح بعد االنتهاء من حتقيق الديون ميعادا الجتماع الدائنني للمداولة
فـي مقرتحات ال�صلح الواقي  ،وتر�سل الدعوة �إلى ح�ضور هذا االجتماع �إلى كل دائن قبل
دينه نهائيا �أو م�ؤقتا  ،ويجوز لقا�ضي ال�صلح �أن ي�أمر بن�شر الدعوة فـي �صحيفة يومية
وا�سعة االنت�شار .
املــادة ( ) 50
ي�ضع قا�ضي ال�صلح بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )47من هذا القانون
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع عليها  ،وي�ؤ�شر على البيان اخلا�ص بالدين مبا يفـيد
قبول ــه �أو مق ــدار املقبول منه  ،ويجوز لقا�ضي ال�صلح اعتبار الدين متنازعا عليه  ،ولو مل
تقدم ب�ش�أنه �أي منازعة .
ويف�صل قا�ضي ال�صلح فـي الديون املتنازع عليها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انق�ضاء
ميعاد املنازعة  ،وتلتزم �أمانة �سر املحكمة ب�إخطار ذوي ال�ش�أن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها
بـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل  ،كما تبلغهم بالقرار ال�صادر فـي املنازعة فور �صدوره .
املــادة ( ) 51
يجوز الطعن �أمام املحكمة فـي القرار ال�صادر من قا�ضي ال�صلح بقبول الدين �أو رف�ضه
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار �أو الإخطار به  ،وال يرتتب على الطعن وقف
�إجراءات ال�صلح الواقي �إال �إذا �أمرت املحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الف�صل فـي الطعن �أن ت�أمر بقبول الدين م�ؤقتا مببلغ تقدره  ،ما مل
يكن قد �أقيمت ب�ش�أنه دعوى جزائية .
و�إذا كانت املنازعة على الدين متعلقة بت�أميناته  ،وجب قبوله م�ؤقتا بو�صفه دينا عاديا .
املــادة ( ) 52
يودع �أمني ال�صلح �أمانة �سر املحكمة قبل امليعاد املحدد الجتماع الدائنني بـ ( )5خم�سة
�أيام على الأقل  ،تقريرا عن حالة التاجر املدين املالية و�أ�سباب ا�ضطرابها  ،وبيانا ب�أ�سماء
الدائنني الذين لهم احلق فـي اال�شرتاك فـي �إجراءات ال�صلح الواقي  ،ويجب �أن يت�ضمن
التقرير ر�أي �أمني ال�صلح فـي ال�شروط التي اقرتحها التاجر املدين لل�صلح .
ويجوز لكل ذي م�صلحة �أن يطلب من قا�ضي ال�صلح الإذن له باالطالع على التقرير
املذكور .
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املــادة ( ) 53
يتولى قا�ضي ال�صلح رئا�سة اجتماع الدائنني  ،ويجـب �أن يح ــ�ضر التاج ــر املديــن بنف�س ــه
�أو ممثل ال�شركة املدينة بح�سب الأحوال  ،وال يجوز �أن يقيم عنه وكيال فـي احل�ضور بدال
عنه �إال مبوجب وكالة خا�صة .
وال جتوز املداولة فـي �شروط ال�صلح الواقي �إال بعد قراءة تقرير �أمني ال�صلح امل�شار �إليه
فـي املادة ( )52من هــذا القانــون  ،ويجوز للتــاجر املدي ــن طل ــب تعدي ــل �ش ــروطه لل�صل ــح
�أثناء املداولة .
الفــرع ال�ســاد�س
�إيقــاع ال�صــلح الـواقــي
املــادة ( ) 54
ال يقع ال�صلح الواقي �إال مبوافقة �أغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا
ب�شرط �أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون  ،وال يح�سـب فـي هاتــني الأغلبيتني
الدائنون الذين مل ي�شرتكوا فـي الت�صويت  ،كما ال حت�سب ديونهم .
و�إذا كان ال�صلح الواقي خا�صا ب�شركة �أ�صدرت �سندات �أو �صكوكا جتاوز قيمتها ثلث جمموع
ديونها  ،فال يجوز �إجراء ال�صلح �إال �إذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة جلماعة مالكي
هذه ال�سندات �أو ال�صكوك .
املــادة ( ) 55
ال يجوز لزوج طالب ال�صلح الواقي �أو لأقاربه و�أ�صهاره �إلى الدرجة الرابعة  ،اال�شرتاك
فـي مداوالت ال�صلح �أو الت�صويت على �شروطه .
و�إذا تنازل �أحد الدائنني املقبولة ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا عن دينه �إلى الغري بعد �صدور
احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي فال يجوز للمتنازل �إليه اال�شرتاك فـي مداوالت
ال�صلح �أو الت�صويت عليه .
املــادة ( ) 56
ال يجوز للدائنني � -أ�صحاب الت�أمينات العينية �أو املنقولة املقررة على �أموال طالب ال�صلح ،
�سواء �أكانت هذه الت�أمينـات واردة على منقول �أم علـ ــى ع ــقار  -اال�ش ــرتاك فـي الت�صويـ ــت
على ال�صلح الواقي بديونهم امل�ضمونة بالت�أمينات املذكورة �إال �إذا تنازلوا عن هذه الت�أمينات
مقدما  ،ويجوز �أن يكون التنازل مق�صورا على جزء من الت�أمني ب�شرط �أال يقل عما يقابل
ثلث الدين  ،ويتم �إثبات التنازل فـي حم�ضر جل�سة ال�صلح .
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و�إذا ا�شرتك �أحد الدائنني املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة فـي الت�صويت على ال�صلح دون �أن
ي�صرح بالتنازل عن ت�أمينه كله �أو بع�ضه اعترب ذلك تنازال عن الت�أمني ب�أجمعه .
وفـي جميع الأحوال ال يكــون التن ــازل ع ــن الت�أم ــني نهائ ــيا �إال �إذا تــم ال�صل ــح و�صدق ــت
عليه املحكمة  ،و�إذا �أبطل ال�صلح عاد الت�أمني الذي �شمله التنازل .
املــادة ( ) 57
يوقع ال�صلح الواقي فـي اجلل�سة التي مت فـيها الت�صويت عليه  ،و�إال كان باطال  ،و�إذا مل
تتحقق �إحدى الأغلبيتني املن�صو�ص عليهما فـي املادة ( )54من هذا القانون  ،ت�ؤجل املداولة
ملدة ( )10ع�شرة �أيام .
ويجوز للدائنني الذين ح�ضروا االجتماع الأول �أو كانوا ممثلني فـيه  ،ووقعوا حم�ضر
ال�صلح �أال يح�ضروا االجتماع الثاين  ،وفـي ه ــذه احلالـ ــة تبق ــى موافقت ــهم على ال�صلح
الواقي فـي االجتماع الأول قائمة ونافذة فـي االجتماع الثاين �إال �إذا ح�ضروا هذا االجتماع ،
وعدلوا عن موافقتهم ال�سابقة � ،أو عدلوها � ،أو �إذا �أدخل التاجر املدين تعديال جوهري ــا
فـي مقرتحاته ب�ش�أن ال�صلح فـي فرتة ما بني االجتماعني .
املــادة ( ) 58
يحرر حم�ضر مبا مت فـي جل�سة ال�صلح الواقي يوقعه قا�ضي ال�صلح و�أمني ال�صلح والتاجر
املدين والدائنون احلا�ضرون .
ويجوز لكل دائن له حق اال�شرتاك فـي مداوالت ال�صلح الواقي �أن يبلغ قا�ضي ال�صلح
كتابة مبا لديه من اعرتا�ض على ال�صلح و�أ�سبابه  ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
التوقيع على حم�ضر ال�صلح .
وعلى قا�ضي ال�صلح خالل (� )7سبعة �أيام من انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة
ال�سابقة �أن ير�سل حم�ضر ال�صلح الواقي �إلى املحكمة التي �أ�صدرت الأمر بافتتاح �إجراءات
ال�صلح للت�صديق عليه  ،ويرفق به تقرير من قا�ضي ال�صلح عن حالة التاجر املدين املالية
و�أ�سباب ا�ضطراب �أعماله و�شروط ال�صلح وبيان باالعرتا�ضات التي قدمت على ال�صلح
و�أ�سبابها .
املــادة ( ) 59
لكل دائن مل يوافق على ال�صلح الواقي حق ح�ضور جل�سة الت�صديق عليه و�إثبات اعرتا�ضه ،
وتق�ض ــي املحكم ــة بع ــد �سم ــاع �أق ــوال التاج ــر املدي ــن والدائنــني احلا�ضرين بالت�صديق
على ال�صلح � ،أو برف�ض الت�صديق عليه .
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وال يجوز الطعن فـي الأحكام ال�صادرة بالت�صديق على ال�صلح الواقي  ،ويجوز للتاجر
املدين �أن يلتم�س �إعادة النظر فـي احلكم ال�صادر برف�ض الت�صديق على ال�صلح خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره �أو تبليغه �إليه بح�سب الأحوال .
و�إذا رف�ضت املحكمة االعرتا�ض على ال�صلح الواقي جاز لها احلكم على املعرت�ض بغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين �إذا تبني
�أنه تعمد �إعاقة ال�صلح .
املــادة ( ) 60
يجوز �أن يت�ضمن ال�صلح الواقي منح التاجر املديــن �آج ــاال للوفـ ــاء بديونـ ــه  ،كمـ ــا يج ــوز
�أن يت�ضمن �إبراء التاجر املدين من جزء من الدين .
ويجوز �أن يعقد ال�صلح الواقي ب�شرط الوفاء �إذا �أي�سر التاجر املديــن خ ـ ــالل مدة حت ــدد
ف ــي �شروط ال�صلح  ،على �أال جتاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الت�صدي ــق عل ــى ال�صل ــح ،
وال يعترب التاجر املديــن ق ــد �أي�س ــر �إال �إذا زادت موجودات ــه عل ــى الدي ــون املرتتبــة علي ــه
بــما يعادل ( )%10ع�شرة فـي املائة على الأقل .
الفــرع ال�سابــع
الت�صـديق علـى ال�صـلـح الواقــي
املــادة ( ) 61
على �أمني ال�صلح �أن ين�شر ملخ�ص احلكم ال�صادر بالت�صديق على ال�صلح الواقي فـي اجلريدة
الر�سمية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره  ،ويجب �أن ي�شتمل ملخ�ص
احلك ــم عل ــى ا�سـم التاجر املدين وموطنه ورقم قيده فـي ال�سجل واملحكمة التي �صدقت
على ال�صلح وتاريخ حكم الت�صديق .
املــادة ( ) 62
ي�سري ال�صلح الواقي مبجرد �صدور احلكم بالت�صديق عليه على جميع الدائنني الذين
تعترب ديونهم عادية غري م�ضمونة بامتياز �أو رهن  ،ولو مل ي�شرتكوا فـي �إجراءاته � ،أو مل
يوافقوا على �شروطه .
وال يفـيد من ال�صلح الواقي املدينون املت�ضامنون مع التاجر املدين �أو كفال�ؤه فـي الدين  ،ومع
ذلك �إذا وقع ال�صلح مع �شركة ا�ستفاد من �شروطه ال�شركاء امل�س�ؤولون فـي جميع �أموالهم
عن ديون ال�شركة �إال �إذا ن�ص فـي عقد ال�صلح على غري ذلك .
وال ي�سري ال�صلح الواقي على دين النفقة  ،وال على الديون التي ن�ش�أت بعد �صدور احلكم
بافتتاح �إجراءات ال�صلح .
-60-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 63
يجوز للمحكمة التي �صدقت على ال�صلح الواقي �أن متنح التاجر املدين  -بناء على طلبه -
وب ــعد �سماع �أقوال الدائنني �آجاال للوفاء بالديون التي ال ي�سري عليها ال�صلح  ،وتكون قد
ن�ش�أت قبل �صدور احلكم بافتتاح الإجراءات ب�شرط �أال جتاوز الآجال التي متنحها املحكمة
الأجل املقرر فـي ال�صلح  ،وال ي�سري هذا احلكم على ديون النفقة .
وال يرتتب على الت�صديق على ال�صلح الواقي حرمان التاجر املدين من الآجال التي تكون
�أبعد مدى من الأجل املقرر فـي عقد ال�صلح .
املــادة ( ) 64
ت�أمر املحكمة فـي حكم الت�صديق على ال�صلح الواقي  -بناء على تقرير من قا�ضي ال�صلح -
با�ستبق ــاء �أمــني ال�صلح �أو بتعيني رقيب من بني الدائنني �أو من غريهم ملراقبة تنفـيذ
�شروط ال�صلح و�إبالغ املحكمة مبا يقع من خمالفات لهذه ال�شروط .
وي�ؤ�شر �أمني ال�صلح �أو الرقيب بح�سب الأحوال على �سند الدين باملبالغ املدفوعة للدائنني ،
ويجب �أن ي�سلم الدائن �إي�ص ــاال للتاج ــر املدي ــن مب ــا ت ــم قب�ض ــه يوق ــع م ــن �أمني ال�صل ــح
�أو الرقيب بح�سب الأحوال  ،حتت �إ�شراف قا�ضي ال�صلح .
ويطلب �أمني ال�صلح �أو الرقيب من املحكمة التي �صدقت على ال�صلح الواقي خالل ()10
ع�شرة �أيام من االنتهاء من تنفـيذ �شروط ال�صلح  ،احلكم ب�إنهاء الإجراءات  ،وين�شر هذا
الطلب وفقا حلكم املادة ( )61من هذا القانون .
وي�صدر احلكم ب�إنهاء الإجراءات خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر  ،ويقيد ملخ�صه
فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 65
للمحكمة  -بناء على طلب �أي دائن ت�سري عليه �شروط ال�صلح الواقي � -أن تق�ضي بف�سخه
فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل ينفذ التاجر املدين �شروط ال�صلح الواقي كما اتفق عليها .
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ب � -إذا ت�صرف التاجر املدين بعد الت�صديق على ال�صلح الواقي ت�صرفا ناقال مللكية
متجره �أو �أي من �أمالكه الأخرى دون م�سوغ مقبول .
ج � -إذا توفـي التاجر املدين  ،وتبني �أنه ال يرجى تنفـيذ ال�صلح الواقي �أو �إمتام تنفـيذه .
وال يلزم الدائنون برد ما قب�ضوه من ديونهم قــبل احلكـ ــم بف�سـ ــخ ال�صـ ــلح الواق ــي  ،كما
ال يرتتب على ف�سخ ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروط ال�صلح  ،ويجب
تكليف الكفـيل بح�ضور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�صلح .
املــادة ( ) 66
يبطل ال�صلح الواقي �إذا ظهر بعد الت�صديق عليه تدلي�س من جانب التاجر املدين  ،ويعترب
تدلي�سا على وجه اخل�صو�ص �إخفاء الأموال �أو �إخفاء الديون �أو ا�صطناعها �أو تعمد املبالغة
فـي تقديرها .
ولكل ذي م�صلحة طلب �إبطال ال�صلح الواقي خالل (� )6ستة �أ�شهر من اليوم الذي يظهر
فـيه التدلي�س  ،و�إال عد الطلب غري مقبول  ،وفـي جميع الأحوال ال يكون الطلـب مقبــوال
�إذا قدم بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ �صدور احلكم بالت�صديق على ال�صلح  ،وال يلزم الدائنون
برد ما قب�ضوه من ديونهم قبل احلكم ب�إبطال ال�صلح  ،وترب�أ ذمة التاجر املدين بقدر ما مت
�سداده  ،ويرتتب على �إبطال ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروط ال�صلح .
وتخت�ص املحكمة التي �أ�صدرت احلكم بالت�صديق على ال�صلح الواقي بنظر دعوى �إبطال
ال�صلح .
املــادة ( ) 67
يقدر قا�ضي ال�صلح �أتعاب كل من �أمني ال�صلح  ،والرقيب �إذا كان من غري الدائنني  ،ويودع
قرار القا�ضي فـي هذا ال�ش�أن �أمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�صدوره  ،ويجوز لكل
ذي م�صلحة االعرتا�ض على القرار �أمام املحكمة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
علمه به  ،ويكون احلكم ال�صادر فـي االعرتا�ض نهائيا .
املــادة ( ) 68
يجوز للمحكمة  -من تلقاء نف�س ــها �أو بن ــاء عل ــى تقريـ ــر م ــن قا�ض ــي ال�صل ــح � -أن ت أ�م ــر
فـي احلكم ب�إنهاء �إجراءات ال�صلح الواقي ب�صرف مكاف�أة للرقيب �إذا كان من الدائنني ،
وتبني �أنه بذل فـي عمله جهدا غري عادي  ،وكانت حالة التاجر املدين املالية ت�سمح بذلك .
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البـــاب الثانـــي
الإفــال�س
الف�صـــل الأول
�إ�شهـــار الإفـــال�س
الفـــرع الأول
طلب �إ�شهــار الإفال�س
املــادة ( ) 69
كل تاج ــر توقــف عــن �سداد ديونه التجارية �إثر ا�ضطراب �أعمالــه التجاري ــة يجــوز طلــب
�إ�شهار �إفال�سه  ،ويعترب التوقف عن �سداد الدين دليال على ا�ضطراب الأعمال ما مل يثبت
خالف ذلك  ،وال تن�شـ ـ أ� حال ــة الإف ــال�س �إال بحكم ي�صدر ب�إ�شهار الإفال�س وبدون هذا احلكم
ال يرتتب على التوقف عن �سداد الديون �أي �أثر ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
املــادة ( ) 70
ي�شهر �إفال�س التاجر املدين بحكم ي�صدر بناء على طلبه �أو طلب �أحد الدائنني  ،ويجوز
للمحكمة �أن تق�ضي ب�إ�شهار الإفال�س من تلقاء نف�سها .
كما يجوز �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين بعد وفاته �أو اعتزاله التجارة �إذا توفـي �أو اعتزل
التجارة  ،وهو فـي حالة توقف عن ال�سداد  ،ويجب تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س خالل
ال�سنة التالية للوفاة �أو اعتزال التجارة  ،وال ي�سري هذا امليعاد فـي حالة اعــتزال التج ــارة
�إال من تاريخ �شطب ا�سم التاجر املدين من ال�سجل .
ويجوز لورثة التاجر املدين طلب �إ�شهار �إفال�سه بــعد وفات ــه م ــع مراع ــاة امليعـ ــاد املذكـ ــور
فـي الفقرة ال�سابقة  ،ف�إذا اعرت�ض بع�ض الورثة على �إ�شهار الإفال�س وجب �أن ت�سمع
املحكمة �أقوالهم  ،ثم تف�صل فـي الطلب وفقا مل�صلحة ذوي ال�ش�أن .
وتعلن �صحيفة دعوى �إ�شهار الإفال�س فـي حالة وفاة التاجر املدين �إلــى الورثــة فـي �آخر
موطن للمتوفى  ،وال تقبل دعوى الدائن ب�إ�شهار إ�ف ــال�س التاج ــر املديــن مبوجب دين
م�ضمون بالكامل ما مل تكن قيمة الدين تزيد على قيمة ال�ضمان .
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املــادة ( ) 71
يجوز للتاجر املدين �أن يطلب �إ�شهار �إفال�سه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
توقفه عن ال�سداد  ،وذلك بطلب يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة يذكر فـيه �أ�سب ــاب التوق ــف
عن ال�سداد  ،وترفق به الوثائق الآتية :
أ� � -أ�صول الدفاتر التجارية .
ب � -صورة من �آخر ميزانية مدققة وح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ج  -بيــان ب�إجمال ــي امل�صروف ــات ال�شخ�صيــة املرتبطة بح�سابات التاجر املديـ ــن �أو ذات
العالقة به عن ال�سن ــتني ال�سابقت ــني على تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س �أو عن مدة
ا�شتغاله بالتجارة �إذا كانت �أقل من ذلك .
د  -بيان تف�صيلي بالأموال املنقولــة والعقــارات للتاجــر املديــن  ،وقيمتها التقريبية
فـي تاريخ التوقف عن ال�سداد  ،وكذلك املبالغ النقدية املودعة با�سمه لدى امل�صارف
�سواء فـي ال�سلطنة �أو خارجها .
هـ  -بيان ب�أ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها �إن وجدت .
و  -بيان باحتجاجات عدم الوفاء املتعلقة بالأوراق التجارية التي حررت �ضد التاجر
املدين خالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س .
ز � -شهــادة م ــن ال�سج ــل تفي ــد بع ــدم �ص ــدور حك ــم بافتتــاح إ�جـراءات ال�صلــح الواقــي ،
وما يفـيد عدم تقدمه بطلب �إعادة الهيكلة .
ويجب �أن تكون الوثائق امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة م�ؤرخة وموقعة من التاجر املدين ،
و�إذا تعذر تقدمي بع�ض هذه الوثائق �أو ا�ستيفاء بياناتها وجب على التاجر املدين �إي�ضاح
�أ�سباب ذلك  ،وحترر �أمانة �سر املحكمة حم�ضرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللمحكم ــة �إلـ ــزام التاجـ ــر املدي ــن خـ ــالل امل ــدة الت ــي حتـددها بتقدمي م�ستندات �إ�ضافـية
�أو معلومات حول و�ضعه املايل .
املــادة ( ) 72
لكل دائن بدين جتاري حال الأداء وخال من النزاع � ،أن يطلب احلكم ب�إ�شهار �إفال�س التاجر
املدين �إذا توقف عن �سداد الدين  ،ويكون للدائن بدين مدنــي ح ــال ه ــذا احل ــق �إذا �أثب ــت
�أن التاجر املدين قد توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة  ،ف�ضال عن دينه املدين .
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ويكون للدائن بدين جتاري �آجل احلق فـي طلب �إ�شهار الإفال�س �إذا مل يكن للتاجر املدين
موطن معروف داخل ال�سلطنة � ،أو �إذا جل أ� �إلى الف ــرار �أو �أغـ ــلق متج ــره �أو �ش ــرع فـ ــي
ت�صفـيت ــه � ،أو �أجرى ت�صرفات �ضارة بدائنيه ب�شرط �أن يقدم الدائن ما يثبت �أن التاجر
املدين توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة .
ويطلب الدائن �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين بطلب يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة التخاذ
التدابري التحفظية على التاجر املدين  ،وبيان الظروف التي ي�ستدل منها على توقف
التاجر املدين عن �سداد ديونه .
ويجب �أن يرفق بالطلب ما يفـيد �إيداع مبلغ  ،مقداره ( )200مائتا ريال عماين �أمانة �سر
املحكمة ل�سداد م�صروفات ن�شر احلكم ال�صادر ب�إ�شهار الإفال�س فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 73
ال يقبل طلب �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين ب�سبب توقفه عن �سداد ما ي�ستحق عليه من غرامات
�أو �ضرائب �أو ر�سوم �أو ت�أمينات اجتماعية .
الفــرع الثانــي
احلـكم ب�إ�شهــار الإفــال�س
املــادة ( ) 74
�إذا ر�أت املحكمة �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين من تلقاء نف�سها وفقا للفقرة الأولى من املادة ()70
من هذا القانون  ،وجب على �أمانة �سر املحكمة �أن تعلنه بيوم اجلل�سة  ،وال يحول عدم
ح�ضوره �أو عدم �إبداء ر�أيه دون احلكم فـي دعوى �إ�شهار الإفال�س .
املــادة ( ) 75
تنظر دعاوى الإفال�س على وجه ال�سرعة  ،وتكون الأحكام ال�صادرة فـيها واجبة النفاذ
املعجل بدون كفالة  ،ما مل ين�ص على خالف ذلك .
املــادة ( ) 76
يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى الإفال�س �أن ت�أمر باتخاذ التدابري التحفظية على �أموال
التاجر املدين �أو �إدارتها ملدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر جت ــدد مل ــدد �أخـ ــرى �إل ــى �أن يتـ ــم الف�صـ ــل
فـي الدعوى  ،كما يجوز �أن تتخذ من الإجراءات ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر
املدين املالية  ،و�أ�سباب توقفه عن ال�سداد .
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املــادة ( ) 77
تخت�ص املحكمة بنظر جميع الدعاوى النا�شئة عن التفلي�سة والدعاوى التي للتفلي�سة
على الغري �أو للغري عليها .
وتعت ــرب الدع ــوى نا�شئ ــة ع ــن التفلي�س ــة علـى وج ــه اخل�صــو�ص �إذا كانت متعلقة ب�أموالها
�أو ب�إدارتها �أو مبوجوداتها � ،أو كان الف�صل فـيها يقت�ضي تطبيق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 78
حتدد املحكمة فـي حكم �إ�شهار الإفال�س تاريخا م�ؤقتا للتوقف عن ال�سداد  ،وتعني مديرا
للتفلي�سة  ،وتندب �أحد ق�ضاة املحكمة ليكون قا�ضيا للتفلي�سة  ،وت�أمر بو�ضع الأختام على
متجر التاجر املدين حلني االنتهاء من جرد �أمواله  ،وتر�سل ن�سخة من احلكم �إلى االدعاء
العام .
املــادة ( ) 79
للمحكمة �أن ت�ستعني فـي حتديد تاريخ التوقف عن ال�سداد بكل فعل �أو قول �أو ت�صرف
ي�صدر من التاجر املدين  ،ويك�شف عن ا�ضطراب �أعماله �أو �سعيه �إلى اال�ستمرار فـي ن�شاطه
التجاري بو�سائل غري م�شروعة �أو �ضارة بدائنيه  ،ويدخل فـي ذلك على وجه اخل�صو�ص
�شروع التاجر املدين فـي الفرار � ،أو �إخفاء �أمواله �أو بيعها بخ�سارة �أو عقد قرو�ض ب�شروط
باهظة �أو الدخول فـي م�ضاربات غري م�س�ؤولة .
و�إذا مل يحدد فـي حكم �إ�شهار الإفال�س التاريخ الذي توقف فـيه التاجر املدين عن ال�سداد
اعترب تاريخ �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س تاريخا م�ؤقتا للتوقف عن ال�سداد .
و�إذا �صدر حكم �إ�شهار الإفال�س بعد وفاة التاجر املدين �أو بعد اعتزاله التجارة  ،ومل يعني
فـيه تاريخ التوقف عن ال�سداد اعترب تاريخ الوفاة �أو اعتزال التجارة تاريخا م�ؤقتا للتوقف
عن ال�سداد .
املــادة ( ) 80
يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب التاجر املدين �أو �أحد الدائنني �أو مدير
التفلي�سة �أو غريهم من ذوي امل�صلحة  ،تعديل التاريخ امل�ؤقت للتوقف عن ال�سداد  ،وذلك
حتى تاريخ �إيداع قائمة الديون النهائية �أمانة �سر املحكمة  ،وبعد انق�ضاء هذا امليعاد يعد
التاريخ املعني للتوقف عن ال�سداد نهائيا .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �إرجاع تاريخ التوقف عن ال�سداد �إلى �أكرث من (� )2سنتني
�سابقتني على تاريخ �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،ويتولى مدير التفلي�سة قيد احلكم
بتعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد فـي ال�سجل .
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املــادة ( ) 81
تقوم �أمانة �سر املحكمة التي �أ�صدرت احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ب�إخطار مدير التفلي�سة فور
�صدور احلكم ملبا�شرة �أعمال التفلي�سة  ،وعلى مدير التفلي�سة قيد احلكم فـي ال�سجل .
ويتولى مدير التفلي�سة ن�شر ملخ�ص احلكم فـي اجلريدة الر�سمية خالل (� )2أ�سبوعني
من تاريخ �صدوره  ،وي�شتمل امللخ�ص علــى ا�سـ ــم املدين املفل ــ�س  ،وموط ــنه  ،ورق ــم قي ــده
فـي ال�سجل  ،واملحكمة التي �أ�صدرت احلكم  ،وتاريخ �صدوره  ،والتاري ــخ امل�ؤقـ ــت للتوقــف
عن ال�سداد  ،وا�سم قا�ضي التفلي�سة  ،وا�سم مدير التفلي�سة  ،وعنوانه  ،كما يت�ضمن الن�شر
دعوة الدائنني لتقدمي ديونهم فـي التفلي�سة .
وفـي حالة تعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد يجب �أن ي�شتمل الن�شر ف�ضال عن البيانات
املذكورة على التاريخ اجلديد الذي حددته املحكمة .
كما يتولى مدير التفلي�سة قيد امللخ�ص با�سم جماعة الدائنني فـي ال�سجل العقاري خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدور احلكم  ،وال يرتب على هذا القيد تقرير رهن �أو �أي
ت�أمني �آخر جلماعة الدائنني .
املــادة ( ) 82
يجوز لكل ذي م�صلحة من غري اخل�صوم �أن يعرت�ض على حكم �إ�شهار الإفال�س �أمام
املحكمة التي �أ�صدرته خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ــا م ــن تاري ــخ ن�ش ــر ملخ ــ�ص احلك ــم
فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 83
�إذا طلب التاجر املدين �إ�شهار �إفال�سه وق�ضت املحكمة برف�ض الطلب  ،جاز لها �أن حتكم
عليه بغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عمانـ ــي � ،إذا تب ــني لـ ــها �أنه تعمـ ــد ا�صطناع الإفال�س  ،وين�شر ملخ�ص احلكم على نفقته
فـي اجلريدة الر�سمية .
و�إذا طلب �أحد الدائنني �إ�شهار الإفال�س  ،وق�ضت املحكمة برف�ض الطلب يحكم على الدائن
بالغرامة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،وين�شر احلكم على نفقته فـي اجلريدة
الر�سمية � ،إذا تبني لها �أنه تعمد الإ�ساءة �إلى �سمعة التاجر املدين التجارية  ،وذلك مع عدم
الإخالل بحق التاجر املدين فـي طلب التعوي�ض .
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املــادة ( ) 84
�إذا مل توجد فـي التفلي�سة  -وقت �صدور حكم �إ�شهــار الإفـ ــال�س  -نقود حا�ضرة ملواجهة
م�صروفـ ــات احلك ــم �أو قيــده �أو ن�شره �أو و�ضع الأختام على متجر املدين املفل�س �أو احلجز
على ممتلكاته �أو رفع احلجز عنها  ،وجب �سداد هذه امل�صروفات من اخلزانة العامة بناء
على �أمر املحكمة  ،وت�سرتد اخلزانة العامة املبالغ التي �سددتها باالمتياز على جميع
الدائنني من �أول نقود تدخل التفلي�سة .
املــادة ( ) 85
�إذا �أوفى املدين املفل�س بجميع ديونه التجارية قبل �أن يحوز حكم �إ�شهــار الإف ــال�س ق ــوة
ال�شيء املق�ضي به  ،وجب على املحكمة �أن تق�ضي ب�إلغاء حكم �إ�شهار الإفال�س  ،على �أن يتحمل
املدين املفل�س جميع م�صاريف الدعوى .
الفــرع الثالـــث
مديــر التفلي�ســة
املــادة ( ) 86
تعني املحكمة فـي حكم �إ�شهار الإفال�س ممثال قانونـيا لإدارة التفلي�سـ ــة ي�سم ــى (مدير
التفلي�سة) من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول �أو غريهم بح�سب الأحوال .
ولقا�ض ــي التفلي�س ــة م ــن تلــقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب املدين املفل�س � ،أو املراقب  ،الأمر
ب�إ�ضافة مدير �آخر للتفلي�سة �أو �أكرث .
املــادة ( ) 87
ال يجوز �أن يعني مديرا للتفلي�سة من كان زوجا للمدين املفل�س �أو قريبا له حتى الدرجة
الرابعة � ،أو من كان خالل ال�سنتني ال�سابقتني على �إ�شهار الإفال�س �شريكا له �أو م�ستخدما
عنده �أو حما�سبا له �أو وكيال عنه  ،وكذلك من �سبق احلـكم ب�إدانت ــه فـي جرائ ــم الإفال�س
�أو ال�سرق ــة �أو اختال�س الأموال العامة �أو �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيــال �أو التزوي ــر �أو الر�شــوة ،
�أو �شه ــادة ال ــزور � ،أو �أي جرمي ــة �أخ ــرى ما�سـ ــة باالقت�ص ــاد الوطن ــي � ،أو �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
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املــادة ( ) 88
يقوم مدير التفلي�سة ب�إدارة �أموال التفلي�سة واملحافظة عليها  ،وينوب عــن املدي ــن املفلـ ــ�س
فـي جميع الدعاوى والأعمال التي تقت�ضيها هذه الإدارة .
ويدون مدير التفلي�سة ب�شكل يومي جميع الأعمال املتعلقة ب�إدارة التفلي�سة فـي دفرت خا�ص
ترقم �صفحاته  ،وي�ضع عليها قا�ضي التفلي�سة توقيعه �أو ختمه  ،وي�ؤ�شر فـي نهاية الدفرت
مبا يفـيد انتهاءه .
وللمحكمة ولقا�ضي التفلي�سة وللمراقب االطالع على هذا الدفرت فـي كل وقت  ،كما يحق
للمدين املفل�س االطالع عليه ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 89
�إذا تعدد مديرو التفلي�سة وجب �أن يعملوا جمتمعني  ،وي�س�ألون بالت�ضامن عن �إدارتهم ،
ويجـ ــوز لقا�ضـ ــي التفلي�ســة �أن يق�سم العمل بينهم � ،أو �أن يعهد �إلى �أحدهم بعمل معني ،
وفـي هذه احلالة ال يكون مدير التفلي�سة م�س�ؤوال �إال عن العمل الذي يكلف به .
ويجوز ملديري التفلي�سة �أن ينيبوا بع�ضهم فـي القيام بالأعمال املعهود بها �إليهم  ،وال يجوز
لهم �إنابة الغري .
املــادة ( ) 90
يجوز للمدين املفل�س �أو املراقب االعرتا�ض لدى قا�ضي التفلي�سة على �أعم ــال مدي ــر
التفلي�سة قبل �إمتامها  ،ويرتتب علــى االعت ــرا�ض وق ــف تنفـ ــيذ ه ــذه الأعم ــال  ،ويج ــب
�أن يف�صل قا�ضي التفلي�سة فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه  ،ويكون
قرار قا�ضي التفلي�سة نهائيا .
املــادة ( ) 91
يجوز للمحكمة  ،من تلقاء نف�سها �أو بناء عـلى طل ــب قا�ضــي التفلي�س ــة �أو املدي ــن املفل ــ�س
�أو املراقب � ،أن ت�أمر بعزل مدير التفلي�سة لأ�سباب تربر ذلك  ،وتعيني غريه � ،أو ب�إنقا�ص
عدد املديرين �إذا تعددوا .
املــادة ( ) 92
تقدر �أتعاب وم�صاريف مدير التفلي�سة بقرار من قا�ضي التفلي�سة بعد �أن يقدم املدير
تقريرا عن انتهاء �إدارته  ،ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر ب�صرف مبالغ ملدير التفلي�سة
قبل تقدمي التقرير املذكور خ�صما من �أتعابه .
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الفــرع الرابــع
قا�ضــي التفلي�ســة
املــادة ( ) 93
يتولى قا�ضي التفلي�سة بالإ�ضافة �إلى ال�سلطات املقررة له مبوجب �أحكام هذا القانون  ،ما ي�أتي :
�أ  -مراقبة �إدارة التفلي�سة ومالحظة �سري �إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابري الالزمة
للمحافظة على �أموالها  ،مبا فــي ذلك تكلي ــف مديـ ــر التفلي�س ــة ب�إقام ــة دع ــاوى
�أو مبا�شرة �إجراءات �أخرى تتطلبها �إدارة التفلي�سة .
ب  -دعوة الدائنني �إلى االجتماع فـي الأحوال املبينة فـي القانون  ،ويتولى رئا�سة هذه
االجتماعات .
ج  -تقدمي تقرير للمحكمة عن حالة التفلي�سة كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وتقرير �آخر عن كل
نزاع يتعلق بالتفلي�سة  ،ويكون من اخت�صا�ص املحكمة الف�صل فـيه .
د  -ا�ستدعاء املدين املفل�س �أو ورثته �أو وكالئه �أو م�ستخدميه �أو �أي �شخ�ص �آخر ل�سماع
�أقوالهم فـي �ش�ؤون التفلي�سة .
املــادة ( ) 94
تودع قرارات قا�ضي التفلي�سة �أمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�صدورها  ،وله �أن ي�أمر
�أمانة �سر املحكمة ب�إخطار كل ذي م�صلحة بهذه القرارات بالو�سيلة التي يقدرها .
املــادة ( ) 95
ال يجوز الطعن فـي قرارات قا�ضي التفلي�سة ما مل ين�ص القانون على جواز ذلك � ،أو كان
القرار مما يجاوز اخت�صا�صه  ،ويقدم الطعن خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار
ب�صحيفة تودع �أمانة �سر املحكمة وتعلن لذوي ال�ش�أن  ،وتنظره املحكمة فـي �أول جل�سة
تالية لتقدمي الطعن  ،دون �إ�شراك قا�ضي التفلي�سة فـي نظر هذا الطعن  ،ويوقف الطعن
تنفـيذ القرار حتى تف�صل املحكمة فـي �ش�أنه  ،ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك .
و�إذا رف�ضت املحكمة الطعن جاز لها �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،إذا تبني لها �أنه تعمد تعطيل
تنفـيذ قرار قا�ضي التفلي�سة .
-70-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 96
للمحكمة �أن ت�ستبدل بقا�ضي التفلي�سة غريه من ق�ضاة املحكمة  ،ولها �أن تندب قا�ضيا �آخر
فـي حالة غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون مبا�شرة مهامه � ،أو �إذا ثبت �أن ا�ستمرار تعيينه
ي�ضر مب�صالح الدائنني .
الفــرع اخلامـــ�س
املراقــب
املــادة ( ) 97
يعني قا�ضي التفلي�سة مراقبا �أو �أكرث من بني الدائنني الذين ير�شحون �أنف�سهم لذلك ،
ويجوز للمدين املفل�س ولكل دائن االعرتا�ض على قرار قا�ضي التفلي�سة اخلا�ص بتعيني
املراقب دون �أن يرتتب على االعرتا�ض وقف تنفـيذ القرار  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى قا�ضي
التفلي�سة  ،ويجب �أن يف�صل فـيه خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 98
ال يجوز �أن يكون املراقب زوجا للمدين املفل�س � ،أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 99
يقوم املراقب  ،بالإ�ضافة �إلى ال�صالحيات املقررة له قانونا  ،بفح�ص امليزانية والتقرير
املقدمني من التاجر املدين وباملهام التي يكلفه بها قا�ضي التفلي�س ــة فـ ــي �شـ ـ�أن الرقاب ــة
عل ــى �أعم ــال مدي ــر التفلي�سة  ،ومعاونة قا�ضي التفلي�سة فـي ذلك  ،وللمراقب �أن يطلب
من مدير التفلي�سة �إي�ضاحات عن �سري �إجراءاتها و�إيراداتها وم�صروفاتها وحالة الدعاوى
املتعلقة بها .
املــادة ( ) 100
ال يتقا�ضى املراقب �أجرا نظري عمله  ،ومع ذلك يجوز للمحكمة �أن تقرر له مكاف�أة �إجمالية
عن عمله �إذا بذل جهدا غري عادي  ،وكانت احلالة املالية للتفلي�سة ت�سمح بذلك .
ويجوز عزل املراقب بقرار من قا�ضي التفلي�سة  ،وال ي�س�أل املراقب �إال عن خطئه اجل�سيم .
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الفــرع ال�ســاد�س
حتقيــق ديــون التفلي�ســة
املــادة ( ) 101
يحقق مدير التفلي�سة ديونها مبعاونة املراقب  ،وبح�ضور املدين املفل�س � ،أو بعد �إخطاره
باحل�ضور .
و�إذا نازع مدير التفلي�سة �أو املراقب �أو املدين املفل�س فـي �صحة �أحد الديون �أو فـي مقداره
�أو فـي �ضماناته  ،وجب على مدير التفلي�سة �إخطار الدائن فورا بذلك  ،وللدائن تقدمي
�إي�ضاحات كتابية �أو �شفوية خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ت�سلم الإخطار .
وال تخـ�ضع الدي ــون واجب ــة ال�س ــداد امل�ستحقـ ــة للحكوم ــة ب�سب ــب الر�س ــوم وال�ضرائـ ــب
على اختالف �أنواعها لإجراءات التحقيق .
املــادة ( ) 102
يودع مدير التفلي�سة �أمانة �سر املحكمة  -بعد االنتهاء من حتقيق الديون  -قائمة ت�شتمل
على بيان مب�ستنداتها  ،و�أ�سباب املنازعة فـيها � ،إن وجدت  ،وما يراه ب�ش�أن قبولها �أو رف�ضها ،
كما يودع ك�شفا ب�أ�سماء الدائنني الذين يدعون �أن لهم ت�أمينات خا�صة على �أموال املدين
املفل�س مبينا مقدار ديونهم ونوع ت�أميناتهم والأموال املقررة عليها .
ويجب �أن يتم هذا الإيداع خالل (� )60ستني يوما على الأكرث من تاريخ الن�شر الثاين وفقا
حلكم املادة ( )107من هذا القانون لدعوة الدائنني للتقدم بديونهم  ،وعلى مدير التفلي�سة
خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الإيداع �أن ين�شر فـي �صحيفة يومية بيانا بح�صوله .
ولكل ذي م�صلحة االطالع على قائمة الديون والك�شف املودعني ب�أمانة �سر املحكمة  ،وتقوم
�أمانة �سر املحكمة بن�شر القائمة والك�شف فـي �أول عدد من اجلريدة الر�سمية ي�صدر بعد
انق�ضاء الأيام اخلم�سة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،كما تر�سل ن�سخة منها �إلى قا�ضي
التفلي�سة .
املــادة ( ) 103
للمدين املفل�س ولكل دائن ورد ا�سمه بقائمة الديون �أن ينازع فـي الديون املدرجة بها خالل
( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر القائمة فـي اجلريدة الر�سمية  ،وت�سلم املنازعة �إلى �أمانة
�سر املحكمة  ،وعلى �أمانة �سر املحكمة عر�ضها فورا على قا�ضي التفلي�سة .
-72-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 104
ي�ضع قا�ضي التفلي�سة بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )103من هذا القانون
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع فـيها خالل (� )14أربعة ع�شر يوما على الأكرث  ،وي�ؤ�شر
مدير التفلي�سة على البيان الذي يرفق به م�ستندات هذه الديون مبا يفـيد قبولها ومقدار
ما قبل من كل دين منها  ،ويجوز لقا�ضي التفلي�سة اعتبار الدين متنازعا فـيه  ،ولو مل تقدم
ب�ش�أنه �أي منازعة .
ويف�صل قا�ضي التفلي�سة فـي الديون املتنازع فـيها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
انق�ضاء ميعاد املنازعة  ،وتخطر �أمانة �سر املحكمة ذوي ال�ش�أن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها
بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل  ،كما ي�صري الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون بعد �إيداع
القائمة النهائية للديون غري املتنازع فـيها .
املــادة ( ) 105
يجوز الطعن �أمام املحكمة فـي القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة بقبول الدين �أو رف�ضه  ،وذلك
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �صدور القرار  ،وال يرتتب على الطعن وقف �إجراءات
التفلي�سة �إال �إذا �أمرت املحكمة بوقفها  ،ويجوز للمحكمة قبل الف�صل فـي الطعن �أن تق�ضي
بقبول الدين م�ؤقتا مببلغ تقدره  ،وال يجوز الطعن فـي حكم املحكمة برف�ض الدين نهائيا
�أو بقبوله  ،و�إذا كان الطعن فـي الدين متعلقا بت�أميناته وجب قبوله م�ؤقتا بو�صفه دينا
عاديا  ،وال ي�شرتك الدائن الذي مل يقبل دينه نهائيا �أو م�ؤقتا فـي �إجراءات التفلي�سة .
املــادة ( ) 106
على جميع الدائنني  ،ولو كانت ديونهم م�صحوبة بت�أمينات خا�صة �أو كانت ثابتة ب�أحكام
نهائية � ،أن ي�سلموا مدير التفلي�سة عقب �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �أ�صول م�ستندات
ديونهم  ،م�صحوبة ببيان بهذه الديون وت�أميناتها � -إن وجدت  -ومقدارها مقومة بالريال
العماين  ،ويحرر مدير التفلي�سة �إي�صاال بت�سلم البيان  ،وم�ستندات الدين .
ويجب �أن يت�ضمن البيان تعيني حمل خمتار ملدير التفلي�سة فـي دائرة املحكمة  ،ويكون
مدير التفلي�سة م�س�ؤوال عن �إعادة امل�ستندات �إلى الدائنني بعد �إقفال التفلي�سة  ،ويكون
م�س�ؤوال عنها ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة .
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املــادة ( ) 107
�إذا مل يقدم جميع الدائنني املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي امليزانية �أ�صول م�ستن ــدات ديونه ــم
م�صحوبة بالبيان امل�شار �إليه فـي املادة ( )106من هذا القانون خالل ( )30الثالثني يوما
التالية لن�شر احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،ودعوة الدائنني للتقدم بديونهم  ،وجب على مدير
التفلي�سة �إعادة الن�شر فورا فـي اجلريدة الر�سمية  ،وللقا�ضي حتديد و�سيلة ن�شر �أخرى ،
بالإ�ضافة �إلى الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
وعلى الدائنني تقدمي �أ�صول م�ستندات ديونهم م�صحوبة بالبيان امل�شار �إليه خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ الن�شر الثاين فـي اجلريدة الر�سمية  ،و�إال �سقط حقهم فـي الدخول
فـي التفلي�سة .
الف�صــل الثانــي
�آثار احلكــم ب�إ�شهار الإفال�س
الفــرع الأول
�آثار احلكـم ب�إ�شهار الإفـال�س على املـدين املفل�س
املــادة ( ) 108
ت�سقط حقوق املدين املفل�س املدنية ب�إ�شهار �إفال�سه  ،وال يجوز له �أن يقوم بوظيفة �أو مهمة
عامة  ،وال �أن يكون مديرا �أو ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �أي �شركة � ،إلى �أن يرد �إليه اعتباره
وفقا للقانون .
وال يجوز ملن �أ�شهر �إفال�سه �أن ينوب عن غريه فـي �إدارة �أمواله �أو الت�صرف فـيها  ،ومع
ذلك يجوز للمحكمة �أن تق�ضي بناء على طلب من قا�ضي التفلي�سة بحلول مدير التفلي�سة
�أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال حمل املدين املفل�س فـي تنفـيذ هذه الإنابة ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة  ،وللمحكمة �أن ت�أذن للمدين املفل�س فـي �إدارة �أموال الق�صر  -ممن جتب
عليه �إدارة �أموالهم � -إذا مل يرتتب على ذلك �ضرر بهم .
املــادة ( ) 109
تغل يد املدين املفل�س مبجرد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س عن �إدارة �أمواله والت�صرف
فـيها  ،وتعترب الت�صرفات التي يجريها املدين املفل�س فـي يوم �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س
حا�صلة بعد �صدوره .
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و�إذا كان الت�صرف مما ال يحتج به على الغري �إال بالقيد �أو الت�سجيل �أو غري ذلك من الإجراءات
فال ي�سري على جماعة الدائنني �إال �إذا كان الت�صرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن
ال�سداد .
وال يحول غل يد املدين املفل�س عن �إدارة �أمواله والت�صرف فـيها دون قيامه بالإجراءات
الالزمة للمحافظة على حقوقه .
املــادة ( ) 110
ي�شمل غل يد املدين املفل�س جميع الأموال التي تكون ملكا له فـي يوم �صدور حكم �إ�شهار
الإفال�س والأموال التي ت�ؤول �إليه ملكيتها  ،وهو فـي حالة �إفال�س  ،ومع ذلك ال ي�شمل غل
اليد ما ي�أتي :
أ�  -الأموال التي ال يجوز احلجز عليها قانونا  ،والنفقة التي تقرر للمدين املفل�س .
ب  -الأموال اململوكة لغري املدين املفل�س .
ج  -احلقوق املت�صلة ب�شخ�ص املدين املفل�س �أو ب�أحواله ال�شخ�صية .
د  -التعوي�ضات التي ت�ستحق للم�ستفـيد فـي عقد ت�أمني �صحيح �أبرمه املدين املفل�س
قبل �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ومع ذلك يلتزم امل�ستفـيد ب�أن يرد �إلى التفلي�سة
جميع �أق�ساط الت�أمني التي �سددها املدين املفل�س ابتداء من التاريخ الذي حددته
املحكمة للتوقف عن ال�سداد ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
املــادة ( ) 111
ال يجـ ــوز للمدي ــن املفل ــ�س بع ــد �ص ــدور حك ــم �إ�شهــار الإفــال�س الوفاء مبا عليه من ديون
�أو ا�ستيفاء ما له من حقوق .
و�إذا كان املدين املفل�س حامال لورقة جتارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد
ا�ستحقاقها � ،إال �إذا عار�ض مدير التفلي�سة فـي هذا الوفاء وفقا للأحكام الواردة فـي قانون
التجارة  ،ويتم �إيداع قيمة الورقة التجارية فـي ح�ساب التفلي�سة .
املــادة ( ) 112
ال تقع املقا�صة بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س بني ما للمدين املفل�س من حقوق وما عليه
من التزامات � ،إال �إذا وجد ارتباط بينهما  ،ويوجد االرتباط على وجه اخل�صو�ص �إذا ن�ش�أت
احلقوق وااللتزامات عن �سبب واحد �أو �شملها ح�ساب جار يكون املدين املفل�س طرفا فيه .
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املــادة ( ) 113
�إذا �آلت �إلى املدين املفل�س تركة  ،فال يكون لدائنيه حق على �أموالها �إال بعد �أن ي�ستوفـي دائنو
املورث حقوقهم من هذه الأموال  ،وال يكون لدائني املورث �أي حق على �أموال التفلي�سة .
املــادة ( ) 114
ال يجوز بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س رفع دعوى من املدين املفل�س �أو عليه �أو ال�سري
فـيها فـيما عدا الدعاوى الآتية :
أ�  -الدعاوى املتعلقة بالأموال والت�صرفات التي ال ي�شملها غل يد املدين املفل�س .
ب  -الدعاوى املتعلقة ب�أعمال التفلي�سة التي يجيز القانون للمدين املفل�س القيام بها .
ج  -الدعاوى اجلزائية .
ويجوز للمحكمة �أن ت�أذن ب�إدخال املدين املفل�س فـي الدعاوى املتعلقة بالتفلي�سة  ،كما يجوز
لها �أن ت�أذن ب�إدخال الدائن فـي هذه الدعاوى �إذا كانت له م�صلحة خا�صة فـيها .
و�إذا رفع املدين املفل�س �أو رفعت عليه دعوى جزائية �أو دعوى متعلقة ب�شخ�صه �أو ب�أحواله
ال�شخ�صية وجب �إدخال مدير التفلي�سة فـيها �إذا ا�شتملت على مطالبات مالية .
املــادة ( ) 115
�إذا حكم على املدين املفل�س بعد �إ�شهار �إفال�سه بالتعوي�ض عن �ضرر �أحدثــه للغي ــر ق ــبل
تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س  ،جاز للمحكوم له الدخول فـي التفلي�سة بالتعوي�ض املق�ضي
به ما مل يثبت تواط�ؤه مع املدين املفل�س .
املــادة ( ) 116
لقا�ضي التفلي�سة  -بعد �سماع �أقوال مديرها � -أن يقرر نفقة للمدين املفل�س وملن يعولهم
من �أموال التفلي�سة بناء على طلبه �أو طلب من يعولهم  ،ولقا�ضي التفلي�سة فـي �أي وقت
بناء على طلب مديرها �أن ينق�ص مقدار النفقة .
املــادة ( ) 117
مع مراعاة �أحكام املادة ( )108من هذا القانون  ،يجوز للمدين املفل�س بعد �إذن قا�ضي
التفلي�سة �أن ميار�س جتارة جديدة بغري �أموال التفلي�سة  ،ويكون للدائنني الذين تن�ش�أ
ديونهم مبنا�سبة هذه التجارة الأولوية فـي ا�ستيفاء حقوقهم من �أموالها .
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املــادة ( ) 118
ال يجوز للمدين املفل�س �أن يتغيب عن موطنه دون �أن يخطر مدير التفلي�سة كتابة مبحل
وجوده  ،وال يجوز له �أن يغري موطنه �إال ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 119
للمحكمة  -بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � -أن ت�أمر عند االقت�ضاء مبنع املدين املفل�س
من مغادرة ال�سلطنة ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد �إذا قام بعمل من �ش�أنه الإ�ضرار
بحقوق الدائنني .
وللمدين املفل�س �أن يتظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة دون �أن يرتتب على التظلم وقف
تنفـيذه  ،وللمحكمة �أن تقرر فـي �أي وقت �إلغاء �أمر املنع من مغادرة ال�سلطنة .
الفــرع الثانــي
�آثار احلكم ب�إ�شهار الإفال�س على الدائنني
املــادة ( ) 120
تن� أش� بقوة القانون مبجرد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س جماعة للدائنني من الذين ن�ش�أت
حقوقهم فـي مواجهة املدين املفل�س ب�سبب �صحيح قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ،
وتتمتع هذه اجلماعة بال�شخ�صية القانونية  ،وميثلها مدير التفلي�سة  ،وال يعترب �ضمن
جماعة الدائنني �أ�صحاب الديون امل�ضمونة برهن �أو امتياز خا�ص  ،وذلك با�ستثناء احلاالت
التي يدخلون فـيها التفلي�سة باعتبارهم دائنني عاديني .
املــادة ( ) 121
دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )115من هذا القانون  ،ال يجوز التم�سك فـي مواجهة جماعة
الدائنني بالديون املق�ضي بها مبوجب �أحكام �صدرت بعد �إ�شهار الإفال�س  ،كما ال يجوز
التم�س ــك فـ ــي مواجهتهم بالت�صرفات الآتية �إذا قام بها املدين املفل�س بعد تاريخ التوقف
عن ال�سداد  ،وقبل احلكم ب�إ�شهار الإفال�س :
أ�  -منح التربعات �أيا كان نوعها  ،ما عدا الهدايا ال�صغرية التي جرى بها العرف .
ب  -وفاء الديون قبل حلول الأجل �أيا كانت كيفـية الوفاء  ،ويعترب �إن�شاء مقابل وفاء
ورقة جتارية مل يحل ميعاد ا�ستحقاقها فـي حكم الوفاء بالدين قبل حلول الأجل .
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ج  -وف ــاء الدي ــون احلــالة بغري ال�شيء املتفق عليه  ،ويعترب الوفاء بطريق الأوراق
التجارية �أو النقل امل�صرفـي فـي حكم الوفاء بالنقود .
د  -كل ما يتقرر على �أموال املدين املفل�س �ضمانا لدين �سابق على �إ�شهار الإفال�س .
ويجوز احلكم بعدم نفاذ �أي ت�صرف �آخر غري ما ذكر فـي مواجهة جماعة الدائنني �إذا كان
�ضارا بهم  ،وكان املت�صرف �إليه يعلم وقت وقوع الت�صرف بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
و�إذا �سددت قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد وقبل احلكم ب�إ�شهار الإفال�س
فال يجوز �أن ي�سرتد من حامل الورقة التجارية ما �سدد له  ،و�إمنا يلزم ال�ساحب �أو من �سحبت
الورقة التجارية حل�سابه برد القيمة املدفوعة �إذا كان يعلم وقت �إن�شاء الورقة التجارية
بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد  ،ويقع االلتزام بالرد فـي حالة ال�سند لأمر على املظهر
الأول �إذا كان يعلم وقت ح�صوله على ال�سند بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
املــادة ( ) 122
يجوز احلكم بعدم نفاذ حقوق الرهن �أو االمتياز على �أموال املدين املفل�س فـي مواجهة
جماعة الدائنني � ،إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد  ،وبعد انق�ضاء ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقرير الرهن �أو االمتياز  ،وي�أخذ الدائن �صاحب الرهن �أو االمتياز التايل
للرهن �أو االمتياز الذي حكم بعدم نفاذه فـي مواجهة جماعة الدائنني مرتبة هذا الت�أمني ،
ومع ذلك ال يعطى الدائن املذكور من الثمن الناتــج مــن بيــع امل ــال املقــرر عليــه الت�أمــني
�إال ما كان يح�صل عليه بفر�ض نفاذ الرهن �أو االمتياز ال�سابق  ،وي�ؤول الفرق �إلى جماعة
الدائنني .
املــادة ( ) 123
ملدير التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � ،أن يطلب عدم نفاذ
ت�صرفات املدين املفل�س فـي حق جماعة الدائنني �إذا وقع الت�صرف قبل �صدور حكم �إ�شهار
الإفال�س  ،وي�سري احلكم ال�صادر بعدم نفاذ الت�صرف فـي حق جميع الدائنني �سواء ن�ش�أت
حقوقهم قبل ح�صول الت�صرف �أو بعد ح�صوله .
املــادة ( ) 124
�إذا حكم بعدم نفاذ �أي ت�صرف فـي حق جماعة الدائ ــنني الت ــزم املت�ص ــرف �إلي ــه بـ ـ�أن ي ــرد
�إلى التفلي�سة ما ح�صل عليه من املدين املفل�س مبقت�ضى هذا الت�صرف �أو قيمة ال�شيء وقت
قب�ضه  ،كما يلزم ب�سداد عوائد ما قب�ضه �أو ثماره من تاريخ القب�ض .
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ويكون للمت�صرف �إليه احلق فـي ا�سرتداد العو�ض الذي قدمه للمدين املفل�س �إذا وجد هذا
العو�ض بعينه فـي التفلي�سة  ،ف�إذا مل يوجد كان من حق املت�صرف �إليه �أن يطالب جماعة
الدائنني باملنفعة التي عادت عليهم من الت�صرف  ،و�أن ي�شرتك فـي التفلي�سة بو�صفه دائنا
عاديا مبا يزيد على قيمة هذه املنفعة .
املــادة ( ) 125
ت�سق ــط الدعـ ــاوى النا�شئ ــة ع ــن تطب ــيق الأح ــكام املن�صو�ص عليها فـي املواد من ()120
�إلى ( )124من هذا القانون مب�ضي (� )2سنتني من تاريخ �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س .
املــادة ( ) 126
ال يجوز للدائنني العاديني �أو الدائنني �أ�صحاب حقوق االمتياز العامة بعد �صــدور حكم
�إ�شهار الإفال�س �إقامة دعاوى فردية على التفلي�سة �أو اتخاذ �أي �إجراءات ق�ضائية �أخرى
�ضدها .
ويرتتب على �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وقف الدعاوى الفردية املقامة من الدائنني
املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة  ،ووقف �إجراءات التنفـيذ التي بد�أها ه�ؤالء الدائنون قبل
�صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ومع ذلك �إذا حتدد يوم لبيع عقار املدين املفل�س جاز اال�ستمرار
فـي �إجراءات التنفـيذ ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
و�أما الدائنون املرتهنون و�أ�صح ــاب حقــوق االمتيــاز اخلا�صــة علــى �أموال املدي ــن املفلـ ــ�س
فـيجوز لهم �إقامة الدعاوى الفردية �أو اال�ستمرار فـيها فـي مواجهة مدير التفلي�سة  ،كما
يجوز لهم التنفـيذ �أو اال�ستمرار فـيه على الأموال التي تقع عليها ت�أميناتهم ب�شرط �إخطار
قا�ضي التفلي�سة بالتنفـيذ  ،ويكون التنفـيذ فـي مواجهة مدير التفلي�سة .
املــادة ( ) 127
ي�سقط احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �آجال جميع الديون النقدية امل�ستحقة على املدين املفل�س
�سواء �أكانت عادية �أم م�ضمونة بامتياز عام �أو خا�ص .
املــادة ( ) 128
لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�ستنزل من الدين الآجل الذي مل ي�شرتط فـيه عوائد مبلغا يعادل
العائد امل�ستحق عن املدة من تاريخ احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �إلى تاريخ ا�ستحقاق الدين .
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املــادة ( ) 129
يوقف احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �سريان عوائد الديون العادية بالن�سبة �إلى جماعة الدائنني
فح�سب  ،وال جتوز املطالبة بعوائد الديون امل�ضمونة برهن �أو امتياز �إال من املبالغ الناجتة
من بيع الأموال ال�ضامنة لهذه الديون  ،وي�ستنزل �أ�صل الدين �أوال ثم العوائد امل�ستحقة
قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ثم العوائد امل�ستحقة بعد �صدوره .
املــادة ( ) 130
ت�شرتك فـي التفلي�سة الديون املعلقة على �شرط فا�سخ  ،مع تقدمي كفـيل � ،أما الديون
املعلقة على �شرط واقف فـيجنب ن�صيبها فـي التوزيعات �إلى �أن تتبني نتيجة ال�شرط .
املــادة ( ) 131
�إذا وجد جملة ملتزمني بدين واحد �أ�شهر �إفال�س �أحدهم فال يرتتب على هذا الإفال�س
�أثر بالن�سبة �إلى امللتزمني الآخرين ما مل ين�ص على غري ذلك  ،و�إذا مت ال�صلح مع امللتزم
الذي �أفل�س فال ت�سري �شروطه على امللتزمني الآخرين .
املــادة ( ) 132
�إذا ا�ستوفى الدائن من �أحد امللتزمني بدين واحد جزءا من الدين  ،ثم �أفل�س باقي امللتزمني
�أو �أفل�س �أحدهم  ،فال يجوز للدائن �أن ي�شرتك فـي التفلي�سات �إال بالباقي من دينه  ،ويبقى
حمتفظا بحقه فـي مطالبة امللتزم غري املدين املفل�س بهذا الباقي  ،ويج ــوز له ــذا امللت ــزم
�أن ي�شرتك فـي كل تفلي�سة مبا وفاه عنها .
املــادة ( ) 133
�إذا �أفل�س جميع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة  ،جاز للدائن �أن ي�شرتك فـي كل تفلي�سة
بكل دينه �إلى �أن ي�ستوفـيه بتمامه  ،من �أ�صل وعوائد وم�صاريف  ،وال يجوز لتفلي�سة
الرجوع على تفلي�سة �أخرى مبا �أوفته عنها .
و�إذا كان جمموع ما ح�صل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة �إلى تفلي�سة
من يكون مكفوال من الآخرين بح�سب ترتيب التزاماتهم فـي الدين  ،ف�إذا مل يوجد هذا
الرتتيب عادت الزيادة �إلى التفلي�سات التي �سددت �أكرث من ح�صتها فـي الدين .
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املــادة ( ) 134
ال تدرج �أ�سماء دائني املدين املفل�س احلائزين على رهن �أو امتياز خا�ص على منقول �أو عقار
فـي جماعة الدائنني �إال على �سبيل البيان .
ويجوز ملدير التفلي�سة بعد �إذن من قا�ضي التفلي�سة � ،سداد الدين امل�ضمون برهن وا�سرتداد
الأ�شياء املرهونة حل�ساب جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 135
على مدير التفلي�سة بعد �إذن قا�ضي التفلي�سة �أن ي�سدد خالل ( )10الأيام الع�شرة التالية
ل�صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س مما يكون حتت يده من نقود التفلي�سة  ،وبالرغم من وجود
�أي دين �آخر  ،الأجور والرواتب واملبالغ امل�ستحقة قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س عن مدة
( )30ثالثني يوما للعاملني لدى املدين املفل�س  ،ف�إذا مل يكن لدى مدير التفلي�سة النقود
الالزمة لوفاء هذه الديون  ،وجب الوفاء بها من �أول نقود تدخل التفلي�سة  ،ولو وجدت
ديون �أخرى ت�سبقها فـي مرتبة االمتياز .
املــادة ( ) 136
دون الإخالل بحكم املادة ( )140من هذا القانون  ،يكون للم�ؤجر  -فـي حالة �إنهاء �إيجار
العقار الذي ميار�س فـيه املدين املفل�س التجارة  -امتياز ل�ضمان الأجرة امل�ستحقة له عن
ال�سنة ال�سابقة على �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وعن ال�سنة اجلارية  ،و�إذا بيعت املنقوالت
املوجودة فـي العني امل�ؤجرة �أو نقلت  ،ظل امل�ؤجر حمتفظا بحقه فـي االمتياز � ،سواء كان
عقد الإيجار ثابت التاريخ �أو غري ثابت التاريخ .
املــادة ( ) 137
ال ي�شمل االمتياز املقرر للحكومة عن الديون النا�شئة ب�سبب ال�ضرائب على اختالف
�أنواعها  ،با�ستثناء دين ال�ضريبة امل�ستحقة على املدين املفل�س عن ال�سنتني ال�سابقتني
على �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وتدخل ال�ضرائب الأخرى امل�ستحقة فـي التوزيعات
بو�صفها ديونا عادية .
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املــادة ( ) 138
لقا�ضي التفلي�سة  -بناء على اقرتاح مدير التفلي�سة � -أن ي�أمر عند االقت�ضاء با�ستخدام
�أول نقود تدخل التفلي�سة فـي الوفاء بحقوق الدائنني الذين لهم امتياز على منقوالت
املديــن املفلـ ــ�س  ،ب�شـ ــرط �أن تكـ ــون �أ�سما�ؤه ــم ق ــد وردت ف ــي القائم ــة النهائي ــة للديــون
غري املتنازع عليها  ،وامل�شار �إليها فـي الفقرة الأولى من حكم املادة ( )104من هذا القانون ،
و�إذا ح�صلت منازعة فـي االمتياز فال يجوز الوفاء �إال بعد الف�صل فـيها بحكم نهائي .
الفــرع الثالــث
�آثار احلكم ب�إ�شهار الإفال�س على الغري
املــادة ( ) 139
ال يرتتب على احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ف�سخ العقود امللزمة للجانبني التي يكون املدين
املفل�س طرفا فـيها �إال �إذا كانت قائمة على اعتبارات �شخ�صية .
و�إذا مل ينفذ مدير التفلي�سة العقد �أو مل ي�ستمر فـي تنفـيذه  ،جاز للطرف الآخر �أن يطلب
الف�سخ  ،وكل قرار يتخذه مدير التفلي�سة ب�ش�أن العقد يجب �أن يعر�ض على قا�ضي التفلي�سة
لي�أذن به  ،ويجوز للطرف الآخر �أن يحدد ملدير التفلي�سة مهلة منا�سبة لإي�ضاح موقفه من العقد .
وللمتعاقد اال�شرتاك فـي التفلي�سة كدائن عادي بالتعوي�ض املرتتب على الف�سخ �إال �إذا ن�ص
على احتفاظ التعوي�ض باالمتياز املقرر له قانونا .
املــادة ( ) 140
�إذا كان املدين املفل�س م�ست�أجرا للعقار الذي يزاول فـيه التجارة  ،فال يرتتب على �صدور
احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �إنهاء عقد الإيجار �أو حلول الأجرة عن املدة املتبقية النق�ضائها ،
وكل �شرط على خالف ذلك يعترب ك�أن مل يكن .
و�إذا كان امل�ؤجر قد بد أ� فـي التنفـيذ على املنقوالت املوجودة فـي العقار ولـم يك ــن التنفـيــذ
قد مت عند �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وجب التنفـيذ خالل مدة ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ هذا احلكم مع عدم الإخالل بحق امل�ؤجر ف ــي اتخ ــاذ الإج ــراءات التحفظي ــة ,
وفـي طلب �إخالء العقار وفقا للقواعد العامة .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر بوقف التنفـيذ ملدة ( )30ثالثني يوما قابلة للتجديد ملرة
واحدة �إذا ر�أى �ضرورة لذلك  ،وعلى مدير التفلي�سة �إخطار م�ؤجر العقار خالل مدة وقف
التنفـيذ برغبته فـي �إنهاء عقد الإيجار � ،أو اال�ستمرار فـيه .
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املــادة ( ) 141
�إذا قرر مدير التفلي�سة اال�ستمرار فـي عقد الإيجار للعقار الذي ا�ست�أجره املدين املفل�س ،
وجب �أن ي�سدد الأجرة املت�أخرة  ،و�أن يقدم �ضمانا كافـيا للوفاء بالأجرة امل�ستقبلية .
ويجوز للم�ؤجر �أن يطلب من قا�ضي التفلي�سة �إنهاء عقد الإيجار �إذا كان ال�ضمان غري كـ ــاف ،
وذلك خـ ــالل ( )15خم�س ـ ــة ع�ش ــر يوم ــا م ــن تاريـ ــخ �إخطـ ــاره برغبـ ــة مديـ ــر التفلي�س ــة
فـي اال�ستمرار فـي عقد الإيجار .
وملدير التفلي�سة  -بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي التفلي�سة وبعــد موافق ــة امل�ؤج ــر -
ت�أجري العقار من الباطن �أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام املنظمة للعالقة بني املالك
وامل�ست�أجر .
املــادة ( ) 142
�إذا كان عقد العمل الذي �أبرمه املدين املفل�س ب�صفته �صاحب عمل غري حمدد املدة جاز
للعامل وملدير التفلي�سة �إنهاء العقد  ،مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون العمل ،
وال يجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�ض �إال �إذا كان الإنهاء تع�سفـيا � ،أو بغري
مراعاة مواعيد الإخطار .
و�إذا كان عقد العمل حمدد املدة  ،فال يجوز �إنها�ؤه �إال �إذا تقرر عدم اال�ستمرار فـي التجارة ،
ويجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�ض  ،ويكون للتعوي�ض امل�ستحق للعامل
وفقا لهذه املادة االمتياز املقرر له قانونا .
الف�صــل الثالــث
اال�ستـــرداد و�إدارة التفلي�ســة
الفــرع الأول
حــق اال�ستـــرداد
املــادة ( ) 143
لكل �شخ�ص �أن ي�سرتد من التفلي�سة الأ�شياء التي تثبت له ملكيتها �أو حق ا�سرتدادها وقت
�إ�شهار الإفال�س .
ويكون ملدير التفلي�سة  ،بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي التفلي�سة رد ال�شيء �إلى مالكه
�أو �صاحب احلق فـي ا�سرتداده  ،و�إذا رف�ض طلب اال�سرتداد جاز لطالبه عر�ض النزاع على
املحكمة .
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املــادة ( ) 144
يجوز ا�سرتداد الأ�شياء املوجودة فـي حيازة املدين املفل�س  ،على �سبيل الوديعة �أو لأجل
بيعها حل�ساب مالكها �أو لأجل ت�سليمها �إليه  ،ب�شرط �أن توجد فـي التفلي�سة عينا .
كما يجوز ا�سرتداد ثمن الب�ضائع �إذا مل يكن قــد ت ــم الوف ــاء ب ــه نق ــدا �أو بورق ــة جتاري ــة
�أو بطريق قيده فـي ح�ساب جار بني املدين املفل�س وامل�شرتي  ،وعلى امل�سرتد �أن ي�سدد ملدير
التفلي�سة احلقوق امل�ستحقة للمدين املفل�س .
و�إذا كان املدين املفل�س قد �أودع الب�ضائع لدى الغري جاز ا�سرتدادها منه  ،و�إذا اقرت�ض 
املدين املفل�س برهن الب�ضائع وكان الدائن املرتهن ال يعلم وقت �إن�شاء الرهن بعدم ملكية
املدين املفل�س لها  ،فال يجوز ا�سرتدادها �إال بعد وفاء الدين امل�ضمون بالرهن .
املــادة ( ) 145
يجوز ا�سرتداد الأوراق التجارية وغريها من الأوراق ذات القيمة  ،امل�سلمة �إلى املدين
املفل�س لتح�صيلها �أو لتخ�صي�صها لوفاء معني � ،إذا وجدت عــينا ف ــي التفلي�سة ومل تكن
قيمتها قد �سددت  ،وال يجوز ا�سرتداد �أوراق النقد املودعة لدى املدين املفل�س �إال �إذا �أثبت
طالب اال�سرتداد تخ�صي�صها للوفاء بحقه .
املــادة ( ) 146
�إذا مت ف�سخ عقد البيع بحكم �أو مبقت�ضى �شرط فـي العقد قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار �إفال�س
امل�شرتي  ،جاز للبائع ا�سرتداد الب�ضائع كلها �أو بع�ضها من التفلي�سة ب�شرط �أن توجد عينا .
ويجوز اال�سرتداد ولو وقع الف�سخ بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ب�شرط �أن تكون دعوى
اال�سرتداد �أو دعوى الف�سخ قد مت رفعها قبل �صدور هذا احلكم .
املــادة ( ) 147
�إذا �أفل�س امل�شرتي قبل �سداد الثمن  ،وكانت الب�ضائع ال تزال لدى البائع  ،جاز له حب�سها ،
و�إذا �أفل�س امل�شرتي بعد �إر�سال الب�ضائع �إليه وقبل دخولها خمازنه �أو خمزن وكيله املكلف
ببيعها  ،جاز للبائع ا�سرتداد حيازتها  ،ومع ذلك ال يجوز اال�سرتداد �إذا فقدت الب�ضائع
ذاتيتها بعد ت�سليمها �إلى املدين املفل�س � ،أو ت�صرف فـيها املدين املفل�س قبل و�صولها بغري
تدلي�س  ،مبوجب وثائق امللكية �أو النقل .
وفـي جميع الأحوال يجوز ملدير التفلي�سة بعد موافقة قا�ضي التفلي�سة � ،أن يطلب ت�سليم
الب�ضائع ب�شرط �أن ي�سدد للبائع الثمن املتفق عليه  ،ف�إذا مل يطلب مدير التفلي�سة ذلك
جاز للبائع �أن يتم�سك بحقه فـي الف�سخ وطلب التعوي�ض واال�شرتاك به فـي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 148
�إذا �أفل�س امل�شرتي قبل �سداد الثمن وبعد دخول الب�ضائع خمازنه �أو خمازن وكيله املكلف
ببيعها  ،فال يجوز للبائع �أن يطلب ف�سخ البيع �أو ا�سرتداد الب�ضائع  ،كما ي�سق ــط حق ــه
فـي االمتياز  ،وكل �شرط يكون من �ش�أنه متكني البائع من ا�سرتداد الب�ضائع �أو االحتفاظ
بامتيازه عليها ال يحتج به على جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 149
يجوز لكل من الزوجني �أن ي�سرتد من تفلي�سة الآخر �أمواله املنقولة والعقارية �إذا �أثبت
ملكيته لها  ،وتبقى هذه الأموال حمملة باحلقوق التي ك�سبها عليها الغري بوجه �شرعي .
املــادة ( ) 150
تعترب الأموال التي ي�شرتيها زوج املدين املفل ــ�س � ،أو الت ــي ت�شتـ ــرى حل�س ــاب ه ــذا ال ــزوج
�أو حل�ساب الق�صر امل�شمولني بوالية املدين املفل�س من تاريخ احرتافه التجارة قد ا�شرتيت
بنقود املدين املفل�س  ،وتدخل فـي �أ�صول تفلي�سته ما مل يثبت العك�س  ،وكل ما يوفـيه �أحد
الزوجني من ديون على زوجه الذي �أفل�س يعترب حا�صال بنقود الزوج املدين املفل�س ما مل
يثبت غري ذلك .
املــادة ( ) 151
تتقادم دعاوى اال�سرتداد التي توجه �إلى مدير التفلي�سة مب�ضي �سنة من تاريخ ن�شر حكم
�إ�شهار الإفال�س .
الفــرع الثانــي
و�ضع الأختام وجرد �أموال املدين املفل�س
املــادة ( ) 152
على املحكمة �أن ت�أمر فـي حكمها ب�إ�شهار الإفال�س بو�ضع الأختام على متاجر املدين املفل�س
ومكاتبه وخزائنه ودفاتره و�أوراقه ومنقوالته  ،ويقوم قا�ضي التفلي�سة بو�ضع الأختام فور
�صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وله �أن يندب �أحد �أمناء ال�سر باملحكمة لذلك  ،و�إذا تبني
لقا�ضي التفلي�سة �إمكانية جرد �أموال وممتلكات املدين املفل�س فـي يوم واحد جاز له �أو ملن
يندبه البدء فـي اجلرد فورا دون حاجة �إلى و�ضع الأختام  ،ويحرر حم�ضر بو�ضع الأختام
�أو باجلرد يوقعه من قام بهذا الإجراء  ،وي�سلم املح�ضر لقا�ضي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 153
ال يجوز و�ضع الأختام على املالب�س واملنقوالت ال�ضرورية للمدين املفل�س وملن يعولهم ،
ويعني قا�ضي التفلي�سة هذه الأ�شياء  ،وت�سلم �إلى املدين املفل�س بقائمة يوقعها كل من قا�ضي
التفلي�سة  ،واملدين املفل�س .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر  ،من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب مدير التفلي�سة  ،بعدم
و�ضع الأختام � ،أو برفعها عن الأ�شياء الآتية :
أ�  -الدفاتر التجارية .
ب  -الأوراق التجارية وغريها من الأوراق التي ت�ستحق الوفاء فـي ميعاد قريب �أو التي
حتتاج �إلى �إجراءات للمحافظة على احلقوق الثابتة فـيها .
ج  -النقود الالزمة لل�صرف على ال�ش�ؤون العاجلة للتفلي�سة .
د  -الأ�شياء القابلة لتلف �سريع �أو لنق�ص عاجل فـي القيمة � ،أو التي تقت�ضي �صيانتها
م�صاريف باهظة .
هـ  -الأ�شياء الالزمة لت�شغيل املتجر �إذا تقرر اال�ستمرار فـي ت�شغيله .
وجترد الأ�شياء املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك ،
وت�سلم ملدير التفلي�سة بقائمة يوقعها .
املــادة ( ) 154
ي�أمر قا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب مدير التفلي�سة  ،برفع الأختام للبدء فـي جرد
�أموال املدين املفل�س  ،ويجب �أن يبد�أ رفع الأختام واجلرد خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
�صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ويتم اجلرد بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك
ومدير التفلي�سة و�أحد �أمناء �سر املحكمة  ،ويجب �أن يخطر به املدين املفل�س ويجوز له
احل�ضور  ،وحترر قائمة جرد من ن�سختني يوقعهما قا�ضي التفلي�سة �أو من ندبه لذلك
ومدير التفلي�سة  ،و�أمني �سر املحكمة الذي ح�ضر اجلرد وتودع �إحداهما �أمانة �سر املحكمة ،
وتبقى الأخرى لدى مدير التفلي�سة  ،وتذكر فـي القائمة الأموال التي مل تو�ضع عليها
الأختام �أو التي رفعت عنها  ،ويجوز اال�ستعانة بخبري من خرباء اجلدول �أو من غريهم
عند االقت�ضاء فـي �إجراء اجلرد وتقييم الأموال .
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املــادة ( ) 155
�إذا مت �إ�شهـار الإف ــال�س بعد وفاة التاج ــر املدين  ،ومل حترر قائمة جرد مبنا�سبة الوفاة ،
�أو �إذا توفـي التاجر املدين بعد �إ�شهار �إفال�سه  ،وقبل البدء فـي حترير قائمة اجلرد �أو قبل
�إمتامها  ،وجب حترير القائمة فورا �أو اال�ستمرار فـي حتريرها بالكيفـية املبينة فـي املادة ()154
م ــن ه ــذا القانـ ــون  ،ويجب �أن يخطــر ب ــه الورث ــة ويج ــوز له ــم ح�ضــور إ�ج ــراءات اجلــرد ،
وفـي حالة وفاة املدين املفل�س بعد �إ�شهار �إفال�سه و�إمتام قائمة اجلرد  ،يقوم ورثته مقامه
فـي إ�ج ــراءات الإفـ ــال�س �أو من ينوب عنهم و�إال اختار قا�ض ــي التفلي�ســة م ــن ين ــوب عنه ــم
فـي ذلك .
املــادة ( ) 156
يت�سلم مدير التفلي�سة  ،بعد اجلرد � ،أموال املدي ــن املفلـ ــ�س  ،ودفات ــره و�أوراقـ ــه  ،ويوق ــع
فـي نهاية قائمة اجلرد مبا يفـيد ذلك  ،و�إذا مل يكن املدين املفل�س قد قدم امليزانية  ،وجب
على مدير التفلي�سة �أن يقوم ب�إعدادها فورا  ،و�إيداعها �أمانة �سر املحكمة .
ويت�سلم مدير التفلي�سة الر�سائل الواردة با�سم املدين املفل�س واملتعلقة ب�أعماله  ،وملدير
التفلي�سة ف�ضها واالحتفاظ بها  ،وللمدين املفل�س االطالع عليها .
املــادة ( ) 157
ال يجوز ت�سليم الدفاتر التجارية �إلى مدير التفلي�سة �إال بعد �أن يقوم قا�ضي التفلي�سة
ب�إقفالها  ،ويدعى املدين املفل�س �إلى ح�ضور جل�سة �إقفال الدفاتر التجارية  ،وله �أن ينيب
عنه غريه حل�ضور تلك اجلل�سة  ،ف�إذا مل يح�ضر هو �أو وكيله �أقفلت الدفاتر التجارية بغري
ح�ضورهم  ،وال يجوز للمدين املفل�س �أن ينيب عنه غريه حل�ضــور جل�ســة �إقفـ ــال الدفات ــر
�إال لأ�سباب يقبلها قا�ضي التفلي�سة .
الفــرع الثالــث
�إدارة موجـــودات التفلي�سة
املــادة ( ) 158
يقوم مدير التفلي�سة بجميع الأعمال الالزمة للمحافظة على حقوق املدين املفل�س لدى
الغري  ،ويطالب بهذه احلقوق وي�ستوفـيها  ،وعليه �أن يقيد ما للمدين املفل�س من حقوق
عينية على عقارات مدينه � ،إذا مل يكن املدين املفل�س قد �أجرى القيد .
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ويجوز لقا�ضي التفلي�سة  ،بعد �أخذ ر�أي املراقب و�سماع �أقوال املدين املفلـ ــ�س �أو �إخط ــاره ،
�أن ي�أذن ملدير التفلي�سة بال�صلح �أو بقبول التحكيم فـي كل نزاع يتعلق بالتفلي�سة .
ف�إذا كان النزاع غري حمدد القيمة � ،أو كانت قيمته تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،فال يكون ال�صلح �أو قبول التحكيم ناف ــذا �إال ب ــعد ت�صدي ــق قا�ض ــي التفلي�سـ ــة
على �شروطه  ،ويدعى املدين املفل�س �إلى احل�ضور عند الت�صديق  ،وي�سمع قا�ضي التفلي�سة
�أقواله �إذا ح�ضر  ،وال يكون العرتا�ضه �أي �أثر  ،ويجوز الطعن �أمام املحكمة فـي قرار قا�ضي
التفلي�سة �إذا �صدر برف�ض الت�صديق على �شروط ال�صلح �أو التحكيم .
وال يجوز ملدير التفلي�سة التنازل عن حق للمدين املفل�س � ،أو الإقرار بحق للغري عليه فـيما
يخ�ص الإجراءات املبينة فـي هذه املادة �إال وفقا لأحكامها .
املــادة ( ) 159
لقا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب مديرها �أو طلب املدين املفل�س  ،وبعد �أخذ ر�أي املراقب ،
�أن ي�أذن فـي اال�ستمرار فـي ت�شغيل املتجر � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة �أو م�صلحة التاجر
املدين �أو م�صلحة الدائنني ذلك  ،وبعد اال�ستعانة بخطة لإعادة هيكلة ن�ش ــاط التاج ــر
املدين على النحو املن�صو�ص عليه فـي هذا القانون  ،ويعني قا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب
مديرهــا  ،مــن يتولــى �إدارة املتج ــر بناء على خطة �إعادة الهيكلة  ،ويحدد �أجره  ،ويجوز
تعيني املدين املفل�س للإدارة  ،ويعترب الأجر الذي يح�صل عليه �ضمن النفقة املقررة له ،
وي�شرف مدير التفلي�سة على من يعني للإدارة  ،وعليه �أن يقدم تقريرا �شهريا �إلى قا�ضي
التفلي�سة عن حالة التجارة .
وللمدين املفل�س ومدير التفلي�سة و�أي من الدائنني الطعن �أمام املحكمة فـي قرارات قا�ضي
التفلي�سة وفقا للفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 160
على مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره بالتعيني  ،تقريرا عن �أ�سباب الإفال�س وحالة التفلي�سة الظاهرة وظروفها  ،ويجوز
لقا�ضي التفلي�سة مد امليعاد املحدد لتقدمي هذا التقرير ملدة مماثلة  ،وعلى القا�ضي �إحالة
التقرير مع مالحظاته �إلى االدعاء العام � ،إذا تبني من خالل ظروف ومالب�سات الإفال�س
وجود �شبهة جزائية .
كما يجب على مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة تقارير عن حالة التفلي�س ــة
فـي مواعيد دورية يحددها القا�ضي .
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الفــرع الرابــع
�إقفــال التفلي�ســة وانتها�ؤهــا
املــادة ( ) 161
�إذا توقفت �أعمال التفلي�سة لعدم كفاية الأموال الالزمة لإدارتها ومواجهة �أعمالها  ،جاز
لقا�ضي التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على تقرير من مدير التفلي�سة � ،أو �أمني احتاد
الدائنني بح�سب الأحوال � ،أن ي�أمر ب�إقفالها بقرار م�سبب .
وللمدين املفل�س ولكل ذي م�صلحة وملدير التفلي�سة �أن يطلبوا من قا�ضي التفلي�سة �إلغاء
قرار الإقفال خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدوره � ،إذا �أثبت وجود مال كاف ملواجهة
م�صاريف ا�ستكمال �أعمال التفلي�سة �أو �إذا �أودع مبلغا كافـيا لذلك يقدره قا�ضي التفلي�سة .
ف�إذا انق�ضت املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �أن يتقدم �أحد بطلب لقا�ضي
التفلي�سة لإلغاء قرار الإقفال اعترب القرار نهائيا .
املــادة ( ) 162
يجوز التظلم من قرار رف�ض �إلغاء �إقفال التفلي�سة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
�صـ ــدوره علـ ــى �أال يرتتـ ــب علـ ــى التظلـ ــم وق ــف تنفـي ــذ القـ ــرار �أو قطــع املــدة امل�شــار �إليهــا
ف ــي املادة ( )161من هذا القانون .
املــادة ( ) 163
يرتتب على القرار النهائي لإقفال التفلي�سة لعدم كفاية �أموالها �أن يعود �إلى كل دائن
احلق فـي اتخاذ الإجراءات ومبا�شرة الدعاوى الفردية �ضد املدين املفل�س .
و�إذا كان الدين قد ثبت نهائيا فـي التفلي�سة جاز للدائن التنفـيذ على �أموال املدين املفل�س
بناء على �أمر من قا�ضي التفلي�سة مبقدار دينه  ،ويعترب مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق
بهذا التنفـيذ  ،وي�ؤ�شر على �سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن لهذا الأمر .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ت�سدد بالأولوية امل�صاريف التي �أنفقت على �أعمال التفلي�سة .
املــادة ( ) 164
ي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا بانتهاء التفلي�سة فـي احلاالت الآتية :
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�أ � -إذا مت حتقيق الديون  ،و�أ�سفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فـي التفلي�سة � ،أو كانت
الديون حم�صورة فـي غرامات جزائية �أو �ضرائب ور�سوم على اختالف �أنواعها �أو
ت�أمينات اجتماعية � ،أو لوجود دائن واحد فقط � ،أو اجتمعت الديون فـي يد دائن واحد .
ب � -سداد جميع الديون املقبولة فـي التفلي�سة .
ج  -ال�صلح مع املدين املفل�س .
د  -عدم وجود �أموال للمدين املفل�س �صاحلة للتنفـيذ عليها .
هـ  -ت�صفـية جميع �أموال املدين املفل�س والت�صديق على احل�ساب اخلتامي للتفلي�سة .
املــادة ( ) 165
ال يجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر ب�إنهاء التفلي�سة �إال بعد االطالع على تقرير من مدير
التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال يبني فـيه حتقق �إحدى احلاالت امل�شار
�إليها فـي املادة ( )164من هذا القانون .
وتنتهي التفلي�سة مبجرد �صدور قرار قا�ضي التفلي�سة ب�إنهائها  ،وي�ستعيد املدين املفل�س
جميع حقوقه .
الف�صــل الرابــع
ال�صــلــح الق�ضــائــي
املــادة ( ) 166
لقا�ضي التفلي�سة  -بناء على طلب كل ذي م�صلحة  ،وفـي �أي مرحلة كانت عليها الإجراءات -
�أن يبا�شر �إجراءات الو�ساطة للو�صول �إلى ال�صلح الق�ضائي  ،وله فـي �سبيل ذلك �أن ي�أمر
�أمانة �سر املحكمة بدعوة الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا حل�ضور املداولة
فـي طلب ال�صلح .
ويقدم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال تقريرا �إلى جماعة الدائنني
م�شتمال على حالة التفلي�سة  ،وما مت ب�ش�أنها من �إجراءات  ،ومرئياته ب�ش�أن مقرتحات
املدين املفل�س فـي ال�صلح .
وال يجوز للدائنني �أ�صحاب الت�أمينات العينية املقررة على �أموال املدين املفل�س اال�شرتاك
فـي الت�صويت على ال�صلح الق�ضائي بديونهم امل�ضمونة بالت�أمينات املذكورة � ،إال �إذا نزلوا
عن هذه الت�أمينات مقدما .
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املــادة ( ) 167
ال يقع ال�صلح الق�ضائي �إال مبوافقة �أغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا
وب�شرط �أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون  ،وت�ستنزل عند ح�ساب الأغلبيتني املذكورتني
ديون الدائنني الذين مل ي�شرتكوا فـي الت�صويت  ،و�إذا مل يتوافر �أي من الن�صابني امل�شار
�إليهما ت�أجلت املداولة �إلى ( )10ع�شرة �أيام ال مهلة بعدها .
ويجوز للدائنني الذين ح�ضروا االجتماع الأول �أو كانوا ممثلني فـيه متثيال �صحيحا
ووقعوا حم�ضر اجلل�سة � ،أال يح�ضروا االجتماع الثاين  ،وتبقى قراراتهم التي اتخذوها
فـي االجتماع الأول قائمة �إال �إذا ح�ضروا وعدلوها �أو عدل التاجر املدين مقرتحاته ب�ش�أن
ال�صلح فـي الفرتة بني االجتماعني .
املــادة ( ) 168
يوقـع حم�ضـر ال�صلـح الق�ضائــي من قبــل املديــن املفل�س والدائنــني فـي اجلل�ســة الت ــي ت ــم
الت�صويت فـيها على ال�صلح  ،ويقوم القا�ضي بالت�صديق عليه  ،ويتم ن�شر ملخ�ص ال�صلح
فـي و�سيلة الن�شر التي حتددها املحكمة .
املــادة ( ) 169
ال يجوز عقد ال�صلح الق�ضائي مع مدين مفل�س حكم عليه بعقوبة الإفال�س بالتدلي�س ،
و�إذا بد أ� التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س  ،وجب ت�أجيــل النظــر
فـي ال�صلح .
املــادة ( ) 170
ال يحول احلكم على املدين املفل�س بعقوبة الإفال�س بالتق�صري دون ال�صلح الق�ضائي معه ،
و�إذا بد�أ التحقيق مع املديـن املفلــ�س ف ــي هـذه اجلرمية كان للدائنني اخليــار بني اال�ستمرار
فـي م ــداوالت ال�صل ــح �أو ت�أجيلها .
املــادة ( ) 171
تزول جميع �آثار الإفال�س ب�صدور حكم بالت�صديق على ال�صلح الق�ضائي مبا فـي ذلك �أي
نفقة قررت على �أموال التفلي�سة  ،وعلى مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى املدين املفل�س ح�ساب ــا
ختام ــيا  ،ويناق�ش احل�ساب فـي ح�ضور قا�ضي التفلي�سة .
وتنتهي مهمة مدير التفلي�سة  ،ويت�سلم املدين املفل�س �أمواله ودفاتره و�أوراقه منه مبوجب
�إي�صال يثبت ذلك  ،وال يكون مدير التفلي�سة م�س�ؤوال عن هذه الأ�شياء �إذا مل يت�سلمها
املدي ــن املفلــ�س خــالل �سنــة من تاريخ �إقرار احل�ساب اخلتامي  ،ويحرر قا�ضي التفلي�سة
حم�ضرا بجميع ما تقدم .
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املــادة ( ) 172
يبطل ال�صلح الق�ضائي �إذا �صدر بعد الت�صديق عليه حكم ب�إدانة املدين املفل�س فـي �إحدى
جرائم الإفال�س بالتدلي�س  ،كما يبطل ال�صلح �إذا ظهر بعد الت�صديق عليه تدلي�س نا�شئ
عن �إخفاء موجودات املدين املفل�س �أو املبالغة فـي ديونه  ،ويجب �أن يقدم طلب �إبطال
ال�صلح خالل (� )6ستة �أ�شهر من اليوم الذي يظهر فـيه التدلي�س  ،و�إال كان الطلب غري
مقبول  ،وفـي جميع الأحوال ال يكون طلب �إبطال ال�صلح مقبوال �إذا قدم بعد انق�ضاء ()2
�سنتني من تاريخ الت�صديق على ال�صلح .
ويرتتب على �إبطال ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروطه  ،وتخت�ص
املحكمة التي �أ�صدرت حكم �إ�شهار الإفال�س بنظر دعوى �إبطال ال�صلح الق�ضائي .
املــادة ( ) 173
�إذا بد أ� التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س بعد الت�صديق على
ال�صلح الق�ضائي � ،أو �إذا �أقيمت عليه الدعوى اجلزائية فـي هذه اجلرمية بعد الت�صديق
علــى ال�صلــح  ،جاز للمحكمة التي �أ�صدرت حك ــم �إ�شه ــار الإفال�س  ،بنــاء على طلــب املراقــب
�أو كل ذي م�صلحة � ،أن ت�أمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظية على �أموال املدين املفلــ�س ،
وتلغى هذه التدابري بحكم القانون �إذا تقرر حفظ التحقيق �أو �صدور قرار ب�أنه ال وجه لإقامة
الدعوى �أو حكم برباءة املدين املفل�س .
املــادة ( ) 174
�إذا مل يقم املدين املفل�س بتنفـيذ �شروط ال�صلح الق�ضائي جاز طلب ف�سخه من املحكمة
التي �أ�صدرت حكم �إ�شهار الإفال�س .
وال يرتتب على ف�سخ ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروطه  ،ويجب تكليف
هذا الكفـيل بح�ضور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�صلح .
وعلـ ــى مدير التفلي�س ــة خ ــالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صــدور احلكــم ببطــالن ال�صلــح
�أو ف�سخه � ،أن ين�شر ملخ�ص هذا احلكم فـي جريدة يومية  ،وفـي اجلريدة الر�سمية بعد
انق�ضاء هذا امليعاد  ،ويقوم مدير التفلي�سة بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك
بجرد لأموال املدين املفل�س و�إعداد قائمة بها .
املــادة ( ) 175
تعني املحكمة فـي احلكم ال�صادر ببطالن ال�صلح الق�ضائي �أو ف�سخه مديرا للتفلي�سة وفقا
لأحكام هذا القانون  ،ولها �أن ت�أمر بو�ضع الأختام على �أموال املدين املفل�س .
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املــادة ( ) 176
يدعو مدير التفلي�سة الدائنني اجلدد � -إن وجدوا  -لتقدي ــم م�ستنــدات ديونهم وفقا
لإجراءات حتقيق الديون  ،وحتقق الديون اجلديدة دون �إبطاء  ،ودون �أن يعاد حتقيق
الديون التي �سبق قبولها  ،على �أن ت�ستبعد الديون التي �سددت كاملة  ،وتخف�ض بقية
الديون بالقدر الذي مت الوفاء به .
املــادة ( ) 177
تكون الت�صرفات احلا�صلة من املدين املفل�س بعد الت�صديق على ال�صلح الق�ضائي وقبل
�إبطاله �أو ف�سخه نافذة فـي حق الدائنني  ،وال يجوز لهم طلب عدم نفاذها �إال بدعوى عدم
نفاذ الت�صرف وفقا لأحكام قانون املعامالت املدنية .
وت�سقط الدعوى امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة مب�ضي �سنة من تاري ــخ �إبط ــال ال�صل ــح
�أو ف�سخه .
املــادة ( ) 178
تعود �إلى الدائنني بعد �إبطال ال�صلح الق�ضائي �أو ف�سخه ديونهم كاملة  ،وذلك بالن�سبة �إلى
املدين املفل�س فح�سب  ،وي�شرتك ه�ؤالء الدائنون فـي جماعة الدائنني بديونهم الأ�صلية
كاملة � ،إذا مل يكونوا قد قب�ضوا �شيئا من القدر الذي تقرر لهم فـي ال�صلح  ،و�إال وجب
تخفـي�ض ديونهم الأ�صلية بن�سبة ما ح�صلوا عليه من القدر املذكور .
وت�سري هذه الأحكام فـي حالة �إ�شهار �إفال�س املدين املفل�س قبل �إمتام تنفـيذ �شروط ال�صلح .
الفـ�صــل اخلامــ�س
ال�صلــح مــع التخلــي عــن الأمــوال
املــادة ( ) 179
يجوز �أن يعقد ال�صلح بني املدين املفل�س والدائنني  ،على �أن يتخلى املدين املفل�س عن �أمواله
كلها �أو بع�ضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنني  ،وت�سري على هذا ال�صلح �أحكام ال�صلح
الق�ضائي  ،ويظل املدين املفل�س ممنوعا من الت�صرف والإدارة فـي الأموال التي تخلى عنها .
املــادة ( ) 180
تباع الأموال التي يتخلى عنها املدين املفل�س  ،ويوزع ثمنها طبقا للقواعد املقررة لبيع
وتوزيع �أموال املدين املفل�س فـي حالة احتاد الدائنني .
و�إذا كان الثمن الناجت عن بيع الأموال التي تخلى عنها املدين املفل�س يجاوز الديون
املطلوبة منه  ،وجب رد املقدار الزائد �إليه .
-93-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

الف�صــل ال�ســاد�س
احتــــاد الدائنيــن
املــادة ( ) 181
يعترب الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل يطلب التاجر املدين ال�صلح .
ب � -إذا طلب التاجر املدين ال�صلح  ،ورف�ضه الدائنون .
ج � -إذا ح�صل التاجر املدين على ال�صلح  ،ثم �أبطل �أو ف�سخ .
املــادة ( ) 182
يدعو قا�ضي التفلي�سة الدائنني �إثر قيام حالة احتاد الدائنني للمداولة فـي �ش�ؤون التفلي�سة
والنظر فـي �إبقاء مدير التفلي�سة �أو تغيريه  ،وي�سمى فـي هذه املرحلة �أمني احتاد الدائنني ،
وللدائني ــن �أ�صح ــاب الت�أمي ــنات العيني ــة املقــررة علــى أ�م ــوال املدي ــن املفل ــ�س اال�شرتاك
فـي هذه املداوالت والت�صويت دون �أن يرتتب على ذلك �سقوط ت�أميناتهم  ،و�إذا قررت �أغلبية
الدائنني احلا�ضرين تغيري مدير التفلي�سة وجب على قا�ضي التفلي�سة تعيني غريه فورا .
وعلى مدير التفلي�سة ال�سابق �أن يقدم �إلى �أمني احتاد الدائنني فـي امليعاد الذي يحدده
قا�ضي التفلي�سة  ،وبح�ضوره ح�سابا عن �إدارته  ،ويخطر املدين مبيعاد تقدمي احل�ساب .
ويجوز للمحكمة  -بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة  -تغيري �أمني احتاد الدائنني �إذا �أخل
بواجباته .
املــادة ( ) 183
ال يجوز لأمني احتاد الدائنني اال�ستمرار فـي جتارة املدين املفل�س �إال ب�إذن من قا�ضي
التفلي�سة  ،وبعد احل�صول على تفوي�ض من �أغلبية متثل ثالثة �أرباع الدائنني عددا ومبلغا ،
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة اال�ستعانة بخطة لإعادة هيكلة ن�شاط التاجر املدين املن�صو�ص
عليها فـي �أحكام الف�صل الأول من الباب الأول من هذا القانون .
و�إذا ن�ش�أت عن تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة التزامات تزيد على �أموال احتاد الدائنني اعترب
الدائنون الذين وافقوا على اال�ستمرار فـي التجارة م�س�ؤولني فـي �أموالهم اخلا�صة  ،ودون
ت�ضامن بينهم عن الزيادة  ،ب�شرط �أن تكون نا�شئة عن �أعمال تدخل فـي حدود التفوي�ض
ال�صادر منهم  ،وتكون م�س�ؤولية كل دائن بن�سبة دينه .
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املــادة ( ) 184
يودع �أمني احتاد الدائنني املبالغ الناجتة عن بيع �أموال املديـ ــن املفل ــ�س خزان ــة املحك ــمة
�أو م�صرفا يحدده قا�ضي التفلي�سة  ،وذلك فـي اليوم التايل للتح�صيل  ،ويقدم �أمني احتاد
الدائنني �إلى قا�ضي التفلي�سة بيانا �شهريا عن حالة التفلي�سة  ،وم ــقدار املبال ــغ املودع ــة ،
وال يجوز �سحب املبالغ املودعة �إال ب�أمر من قا�ضي التفلي�سة �أو ب�شيك يوقعه كل من القا�ضي ،
و�أمني احتاد الدائنني .
املــادة ( ) 185
ت�ستنزل من املبالغ الناجتة عن بيع �أموال املدين املفل�س الر�سوم وم�صروفات �إدارة التفلي�سة
والنفقة املقررة للمدين املفل�س وملن يعولهم  ،واملبالغ امل�ستحقة للدائنني املمتازين  ،ويوزع
الباقي بني الدائنني بن�سبة ديونهم املحققة  ،وجتنب ح�صة الديون املتنازع عليها  ،وحتفظ
حتى ي�صدر حكم نهائي بقبولها .
املــادة ( ) 186
يعود �إلى كل دائن بعد انتهاء حالة احتاد الدائنني احلق فـي التنفـيذ على املدين املفل�س
للح�صول على الباقي من دينه بناء على �أمر من قا�ضي التفلي�سة باملتبقي من دينه  ،ويعترب
قبول الدين فـي التفلي�سة مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق بهذا التنفـيذ  ،على �أن ي�ؤ�شر على
�سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن للأمر .
الف�صــل ال�سابــع
�إفــال�س ال�شــــركات والتفلي�ســات ال�صغيــرة
املــادة ( ) 187
ت�سري على �إفال�س ال�شركات الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وب�صفة خا�صة
املواد الواردة فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 188
فـيما عدا �شركات املحا�صة  ،يجوز احلكم ب�إ�شهار �إفال�س �أي �شركة جتارية �إذا ا�ضطربت
�أعمالها املالية فتوقفت عن �سداد ديونها  ،ويجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة  ،ولو كانت فـي طور
الت�صفـية  ،وبعد انتهاء الت�صفـية يجوز لكل دائن مل ي�ستوف دينه �أن يطلب �إ�شهار �إفال�س
ال�شركة خالل ( )2ال�سنتني التاليتني ل�شطبها من ال�سجل .
كما يجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة الواقعية .
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املــادة ( ) 189
ال يجوز ملدير ال�شركة �أو للم�صفي �أن يطلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة �إال بعد احل�صول على
موافقة �أغلبية ال�شركاء فـي �شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية  ،ومن اجلمعية العامة
غري العادية فـي �شركات امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية ،
واملالك ل�شركة ال�شخ�ص الواحد .
ويجب �أن ي�شتمل طلب �إ�شهار �إفال�س �شركات الت�ضامن �أو التو�صية على �أ�سماء ال�شركاء
املت�ضامنني احلاليني  ،والذين خرجوا من ال�شركة بعد توقفها عن ال�سداد  ،مع بيان
موطن كل �شريك مت�ضامن  ،وجن�سيته  ،وتاريخ خروجه من ال�شركة .
املــادة ( ) 190
يجوز ملدير ال�شركة �أو لأح ــد دائني ــها طل ــب �إ�شه ــار �إفال�سه ــا  ،ولو كـ ــان �شريكـ ــا فـيه ــا ،
�أما ال�شركاء غري الدائنني فال يجوز لهم ب�صفتهم الفردية طلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة .
و�إذا طلب الدائن �إ�شهار �إفال�س ال�شركة  ،وجب اخت�صام كافة ال�شركاء املت�ضامنني .
املــادة ( ) 191
للمحكمة  -من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب ال�شركة � -أن ت�ؤجل النظر فـ ــي �إ�ش ــهار
�إفال�سها ملدة ال جتاوز ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان من املحتمل دعم مركزها املال ــي � ،أو �إذا
اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،وللمحكمة �أن ت�أمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظيـ ــة
على موجودات ال�شركة .
املــادة ( ) 192
�إذا مت �إ�شهار �إفال�س ال�شركة وجب �إ�شهار �إفال�س جميع ال�شركاء املت�ضامنني فـيها  ،وي�شمل
�إ�شهار الإفال�س ال�شريك املت�ضامن الذي خرج من ال�شركة بعد توقفها عن ال�سداد �إذا طلب
�إ�شهار �إفال�س ال�شركة قبل انق�ضاء �سنة من تاريخ قيد خروج ال�شريك فـي ال�سجل .
وتق�ضي املحكمة بحكم واحد ب�إ�شهار �إفال�س ال�شركة وال�شركاء املت�ضامنني  ،ولو مل تكن
خمت�صة ب�إ�شهار �إفال�س ه�ؤالء ال�شركاء .
وتعني املحكمة لتفلي�سة ال�شركة وتفلي�سات ال�شركاء املت�ضامنني قا�ضيا واحدا  ،ومديرا
واحدا � ،أو �أكرث  ،ومع ذلك تكون كل تفلي�سة م�ستقلة عن غريها من التفلي�سات من حيث
موجوداتها وخ�صومها و�إدارتها وحتقيق ديونها وكيفـية انتهائها .
وتت�ألف �أ�صول تفلي�سة ال�شركة من موجوداتها مبا فـيها ح�ص�ص ال�شركاء  ،وال ت�شمل
خ�صومها �إال حقوق دائنيها � ،أما تفلي�سة ال�شريك املت�ضامن فتت�ألف �أ�صولها من �أمواله
اخلا�صة  ،وت�شمل خ�صومها حقوق دائنيه ودائني ال�شركة .
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املــادة ( ) 193
للمحكمة  -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � -أن تق�ضي ب�إ�سقاط
احلقوق املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )108من هذا القانون عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
�أو مديريها الذين ارتكبوا �أخطاء ج�سيمة �أدت �إلى ا�ضطراب �أعمال ال�شركة  ،وتوقفها عن
ال�سداد .
و�إذا طلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة جاز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إ�شهار �إفال�س كل �شخ�ص قام
حتت �ستار هذه ال�شركة ب�أعمال جتارية حل�سابه اخلا�ص وت�صرف فـي �أموال ال�شركة كما لو
كانت �أمواله اخلا�صة  ،وذلك دون الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر .
و�إذا تبني �أن موجودات ال�شركة ال تكفـي لوفاء ( )%20ع�شرين فـي املائة على الأقل من ديونها ،
جاز للمحكمة  -بناء على طلب مدير التفلي�سة �أو قا�ضي التفلي�سة � -أن تق�ضي ب�إلزام �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو املديرين كلهم �أو بع�ضهم بالت�ضامن بينهم �أو بغري ت�ضامن ب�سداد ديون
ال�شركة كلها �أو بع�ضها �إال �إذا �أثبتوا �أنهم بذلوا فـي تدبري �ش�ؤون ال�شركة العناية الواجبة .
املــادة ( ) 194
يقوم املمثل القانوين لل�شركة التي �أ�شهر �إفال�سها مقامها فـي كل �أمر ي�ستلزم فـيه القانون
�أخذ ر�أي املدين املفل�س �أو ح�ضوره  ،وعليه احل�ضور �أمام قا�ضي التفلي�سة �أو مديرها متى
طلب منه ذلك  ،والإدالء مبا يطلب من معلومات �أو �إي�ضاحات .
املــادة ( ) 195
يجوز ملدير التفلي�سة بعد ا�ستئذان قا�ضي التفلي�سة �أن يطالب ال�شركاء �أو امل�ساهمني ب�سداد
الباقي من ح�ص�صهم �أو باقي قيمة �أ�سهمهم فـي ر�أ�س املال  ،ولو مل يحل ميعاد ا�ستحقاقه ،
ولقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر بق�صر هذه املطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون ال�شركة .
املــادة ( ) 196
ال تخ�ضع �سندات القر�ض التي �أ�صدرتها ال�شركة لإجراءات حتقيق الديون  ،وتقبل هذه
ال�سندات بقيمتها اال�سمية بعد ا�ستنزال ما تكون ال�شركة قد �سددته منها .
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املــادة ( ) 197
ال يجوز �أن تنتهي تفلي�سة ال�شركة بال�صلح �إذا كانت فـي طور الت�صفـية  ،و�إذا طلبت ال�شركة
التي لي�ست فـي طور الت�صفـية ال�صلح  ،يجب و�ضع مقرتحاته مبوافـ ــقة �أغلبيـ ــة ال�شركـ ــاء
فـي �شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية  ،ومبوافقة اجلمعية العامة غري العادية فـي ال�شركات
امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية ومالك �شركة ال�شخ�ص الواحد ،
ويتولى املمثل القانوين عن ال�شركة تقدمي مقرتحات ال�صلح فـي ح�ضور جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 198
�إذا انتهت تفلي�سة ال�شركة باحتاد الدائنني  ،ومت ال�صلح مع واحد �أو �أكرث من ال�شركاء
املت�ضامنني  ،فال يجوز تخ�صي�ص �أموال ال�شركة للوفاء ب�شروط هذا ال�صلح �أو ل�ضمان
تنفـيذها  ،وترب�أ ذمة ال�شريك الذي ح�صل على ال�صلح من الت�ضامن .
و�إذا مت ال�صلح مع ال�شركة  ،وانتهت تفلي�سات ال�شركاء املت�ضامنني باالحتاد  ،ا�ستمرت
ال�شركة قائمة �إال �إذا كان مو�ضوع ال�صلح هو التخلي عن جميع �أموالها .
و�إذا انتهت تفلي�سة ال�شركة وتفلي�سات ال�شركاء بال�صلح  ،اعترب كل �صلح م�ستقال عن غريه ،
وال ت�سري �شروطه �إال على دائني التفلي�سة اخلا�صة به .
املــادة ( ) 199
ال حتل ال�شركة بانتهاء تفلي�ستها باحتاد الدائنني  ،ومع ذلك يجوز حل هذه ال�شركة �إذا
تبني �أن ما بقي من موجوداتها بعد الت�صفـية ال يكفـي ملتابعة �أعمالها على وجه جمد .
املــادة ( ) 200
�إذا انق�ضت (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ قيام حالة احتاد الدائنني دون �إجناز الت�صفـية  ،وجب
على �أمني احتاد الدائنني �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة تقريرا عن حالة الت�صفـية و�أ�سباب
الت�أخري فـي �إجنازها  ،وير�سل القا�ضي هذا التقرير �إلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع
ملناق�شته  ،ويتخذ الإجراء ذاته كلما انق�ضت (� )6ستة �أ�شهر دون �أن ينجز �أمني احتاد
الدائنني �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 201
يقدم �أمني احتاد الدائنني بعد االنتهاء من �أعمال الت�صفـية ح�سابا ختاميا �إلى قا�ضي
التفلي�سة  ،وير�سل القا�ضي هذا احل�ساب �إلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع ملناق�شته ،
ويخطر املدين املفل�س بهذا االجتماع  ،وله ح�ضوره .
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وينحل احتاد الدائنني  ،وتعترب التفلي�سة منتهية بحكم القانون بعد امل�صادقة على احل�ساب
من قبل قا�ضي التفلي�سة .
ويكون �أمني احتاد الدائنني م�س�ؤوال ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة عن الدفاتر
وامل�ستندات والأوراق امل�سلمة �إليه .
املــادة ( ) 202
�إذا تبني بعد جرد �أموال املديـن املفل ــ�س فـ ــي التفلي�س ــات ال�صغيـ ــرة �أن قيمتهـ ــا ال تزيـ ــد
علـ ــى ( )100000مائ ــة أ�ل ــف ريــال عماين  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء
على طلب من مدير التفلي�سة �أو �أحد الدائنني � ،أن ي�أمر بال�سري فـي �إجراءات التفلي�سة
وفقا للأحكام الآتية :
أ�  -تخف�ض �إلى الن�صف تلك املواعيد املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من املادة ()103
واملادة ( )105والفقرة الثانية من املادة ( )161والفقرة الثانية من املادة ()162
واملادة ( )163والفقرة الثالثة من املادة ( )164من هذا القانون .
ب  -تكون جميع قرارات قا�ضي التفلي�سة غري قابلة للطعن فـيها  ،ما مل ين�ص القانون
على خالف ذلك � ،أو كان القرار مما يجاوز اخت�صا�صه .
ج  -ال يعني مراقب للتفلي�سة .
د  -ال يغري مدير التفلي�سة عند قيام احتاد الدائنني .
هـ  -ال يجرى �إال توزيع واحد على الدائنني بعد االنتهاء من بيع �أموال التفلي�سة .
البــاب الثالــث
�شروط و�إجـــراءات بيع وتوزيع موجودات التفلي�سة
الف�صـــل الأول
البيـــع
الفـــرع الأول
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 203
تطبق �أحكام هذا الفرع فـيما يخ�ص �إجراءات بيع موجودات التفلي�سة  ،وفـيما مل يــرد بـه
ن�ص خا�ص تطبق �أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
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املــادة ( ) 204
ال يجوز بيع موجودات التفلي�سة خالل فرتة الإجراءات التمهيدية التي يجرى فـيها و�ضع
الأخت ــام والن�شـ ــر ورفـ ــع الأختـ ــام واجل ــرد  ،وم ــع ذلك يج ــوز لقا�ض ــي التفلي�س ــة  -بنـ ــاء
على طلب مدير التفلي�سة � -أن ي�أذن ببيع الأ�شياء القابلة للتلف �أو نق�ص عاجل فـي القيمــة ،
�أو التي تقت�ضي �صيانتها م�صاريف باهظة  ،كم ــا يج ــوز الإذن ببيــع موج ــودات التفلي�س ــة
�إذا كان البيع الزما للح�صول على نقود لل�صرف على �ش�ؤونها � ،أو كان البيع يحقق نفعا
م ؤ�كــدا للدائنــني �أو للمديــن املفلــ�س  ،وال يجــوز الإذن بالبيع فـي احلالة الأخرية �إال بعد
�إخطار املدين املفل�س بالبيع و�سماع �أقواله � ،أو �إبالغه بالبيع  ،ويتم البيع بالكيفـية التي
يحددها قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 205
يجوز الطعن فـي القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة ببيع موجودات التفلي�سة �أثناء فرتة
الإجــراءات التمهيديــة خــالل ( )10ع�شــرة أ�ي ــام من تاريــخ �صــدور قرار البــدء ف ــي اتخ ــاذ
�إجراءات البيع .
املــادة ( ) 206
يجب على الدائنني املرتهنني اتخاذ �إجراءات بيع املنقوالت �أو العقارات التي يقع عليها
رهنهم وفقا للطريقة املحددة بعقود ال�ضمان وا�ستيفاء حقوقهم امل�ضمونة بهذه املنقوالت
�أو العقارات  ،وذلك خالل عام على الأكرث من تاريخ �إ�شهار الإفال�س  ،على �أن يتم ذلك
البيع فـي مواجهة مدير التفلي�سة  ،و�إال كان ملدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني -
بح�سب الأحوال دون غريه بعد �إخطار الدائن  -حق التنفـيذ عليها وفقا للأحكام الواردة
فـي هذا القانون .
وفـي حال بيع املنقوالت �أو العقارات املرهونة بناء على طلب الدائن املرتهن بثمن يجاوز
الدين  ،وجب على مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني قب�ض املقدار الزائد حل�ساب
جماعة الدائنني  ،و�إيداعه ح�ساب التفلي�سة .
ولأمني احتاد الدائنني بيع املنقوالت �أو العقارات املرهونة بعد احل�صول على موافقة
الدائن املرتهن بالبيع قبل انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
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املــادة ( ) 207
يتم بيع موجودات التفلي�سة بقرار من قا�ضي التفلي�سة بطريق املزاد العلني بناء على قائمة
�شروط البيع التي يودعها مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني �أمانة �سر املحكمة وفقا
للمادة ( )209من هذا القانون بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 208
فـي حالة بيع موجودات التفلي�سة من العقارات  ،يقوم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد
الدائنني  -بح�سب الأحوال  -ب�إعالن القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة باتخاذ �إجراءات
البيع �إلى �أمانة ال�سجل العقاري للت�أ�شري به بغري ر�سوم خالل مدة ال جتاوز ( )5خم�سة
�أيام من تاريخ الإعالن  ،وكذلك �إعالن جميع الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار وحائزه
الفعلي .
الفــرع الثانــي
�شـــروط البيــع
املــادة ( ) 209
ي�ضع مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  ،بح�سب الأحوال  ،قائمة �شروط البيع باملزاد
العلني  ،ويقوم ب�إيداعها �أمانة �سر املحكمة بعد اعتمادها من قا�ضي التفلي�سة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار قا�ضي التفلي�سة مببا�شرة �إجراءات البيع  ،على �أن
تت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -تعيني ال�شيء املبيع مع حتديد البيانات التي تفـيد فـي بيان �أو�صافه  ،وحتديد
م�ساحته  ،وموقعه  ،وحدوده فـي حالة بيع العقار .
ب  -تاريخ قرار قا�ضي التفلي�سة مببا�شرة �إجراءات البيع .
ج  -تاريخ و�ساعة ومكان �إجراءات البيع .
د � -شروط البيع والثمن الأ�سا�سي لبدء املزاد العلني .
هـ  -جتزئة املبيع �إلى �صفقات � ،إن اقت�ضى الأمر ذلك  ،مع ذكر الثمن الأ�سا�سي لكل �صفقة .
و  -مبلغ الت�أمني لال�شرتاك فــي املـ ــزاد العلنـ ــي  ،بحي ــث ال يق ــل ع ــن ( )%5خم�سـ ــة
فـي املائة من الثمن الأ�سا�سي للمبيع .
ز  -التكاليـ ــف التقديريـ ــة لإجـ ــراءات البيـ ــع  ،وم ــا يتحم ــل بـ ــه الرا�س ــي عليـه املزاد
من م�صروفات ور�سوم .
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املــادة ( ) 210
يعني قا�ضي التفلي�سة خبريا من اخلرباء املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي اجلدول  ،وله عند االقت�ضاء
تعيني خبري �آخر  ،وذلك لتقييم العقار وفقا للمعايري الآتية :
أ�  -قيمة العقار عند �شرائه .
ب  -التعديالت التي طر�أت على العقار .
ج � -أثر معدالت الت�ضخم على العقار .
د  -القيمة ال�سوقية وقت التقييم .
هـ  -القيمة الإيجارية للعقار وقت التقييم .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن يتبع الإجراءات ذاتها فـي بيع املنقوالت فـي احلاالت التي يقدرها .
الفـــرع الثالـــث
�إجـــراءات البيـــع
املــادة ( ) 211
تعتمد القائمة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )209من هذا القانون من قا�ضي التفلي�سة ،
وله تخفـي�ض مبلغ الت�أمني املن�صو�ص عليه فـي البند (و) من املادة ذاتها فـي الأحوال التي
يقدرها .
ويقوم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتـاد الدائنــني  -بح�ســب الأح ــوال  -بالن�ش ــر ع ــن �إي ــداع
قائمة �شروط البيع لدى �أمانة �سر املحكمة  ،وذلك فـي �إحدى ال�صحف اليومية وا�سعة
االنت�شار � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى يحددها قا�ضي التفلي�سة  ،وفـي حالة بيع عق ــار املدي ــن املف ــل�س
يتم  -ف�ضال عن الإجراءات ال�سابقة  -ل�صق �إعالن البيع على العقار .
املــادة ( ) 212
يتولـى مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائـنني  -بح�ســب الأح ــوال  -ف ــي ح�ض ــور قا�ض ــي
التفلي�سة � ،إجراء املزاد العلني فـي اليوم املحدد للبيع .
ويبد أ� املزاد العلني بالنداء على الثمن الأ�سا�سي  ،وينتهي باعتماد قا�ضي التفلي�سة البيع
على من تقدم ب�أكرب عر�ض  ،ويعترب العطاء الذي تتم املزايدة عليه خالل ( )5خم�س
دقائق منهيا للمزاد العلني .
-102-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 213
�إذا كان العر�ض املقدم �أقل من الثمن الأ�سا�سي �أو مل يتقدم �أحد الدائنني �أو املتزايدين
للمزاد العلني  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة ت�أجيل املزاد العلني �إلى يوم �آخر خالل الـ (� )60ستني
يوما التالية  ،وله �أن ينق�ص ع�شر الثمن الأ�سا�سي مرة بعد مرة  ،كلما اقت�ضى احلال ذلك ،
مبا ال يجاوز مرتني  ،ويقوم بعدها قا�ضي التفلي�سة ب�إيقاف �إجراءات البيع حلني ت�سويق
املبيع بالكيفـية التي يحددها  ،وعر�ض الأمر على جماعة الدائنني .
وعلى مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  -بح�سب الأحوال  -الإعــالن عــن اجللــ�سة
امل�ؤجل لها املزاد العلني بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )208من هذا القانون .
املــادة ( ) 214
يجب على من يعتمد قا�ضي التفلي�سة عطاءه �أن يودع  ،حال انعقاد جل�سة املزاد العلني ،
كامـ ــل الثمـ ــن ال ــذي اعتمـ ــد وامل�صاري ــف والر�س ــوم الواردة فـي القائمة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )209من هذا القانون .
ولقا�ض ــي التفلي�س ــة �إعط ــا�ؤه مهل ــة ال�ستكم ــال ال�س ــداد بع ــد ا�ستقطاع مبلغ الت�أمني مبا
ال يجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ جل�سة املزاد العلني  ،ف�إذا مل يودع الرا�سي عليه
املزاد الثمن كامال خالل املدة املحددة  ،ي�سقط حقه فـي ا�سرتداد مبلغ الت�أمني  ،وتعاد
�إجراءات املزاد العلني بال�شروط ال�سابقة وفقا لآخر ثمن حمدد .
املــادة ( ) 215
�إذا كان املتزايد الرا�سي عليه املزاد دائنا  ،وكان مقدار دينه ومرتبته يعادالن ما تبقى من
الثمن  ،ي�أمر القا�ضي با�ستنزال تلك القيمة من مقدار دينه املقبول عند �إجراء التوزيعات .
املــادة ( ) 216
ي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا بت�سليم املنقوالت املبيعة للرا�سي عليه املزاد  ،بعد �سداد كامل
الثمن  ،و�سداد ما عليه من م�صروفات ور�سوم .
وي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا ب�إر�ساء البيع فـي العقارات بناء على ما مت من �إجراءات  ،وبعد
�سداد كامل الثمن  ،على �أن يت�ضمن القرار قائمة �شروط البيع  ،وما اتبع من �إجراءات يوم
البيع  ،ويجب �أن يت�ضمن القرار الأمر بت�سليم العقار ملن تقرر �إر�ساء البيع عليه  ،وذلك
بعد تقدميه ما يفـيد �سداد امل�صروفات  ،والر�سوم .
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املــادة ( ) 217
ال يجوز الطعن فـي قرار �إر�ساء البيع �إال لعيب فـي �إجراءات املزاد العلني � ،أو فـي �شكل
القرار  ،ويقدم الطعن للمحكمة املخت�صة بالإجراءات املعتادة خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 218
يحق ملن اعتمد قا�ضي التفلي�سة �إر�ساء البيع عليه �أن ي�سجل القرار لدى �أمانة ال�سجل
العقاري ما مل يتم الطعن عليه  ،على �أن يتحمل م�صاريف الت�سجيل  ،ويرتتب على هذا
الت�سجيل تطهري العقار من حقوق االمتياز والرهون الت�أمينية واحليازية املرتتبة عليه .
ويكون القرار امل�سجل �سندا بانتقال ملكية العقار ملن �أوقع البيع عليه .
املــادة ( ) 219
يتحمل مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  -بح�سب الأحــوال  -امل�صاري ــف الناجم ــة
عن �إعادة �إجراءات املزاد العلني �إذا كان ذلك راجعا �إلى خطئه � ،أو ملخالفته لأحكام املواد
الواردة فـي هذا الفرع  ،وال يجوز الطعن على قرار قا�ضي التفلي�سة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الثانــي
التوزيعــات
املــادة ( ) 220
ي�أمر قا�ضي التفلي�سة ب�إجراء التوزيعات بني الدائنني  ،ويعني مقدار املبلغ الذي يوزع ،
وعلى �أمني احتاد الدائنني �إخطار الدائنني بذلك .
املــادة ( ) 221
ال يجوز لأمني احتاد الدائنني الوفاء بح�صة الدائن فـي التوزيعات �إال �إذا قدم �سند الدين
م�ؤ�شرا عليه بتحقيقه وقبوله  ،وي�ؤ�شر على �سند الديـ ــن باملبـ ــالغ املدفوع ــة  ،و�إذا تعـ ــذر
على الدائن تقدمي �سند الدين  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أذن فـي �سداد دينه بعد التحقق
من قبوله .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يعطي الدائن خمال�صة على قائمة التوزيع .
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املــادة ( ) 222
�إذا ح�صل توزيع ثمن العقارات �أو املنقوالت  ،كان للدائنني املرتهنني �أو املمتازين  -الذين
مل ي�ستوفوا حقوقهم كلها �أو بع�ضها من ثمن العقارات واملنقوالت املحملة بالت�أمني � -أن
ي�شرتكوا فـي الق�سمة بالباقي لهم مع الدائنني العاديني فـي توزيع الأموال التي يتعلق
بها حق جماعة الدائنني  ،ب�شرط �أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ،
و�إذا تبني عند الت�سوية النهائية �أن ما ح�صل عليه �أحدهم يزيد على مقدار دينه  ،وجب
ا�ستنزال اجلزء الزائد  ،ورده �إلى جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 223
ال ي�شرتك الدائنون الذين مل يقدموا طلباتهم فـي املواعيد املقررة فـي التوزيعات اجلارية ،
و�إمنا جتوز لهم املعار�ضة �إلى �أن تنتهي التوزيعات  ،ويتحملوا م�صروفات املعار�ضة  ،وال يرتتب
على املعار�ضة وقف تنفـيذ التوزيعات التي �أمر بها قا�ضي التفلي�سة .
ومع ذلك  ،يجوز للدائنني املذكورين اال�شتــراك فـي التوزيعات اجلديدة باملبالغ التي
تق ــدرها املحكمــة تقديرا م�ؤقتا  ،وحتفــظ له ــم ح�صته ــم إ�ل ــى ح ــني احلك ــم فـ ــي املعار�ض ــة ،
و�إذا ثبت ــت ديونه ــم بع ــد ذلك فال جتــوز لهم املطالبـة بح�صة فـي التوزيعــات التـي �أمر بها
قا�ضي التفلي�سة  ،و�إمنا يجوز لهم �أن ي�أخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع �أن�صبة ديونهم
التي كانت �ست�ؤول �إليهم لو �أنهم ا�شرتكوا فـي التوزيعات ال�سابقة .
البـــاب الرابــع
الأحكــام اخلتاميــة ورد االعتبار والعقــوبات
الفــ�صل الأول
الأحكـــام اخلتاميــة
املــادة ( ) 224
ال يرتتــب علــى رفــع الدع ــوى اجلزائي ــة بالإف ــال�س � -س ــواء �أكـ ــان بالتدليــ�س (االحتيــال)
�أم بالتق�صري � -أي تعديل فـي �إجراءات التفلي�سة  ،ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك .
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املــادة ( ) 225
فـي حالة �إقامة الدعوى اجلزائية على املدين املفل�س  ،يجب على مدير التفلي�سة �أن يقدم
لالدعاء العام �أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق �أو م�ستندات �أو معلومات �أو �إي�ضاحات
تتعلق بالتفلي�سة  ،وتبقى الوثائق وامل�ستندات املذكورة �أثناء التحقيق �أو املحاكمة لدى
االدعاء العام �أو املحكمة  ،وتـرد بع ــد انته ــاء التحقي ــق �أو املحاكمـ ــة �إلـ ــى مديـ ــر التفلي�س ــة
�أو �إلى املدين املفل�س �أو ورثته على ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 226
�إذا كانت اجلرمية تتعلق باتفاق عقده املدين املفل�س �أو �أي �شخ�ص مع �أحد الدائنني ملنح
هذا الدائن مزايا خا�صة مقابل الت�صويت على ال�صلح  ،جاز للمحكمة �أن تق�ضي من تلقاء
نف�سها ب�إبطال هذا االتفاق  ،وب�إلزام الدائن برد ما ا�ستولى عليه مبقت�ضاه  ،ولو �صدر
احلكم فـي اجلرمية بالرباءة .
وللمحكمة �أن تق�ضي  ،ف�ضال عما تقدم  ،بناء على طلب ذوي ال�ش�أن  ،بالتعوي�ض عند االقت�ضاء .
الف�صل الثاين
رد اعتبـــار املدين املفلــ�س
املــادة ( ) 227
ال يجوز رد االعتبار �إلى املدين املفل�س الذي �صدر عليه حكم فـي �إحدى جرائم الإفال�س
بالتدلي�س (االحتيال) �أو الإفال�س بالتق�صري � ،إال طبقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب لرد اعتبار املدين املفل�س �أن يكون قد وفـى بكل املطلوب منه من
�أ�صل الديون وملحقاتها وامل�صروفات .
املــادة ( ) 228
ترد بحكم القانون جميع احلقوق التي �سقطت عن املدين املفل�س بعد انق�ضاء ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ انتهاء التفلي�سة .
و�إذا وف ــى املدي ــن املفل ــ�س بجمـيع ديونه ال�سابقة على �إ�شهار �إفال�سه من �أ�صل وملحقات
وم�صروفات  ،تعود �إليه جميع حقوقه  ،ويرد �إليه اعتباره  ،ولو مل تنق�ض املدة املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 229
�إذا كان املدين املفل�س �شريكا مت�ضامنا فـي �شركة حكم ب�إ�شهار �إفال�سها  ،فال يرد �إليه
اعتباره �إال بعد وفاء جميع ديون ال�شركة من �أ�صل وملحقات وم�صروفات وعوائد عن مدة
ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،ولو ح�صل ال�شريك املذكور من دائنيه على �صلح خا�ص به ،
و�إذا امتنع �أحد الدائنني عن قب�ض دينه �أو كان غائبا �أو تعذرت معرفة موطنه  ،جاز �إيداع
الدين خزانة املحكمة  ،وتقوم �شهادة الإيداع مقام التخال�ص .
املــادة ( ) 230
يج ــوز احلك ــم بـرد االعتبـار إ�لـى املديـن املفل�س  ،ولو مل ينق�ض امليعاد املن�صو�ص عليه فـي
املادة ( )228من هذا القانون فـي احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا ح�صــل املدين املفلــ�س على �صــلح من دائنيه  ،ونفذ �شروطـه  ،وي�ســري هذا احلكم
على ال�شريك املت�ضامن فـي �شركة حكم ب�إ�شهار �إفال�سها �إذا ح�صــل هذا ال�شريك
على �صلح خا�ص به  ،ونفذ �شروطه .
ب � -إذا �أثبت املدين املفل�س �أن الدائنني قد �أبر�ؤوا ذمته من جميع الديون � ،أو �أنهم
�أجمعوا على املوافقة على رد اعتباره .
املــادة ( ) 231
يرد االعتبار �إلى املدين املفل�س بعد وفاته بناء على طلب �أحد الورثة  ،وذلك طبقا للأحكام
املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة .
املــادة ( ) 232
يقدم طلب رد االعتبار مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له �إلى �أمانة �سر املحكمة  ،وتر�سل �صورة
من الطلب فورا �إلى االدعاء العام  ،و�إلى ال�سجل .
وتتولى املحكمة �إخطار الدائنني الذين قبلت ديونهم فـي التفلي�سة بطلب رد االعتبار
والتنبيه عليهم بتقدمي اعرتا�ضاتهم �إن كان لها مقت�ض  ،وين�شر ملخ�ص الطلب فـي
اجلريدة الر�سمية على نفقة املدين املفل�س  ،ويجب �أن ي�شتمل هذا امللخ�ص على ا�سم
التاجر املدين وتاريخ �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وكيفـية انتهاء التفلي�سة .
املــادة ( ) 233
يودع االدعاء العام �أمانة �سر املحكمة �صورة طلب رد االعتبار خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلمها  ،كما يودع تقريرا ي�شتمل على بيانات عن نوع الإفال�س والأحكام التي
�صدرت على املدين املفل�س فـي جرائم الإفال�س �أو املحاكمات �أو التحقيقات اجلارية معه
فـي هذا ال�ش�أن  ،ور�أي االدعاء العام فـي قبول الطلب � ،أو رف�ضه .
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املــادة ( ) 234
لكل دائن مل ي�ستوف حقه �أن يقدم اعرتا�ضا على طلب رد االعتبار خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ن�شر ملخ�ص الطلب فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويكون االعرتا�ض بتقرير
كتابي يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
املــادة ( ) 235
تقوم �أمانة �سر املحكمة بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )234من هذا القانون ،
ب�إخطار الدائنني الذين قدموا اعرتا�ضات على طلب رد االعتبار بتاريخ اجلل�سة املحددة
لنظر الطلب  ،ويكون الإخطار بالطريقة التي حتددها املحكمة .
املــادة ( ) 236
تف�صل املحكمة فـي طلب رد االعتبار بحكم نهائي  ،و�إذا ق�ضــت املحكمــة برف ــ�ض الطل ــب ،
فال يجوز تقدميه من جديد �إال بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور احلكم .
املــادة ( ) 237
�إذا �أجري ــت قب ــل الف�صــل فـي طلب رد االعتبار حتقيقات مع املدين املفل�س ب�ش�أن �إحدى
جرائم الإفال�س �أو �أقيمــت عليه دعوى جزائيـة بذلك  ،وجب على االدعاء العام �إخطار
املحكمة فورا .
ويجب على املحكمة �أن توقف الف�صل فـي طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات �أو �صدور
احلكم النهائي فـي الدعوى اجلزائية .
املــادة ( ) 238
فـي حال �إدانة املدين املفلـ�س ب�إح ــدى جرائ ــم الإف ــال�س بعــد �صــدور احلكم برد االعتبار ،
اعترب هذا احلكم ك�أن مل يكن .
الف�صـــل الثالـــث
العقـــوبات
املــادة ( ) 239
فـيما عدا اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،ت�سري على جرائم الإفال�س الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء .
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املــادة ( ) 240
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب التاجر
املدين بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا �أخفى ب�سوء نية كل �أمواله �أو بع�ضها �أو بالغ فـي تقديرها بق�صد التو�صل �إلى
�إعادة الهيكلة �أو ال�صلح الواقي .
ب � -إذا �أ�شرك دائنا فـي �إجراءات �إعادة الهيكلة �أو ال�صلح الواقي دون وجه حق � ،أو مكنه
من ذلك .
ج � -إذا �أغفل ب�سوء نية ذكر دائن فـي قائمة الدائنني .
املــادة ( ) 241
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب الدائن
بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل عن
( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين �إذا ا�شرتك ب�سوء
نية فـي مداوالت ال�صلح والت�صويت عليه دون �أن يكون له حق فـي ذلك � ،أو قرر له التاجر
املدين �أو �أي �شخ�ص �آخر مزايا خا�صة مقابل ت�صويته مع ال�صلح .
كما يعاقب �أمني ال�صلح بالعقوبة ذاتها �إذا قدم �أو �أقر ب�سوء نية ببيانات غري �صحيحة عن
حالة التاجر املدين .
املــادة ( ) 242
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
مراقب �أو رقيب تعمد �إعطاء بيانات غري �صحيحة عن حالة التاجر املدين املالية � ،أو �أيد
هذه البيانات � ،أو �أقدم عن ق�صد على الإ�ضرار بالتفلي�سة � ،أو ب�أحد الدائنني .
املــادة ( ) 243
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن
(� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،كل خبري تعينه
املحكمة وفق �أحكام هذا القانون �إذا قدم عمدا معلومات غري �صحيحة تتعلق بالإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون � ،أو تواط أ� مع املدين املفل�س � ،أو مع �أي من الدائنني .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/54
ب�إن�شاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة و�إ�صدار نظامها
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صدار نظامها ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� هيئة عامة ت�سمى " الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة " تتبع جمل�س الوزراء ويعمل
فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
تكون للهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة الأ�صول واملخ�ص ــ�صات بك ــل م ــن الهيئ ــة
العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية  ،ودائرة التخ�صي�ص باملديرية العامة لال�ستثمارات
بوزارة املالية  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم وخم�ص�صاتهم املالية جميع موظفـي اجلهتني
املذكورتني .
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املــادة الرابعـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الخام�ســة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صدار نظامها  ،كما يلغى كل ما يخالف ه ــذا املر�س ــوم  ،والنظ ــام املرف ــق � ،أو يتع ــار�ض
مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س :
رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
اجلهـة املخت�صـة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع التخ�صي�ص �أو م�شروع ال�شراكة .
الإطار اال�سرتاتيجي :
اخلطة املتو�سطة �أو الطويلة املدى التي تقوم الهيئة ب�إعدادها  ،وحتدد �أغرا�ض وطرق
تنفـيذ م�شاريع ال�شراكة و�أولويتها .
امل�شـروع العــام :
املرافق واملن�ش�آت احلكومية .
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م�شروع التخ�صي�ص :
امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا التي يقرر جمل�س الوزراء نقل
ملكيتها �أو �إدارتها بح�سب الأحوال ل�شخ�ص خا�ص .
برنامج التخ�صي�ص :
اخلطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام القانون  ،والتي تو�ضــح ال�سيا�س ــات والأغــرا�ض
اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وطرق تنفـيذها واملدد الزمنية املتعلقة بها .
م�شــروع ال�شراكــة :
م�شروع يكون الغ ــر�ض مــنه القيــام ب�أعمال �أو تقدمي خدمات عامة لها �أهميــة اقت�صادي ــة
�أو اجتماعيــة تتوافــق مع ا�سرتاتيجي ــة ال�سلطن ــة وخطتهــا التنموي ــة � ،أو �إج ــراء حت�ســني
�أو تطوير خلدمة عامة قائمة �أو رفع كفاءتها  ،يتم طرحه وفقا لأحكام القانون .
برنــامج تــوازن :
نهج تعاوين يقوم على �أ�سا�س مكاف�أة الإجن ــازات املتوقع ــة  ،يت ــم تطبيق ــه ب ــني الأط ــراف
فـي إ�طـ ــار التعاقدات امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذا النظام .
م�شاريع التحويل �إلى �شركات :
امل�شروع العام الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة عمانية تكون مملوكة
بالكامل للحكومة .
م�شاريــع الهيئــة :
م�شروع التخ�صي�ص  ،وم�شروع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات  ،وبرنامج توازن .
القانــون :
قانون التخ�صي�ص �أو قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 2
يكـ ــون مق ــر الهيئ ــة حمافظ ــة م�سق ــط  ،ويج ــوز �إن�ش ــاء ف ــروع لهــا ف ــي املحافظــات بقــرار
من املجل�س .
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املــادة ( ) 3
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية ) وال�شركات التي
ت�ساهم فـيها احلكومة بن�سبة تزيد على ( )%50خم�سني باملائة االلتزام بت�ضمني عقود
م�شاريع البنية الأ�سا�سية التي يحددها املجل�س  ،وعقـ ـ ــود توري ـ ــدات الأ�سلحـ ــة واملعـ ــدات
الع�سكريـ ـ ــة والأمني ـ ـ ــة  ،الت ــي تزيـ ـ ـ ــد قيمتها على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين ،
بندا ين�ص على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج توازن  ،وذلك مبراعاة ال�ضوابط
واملعايري امل�شار �إليها فـي البند ( )3من املادة ( )10من هذا النظام .
وت�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه املادة م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع
التحويل �إلى �شركات .
املــادة ( ) 4
ت�ستثنى من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية
والداخلية  ،التعاقدات التي تربمها الهيئة فـي �إطار تنفـيذ برنامج توازن .
الف�صـــل الثانــي
�أهـداف واخت�صا�صـات الهيئـة
املــادة ( ) 5
تهدف الهيئة �إلى حتقيق الآتي :
 - 1ت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني العام واخل ــا�ص وتو�س ــيع دور القط ــاع اخل ــا�ص
فـي اال�ستثمار فـي م�شاريع الهيئة .
 - 2امل�ساهمة فـي تنمية االقت�صاد الوطني  ،وتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة  ،وتنويع
م�صادر الدخل .
 - 3امل�ساهمة فـي بناء قدرات املواطنني  ،وزيادة فر�ص العمل لهم .
 - 4امل�ساهمة فـي زيادة القوة ال�سوقية والتناف�سية  ،وتنمية �سوق ر�أ�س املال .
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املــادة ( ) 6
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
�أوال  :اخت�صا�صات عامة :
 - 1تنفـيذ �سيا�سات احلكومة الرامية �إلى االرتقاء باالقت�صاد الوطنــي عــن طريــق
تنفـيذ م�شاريع الهيئة .
 - 2مراجع ــة وتقيي ــم م�شاري ــع الهيئ ــة ب�صـورة دورية  ،مبا ي�ضمن ا�ستمراريتها
واملحافظة عليها وزيادة قيمتها و�ضمان توافقها مع ال�سيا�سة العامة للدولة .
 - 3التوعية ب�أهمية م�شاريع الهيئة  ،ورفع م�ستوى املوارد الب�شرية وزيادة كفاءتها
لالرتقاء بهذه امل�شاريع .
� - 4إجراء البحوث والدرا�سات فـي القطاعات واملجاالت التي يتم فـي �إطارها تنفـيذ
م�شاريع الهيئة .
 - 5متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والندوات وامللتقيات الإقليمية والدوليــة ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
ثانيا  :فـي جمال م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات :
 - 1و�ضــع الإطــار اال�سرتاتيجــي  ،و�إعداد اخلطط والإجراءات الالزمة الختيار
وتنفـ ــيذ م�شاريـ ــع التخ�صيـ ــ�ص  ،وم�شاري ــع ال�شراك ــة  ،وم�شاري ــع التحوي ــل
�إلى �شركات مبا يتنا�سب مع �أولويات االقت�صاد الوطني .
 - 2رفــع كف ــاءة ا�ستغ ــالل و�إدارة امل ــوارد االقت�صادي ــة واملرافــق العامة  ،وتو�سيع
القاعدة الإنتاجية لل�سلطنة .
 - 3تقليل الأعباء املالية على امليزانية العامة للدولة فـي متويل م�شاريع البنية
الأ�سا�سية واملرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها .
 - 4تقديــم الدعم الفني للجهة املخت�صة فـي �أثناء تنفـيذ عقد التخ�صي�ص � ،أو عقد
ال�شراكة .
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 - 5التحقق من �أداء م�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل
�إلى �شركات  ،ومدى حتقيقها للأهداف املو�ضوعة لها  ،واجلدول الزمني املحدد
لها  ،وحتديد النواحي التي يتعني حت�سينها بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
 - 6تقييم الآثار املرتتبة على قيام احلكومة بحوالة �أو نقل �أي �أ�صول �أو �أموال
مملوكة لها � ،أو ب�أي �أعمال �أو �أن�شطة تكـون ذات �صل ــة مب�شاري ــع التخ�صي ــ�ص
�أو م�شاريع ال�شراكة �أو م�شاريع التحويل �إلى �شركات .
ثالثا  :فـي جمال برنامج توازن :
 - 1العمل على نقل املهارات واخلربات و�أف�ضل املمار�سات الدولية فـي كافة املجاالت
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�شركات
والأفراد .
 - 2دعم قدرة اجلهات الع�سكرية والأمنية على الإنتاج  ،وتعزيز املعرفة لديها ونقل
التقنيات احلديثة �إليها .
 - 3دعم قطاعات اقت�صادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل
العمل على دمج التقنيات احلديثة فـيها  ،وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .
 - 4دعم وت�شجيع تدريب وت�أهيل الكوادر العمانية فـي جميع القطاعات املدنية
والع�سكرية والأمنية .
 - 5تعزي ــز القيم ــة املحليـ ــة امل�ضافة الناجتة عن العقود فـي �إطار تنفـيذ برنامج
توازن .
� - 6إدارة املفاو�ضات اخلا�صة بتطبيق برنامج توازن مع ال�شركات املتعاقد معها
بالتزامن مع املفاو�ضات اخلا�صة بال�شروط واملوا�صفات الفنية والأ�سعار التي
ت�ستقل بها اجلهات املعنية (املدنية والع�سكرية والأمنية) بالتن�سيق مع تلك
اجلهات  ،وذلك وفق ال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
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الف�صــل الثالــث
جمل�س الإدارة واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 7
يتولى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة ي�شكل من (� )7سبعة �أع�ضاء مبن فـيهم
الرئي�س  ،ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 8
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه (� )4أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،ويجوز دعوته
لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س .
وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل�س �أن يدعو من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة من ممثلي اجلهات املخت�صة
�أو من غريهم حل�ضور اجتماعاته دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 9
يعني املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س يحــل حم ــل الرئي ــ�س عــند
غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 10
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها  ،وحتقيق �أهدافها ،
وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1و�ضع ال�سيا�سة العامة التي ت�سري عليها الهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها  ،وحتقيق
�أهدافها  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتماد الإطار اال�سرتاتيجي الالزم لتنفـيذ م�شاريع ال�شراكة .
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 - 3و�ضع �ضوابط ومعايري تطبيق برنامج توازن  ،واال�ستثناء منه  ،وي�صدر باال�ستثناء
قرار من املجل�س لكل حالة على حدة .
 - 4اعتماد املعايري والإجراءات الالزمة للموافقة على م�شاريع ال�شراكة .
� - 5إع ــداد برنام ــج التخ�صي ــ�ص ودرا�س ــة م�شاري ــع التحوي ــل �إل ــى �شركات بالتن�سيق
مع وزارة املالية  ،ورفعها �إلى جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 6املوافقة على طرح م�شروع ال�شراكة والإعالن عنه .
 - 7اعتماد الوثائق اخلا�صة بطرح م�شروع ال�شراكة  ،واختيار املر�شح الفائز .
 - 8إ�ع ــداد الدع ــوات لتقدي ــم الع ــطاءات اخلا�ص ــة مب�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع
ال�شراكة  ،ومبا�شرة �إجراءات طرح املناق ــ�صات  ،واملفاو�ضات  ،و�إجراء التقييمات
اخلا�ص ــة مب�شاري ــع التخ�صيــ�ص وم�شاريع ال�شراكة  ،والإ�شراف عليها بالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة .
 - 9اختيار مقدم العطاء الأف�ضل لتنفـيذ م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة .
 - 10اعتماد عقود ال�شراكة  ،واملوافقة على تعديلها و�إنهائها .
� - 11إبرام عقود التخ�صي�ص بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 12املوافقة على الأفكار املقدمة من الأ�شخا�ص ب�ش�أن م�شاريع ال�شراكة .
 - 13اعتماد اللوائح الإدارية واملالية و�سيا�سات احلوكمة اخلا�صة بالهيئة .
 - 14اعتماد ون�شر ال�سيا�سات الإر�شادية اخلا�صة بتنفـيذ م�شاريع ال�شراكة  ،مبا فـي ذلك
الدليل الإر�شادي اخلا�ص بهذه امل�شاريع .
 - 15التعاقد مــع ا�ست�شاريي ــن لتقدي ــم اال�ست�ش ــارات املتعلق ــة مب�شاري ــع التخ�صي ــ�ص ،
وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات .
 - 16املوافقة على قبول املنح وامل�ساعدات الفنية  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 17حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية .
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 - 18تعيني �أمني �سر املجل�س  ،وحتديد اخت�صا�صاته .
 - 19اعتماد امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،ورفعهما �إلى وزارة املالية
العتمادهما .
 - 20ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم وحتديد اخت�صا�صاتها
ونظام عملها  ،وال تكون تو�صيات هذه اللجان �أو قراراتها نافذة �إال بعد اعتمادها
من املجل�س .
 - 21اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و�إن�شاء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها .
 - 22إ�ب ــرام االتفاقي ــات ومذك ــرات التفاه ــم ذات ال�صـ ــلة باخت�صا�ص ــات الهيئ ــة  ،وذلك
مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 23اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إلى جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 11
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،يتعني على الرئي�س
وع�ضو املجل�س �إذا كانت له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي العقود �أو االتفاقيات التي
تربمها الهيئة �إخطار املجل�س بذلك  ،والتنحي عن نظر املو�ضوع املعرو�ض ب�ش�أن ذلك
العقد � ،أو تلك االتفاقية .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان الع�ضو �أو زوجه �أو �أي من �أقاربه حتى الدرجة الثالثة
ميلك ح�صة فـي ال�شركة التي تتعاقد معها الهيئة � ،أو كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارتها .
ويرتتـ ــب علـ ــى خمالف ــة �أح ــكام الفقرتـ ــني الأول ــى والثان ــية من هذه املادة بطالن العقد
�أو االتفاقية  ،وذلك دون الإخالل مب�ساءلة املخالف .
كما يحظر على الرئي�س وع�ضو املجل�س وموظفـي الهيئة  ،احل�صول على �أي منفعة �شخ�صية
�أو مالية �أو مادية �أو غريها تت�صل مب�شاريع الهيئ ــة � ،س ــواء �أكانت تلك املنفعة مبا�شـ ـ ـ ـ ــرة
�أم غري مبا�شرة .
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املــادة ( ) 12
يلتزم الرئي�س وع�ضو املجل�س وموظفو الهيئة بعدم �إف�شـاء �سريـة املعلومات التي يطلــعون
عليهــا � ،إذا كانت �سرية بطبيعتها � ،أو مبقت�ضى تعليمات ت�صدر بذلك  ،وي�ستمر هذا احلظر
قائما بعد زوال الع�ضوية � ،أو انتهاء العالقة الوظيفـية .
الف�صــل الرابــع
الرئيـ�س التنفـيـذي واخت�صا�صاتـه
املــادة ( ) 13
يكون للهيئة رئي�س تنفـيذي  ،ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س بطريق التعاقد .
املــادة ( ) 14
ميثل الرئي�س التنفـيذي الهيئة فـي �صالتها بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 15
تكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة  ،وقرارات املجل�س .
� - 2إدارة الهيئة  ،والإ�شراف على موظفـيها .
 - 3إ�ع ــداد الهيك ــل التنظيم ــي للهي ــئة  ،والتق�سـي ــمات التنظيم ــية الفرعيــة وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وعر�ضـهما على املجل�س .
� - 4إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضهما على املجل�س .
� - 5إعداد خطط وبرامج العمل فـي الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 6إعداد تقارير دورية  ،وتقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 7إعداد م�شروعات االتفاقيات  ،ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
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الف�صــل اخلامــ�س
ماليــة الهيئــة
املــادة ( ) 16
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إلى وزارة املالية لالعتماد  ،وتبد أ� ال�سنة املالية
للهيئة فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ،
وذلك فـيما عدا ال�سنة املالية الأولى  ،فتبد أ� من تاريخ العمل بهذا النظام �إذا كان الحقا
على التاريخ امل�شار �إليه  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 17
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال الهيئة فـي الودائع امل�صرفـية وغريها من املجاالت التي يتم
االتفاق عليها مع وزارة املالية .
 - 4ما يحدده املجل�س من موارد �أخرى بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 18
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفـيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 19
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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املــادة ( ) 20
يكون للهيئة �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�صرف فـيــها  ،وتعترب
�أموالها �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق �أموال اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال
املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي نظام
حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 21
يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنــة املحا�سب ــة واملراجعـ ــة  ،ي�صـ ــدر
بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وت�ستثنى �أعمال الهيئة املت�صلة باجلهات الأمنية
والع�سكرية من رقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/55
ب�إ�صـدار قانـون الإح�صــاء واملعلومــات
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون الإح�صائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/29
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/40
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الإح�صاء واملعلومات  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات الالئحة التنفـيذية والقرارات
الالزمــة لتنفـيذ �أحك ــام القانون املرفــق بع ــد موافقة جمل ــ�س �إدارة املرك ــز  ،كمــا ي�صـ ــدر
ا�سرتاتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من جمل�س �إدارة املركز وجمل�س الوزراء ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى القانون الإح�صائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2001/29كما يلغى كل ما يخالف
القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  2 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
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قانــون الإح�صــاء واملعلومـــات
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املركـــــز :
املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات .
الرئيـ�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للمركز .
الالئحـــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون الإح�صاء واملعلومات .
البيـــــانات :
جمموعة من الــحروف �أو الكلم ــات �أو الأرقام �أو الرموز �أو ال�صور �أو الإ�شـ ــارات املتعلقـ ــة
باملتغريات داخل املجتمع .
املعلــــومات :
جمموعة من البيانات التي متت معاجلتها  ،وترتبط باجلوانب االقت�صادية وال�سكانية
واالجتماعية والدميوغرافـية واجلغرافـية والتقنية والثقافـية والبيئية وغريها .
البيانات الفردية :
البيانات التي حتدد هوية ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري  ،ويقدمها بناء على طلب .
الإح�صـــاء :
عملية جمع ومعاجلة البيانات بال�شكل الذي ي�سهل حتليلها وتف�سريها .
�إتاحة البيانات واملعلومات :
تزويد امل�ستفـيدين بالبيانات واملعلومات والإح�صاءات بالو�سائل املنا�سبة .
الإح�صـاء الر�سمـي :
الإح�صاء ال�صادر عن املركز � ،أو �أي جهة حكومية �أخرى .
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الأن�شطـة الإح�صائيـة :
التدابري والو�سائل والإجراءات امل�ؤدية �إلى توفـري و�إتاحة البيانات واملعلومات .
القائـم بالأن�شطـة الإح�صائيـة :
املركز � ،أو �أي جهة حكومية �أخرى .
املكلـف بالأن�شطـة الإح�صائيـة :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري يقوم بالأن�شطة الإح�صائية .
املجتمـــــع :
جمموعة من الأفراد �أو املفردات ذات خ�صائ�ص م�شرتكة تكون حمل الدرا�سة .
التعـــــداد :
ح�صر جميع الوحدات املت�ضمنة ملجتمع معني فـي توقيت زمني حمدد .
امل�ســـــــــــح :
جمع بيانات عينة من جمتمع معني لتقدير خ�صائ�ص هذا املجتمع فـي توقيت زمني حمدد .
اال�ستطــالع :
ا�ستقراء اجتاهات و�آراء جمتمع ما  ،جتاه مو�ضوع معني  ،فـي توقيت زمني حمدد .
امل�ستجيــب :
�أي جهة حكومية �أو غري حكومية  ،ربحية �أو غري ربحية � ،أو فرد �أو جمتمع  ،مت اختياره
لإجراء الدرا�سة .
ال�سجـالت الإداريـة :
ال�سجالت الورقية �أو الإلكرتونية التي تدون فـيها البيانات واملعلومات التي تقوم بجمعها
اجلهات احلكومية �أو غري احلكومية لأغرا�ض �إدارية خمتلفة .
املن�شـــــــ�أة :
كل مبنى ثابت �أو جزء منه يزاول فـيه ن�شاط اقت�صادي �أو غري اقت�صادي � ،أو �أعد لذلك .
ا�سرتاتيجيـة البيانــات :
�إطار عمل متكامل لتنظيم و�إدارة البيانات التي تنتجها اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،
وتت�ضمن اخليارات والقرارات التي تتخذ لنقل وتكامل البيانات بني اجلهات .
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املــادة ( ) 2
تهدف الأن�شطة الإح�صائية �إلى حتقيق الآتي :
�أ  -توفـي ــر البيان ــات واملعلوم ــات الدقيق ــة واملحدث ــة ملختل ــف اجلوانـ ــب االقت�صاديـ ــة
وال�سكانية واالجتماعية والدميوغرافـية والتقنية والثقافـية والبيئية وغريها .
ب  -دعم وتطوير البحوث العلمية والتقنية .
ج  -توعية الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية ب�أهمية الإح�صاء واملعلومات .
املــادة ( ) 3
جترى الأن�شطة الإح�صائية وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد والإجراءات وال�ضوابط
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 4
تتولى الالئحة ت�صنيف الإح�صاءات الر�سمية .
املــادة ( ) 5
يقوم املركز ب�إعداد ا�سرتاتيجية البيانات الوطنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 6
ت�شمل ا�سرتاتيجية البيانات ب�صفة خا�صة الآتي :
�أ  -تعريف البيانات التي تنتجها اجلهات  ،و�أ�سباب و�أهداف جمعها .
ب  -حتديد م�صدر وملكية البيانات .
ج � -آليات تبادل وتكامل البيانات و�إتاحتها للجهات احلكومية وغري احلكومية .
د � -آليات �إن�شاء وا�ستخدام وتخزين والتحكم فـي البيانات واختيار التقنيات املنا�سبة
لها و�آليات الرقابة على �أدائها .
هـ  -طــرق معاجلــة البيانــات  ،كحوكمتهــا  ،وتخزينهــا  ،و�ضمــان جودته ــا  ،وت�صنيــف
�سريتها  ،ومدة �صالحيتها .
و  -معايري و�آليات �إتالف البيانات .
ز � -آليات �ضمان جودة البيانات .
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املــادة ( ) 7
يتعني على �شرطة عمان ال�سلطانية م�ساعدة القائمني بالأن�شطة الإح�صائي ــة فـي ت�أديــة
مهامهم .
املــادة ( ) 8
يتعني علـى جميع اجلهات احلكومية  ،وغيـر احلكوميــة  -كل فـي جمــال اخت�صا�صـه ، -
والأفراد  ،التعاون مع املركز فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وت�ستثنى اجلهات الع�سكرية
والأمنية من تقدمي املعلومات الإح�صائية التي يرى جمل�س الأمن الوطني �أنها �سرية .
املــادة ( ) 9
تلتزم اجلهات احلكومية ب�إخطار املركز والتن�سيق معه قبل �إن�شاء �أو تعديل �أي نظام ملعاجلة
ال�سجالت الإدارية  ،وذلك التخاذ التدابري الالزمة التي تخدم الإح�صاء الر�سمي .
املــادة ( ) 10
تلتزم اجلهات احلكومية عند جمع البيانات واملعلومات بالآتي :
�أ � -إدراج الرقم املدين للأفراد �أو رقم ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية
وغريها فـي �سجالتها الإدارية  ،وا�ستخدامهما فـي عمليات التوا�صل بني اجلهات
احلكومية .
ب � -إدراج العنــوان والرمز الإحداثــي اخلــا�ص مبوقع �إقامة �أو عمــل الفــرد �أو املن�شـ�أة ،
فـي �سجالتها الإدارية .
ج � -أي �ضوابط �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 11
تعــد جميع البيانات الفردية وفقــا لأحكــام هذا القانون  ،والتي تتعلق ب�أي �إح�صاء �سرية ،
وال يجوز ن�شرها �إال ب�صورة جتميعي ــة  ،ويحظر اطالع �أي فرد �أو جهة حكومي ــة �أو غي ــر
حكومية عليها  ،كما ال يجوز ا�ستخدامها لغري الأغرا�ض الإح�صائية .
وال يجوز ا�ستخدام �أي بيان فردي مت احل�صول عليه لرتتيب �أي عبء مايل  ،كما ال يجوز
اتخاذه دليال على جرمية � ،أو �أ�سا�سا لأي �إجراء �أو ت�صرف قانوين  ،وميكن ا�ستخدامه
كبينة �ضد من قدم بيانا �أو معلومة غري �صحيحة .
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املــادة ( ) 12
يحظــر ن�شر البيان ــات واملعلوم ــات املتح�صل ــة عن الإح�صــاءات الر�سميــة � ،أو الك�شــف عنه ــا
ب�أي و�سيلة ت�شري �إلى �شخ�ص امل�ستجيب � ،أو التعريف به .
املــادة ( ) 13
تن�ش ـ أ� جلن ــة دائم ــة للإح�ص ــاء ي�صدر بت�شكيلهــا ونظــام عملهــا قرار من الرئيــ�س التنفـيــذي
بعد موافقة جمل�س �إدارة املركز .
املــادة ( ) 14
تخت�ص اللجنة الدائمة للإح�صاء بالآتي :
�أ  -تن�سيق �أعمال وبرامج الأن�شطة الإح�صائية .
ب  -حتديد �أولوية وبرامج الأن�شطة الإح�صائية طبقا الحتياجات اجلهات احلكومية
ومتابعة تنفـيذ الربامج وامل�شاريع ال�سنوية .
ج  -توحيـ ـ ــد املفاهيـ ــم والتعاريـ ـ ــف والت�صانيـ ــف واملقايي ــ�س واملنهجيـ ــات امل�ستخدمـ ــة
فـي العمل الإح�صائي .
د  -دعم وت�شجيع الدرا�سات والبحوث الإح�صائية .
املــادة ( ) 15
تن�ش�أ جلنة ا�ست�شارية للإح�صاء تهدف �إلى تقدمي امل�شورة للمركز ب�صفة عامة وللرئي�س
التنفـيــذي ب�صفــة خا�صــة حــول �أف�ضل ال�سبل والتج ــارب واملمار�س ــات الدوليــة ف ــي جم ــال
الإح�صاء واملعلومات  ،وتتكون من ممثلني عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية  ،على �أن
يكون من بينهم �أكادمييون  ،وي�صدر بت�شكيل اللجنة وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها
قرار من الرئي�س التنفـيذي .
الف�صـــل الثانـــي
املركــــز
املــادة ( ) 16
يكون املركز م�س�ؤوال عن الأن�شطة الإح�صائية  ،والإح�صاء الر�سمي لل�سلطنة .
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املــادة ( ) 17
يتولى املركز دعم الأن�شطة الإح�صائية من خالل الآتي :
�أ  -بناء قدرات املوارد الب�شرية العاملة فـي الأن�شطة الإح�صائية  ،وتنمية مهاراتهم
وفق الإمكانيات املتاحة .
ب  -تطوير الإح�صاء الر�سمي .
ج  -تطوير وحتديث الو�سائل التقنية التي تدعم الأن�شطة الإح�صائية .
د  -توحيد مبادئ ومفاهيم الإح�صاء الر�سمي لدى القائمني بالأن�شطة الإح�صائية .
هـ  -تطوير نظم ن�شر و�إتاحة البيانات واملعلومات الإح�صائية .
و  -الإ�سهام فـي توعية الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية ب�أهمية الأن�شطة
الإح�صائية .
ز  -الإ�شراف على القائمني بالأن�شطة الإح�صائية .
املــادة ( ) 18
يجوز للمركز القيام بالأن�شطة الإح�صائية التي تطلبها اجلهات احلكومية  ،كما يجوز له
القيام بتلك الأن�شطة �إذا طلبتها اجلهات غري احلكومية مبقابل مايل .
املــادة ( ) 19
للمركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه طلب ما يراه الزما من بيانات ومعلومات و�سجالت �إدارية
من الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية  ،وبدون ر�سوم  ،وعلى الأفراد واجلهات
امل�شار �إليها موافاة املركز بها  ،وذلك دون الإخالل مبا يفر�ضه القانون من قواعد تكفل
�سرية وخ�صو�صية بيانات الأفراد .
املــادة ( ) 20
يجوز للمركز �أن يرخ�ص للجهات احلكومية وغري احلكومية والأفراد �إجراء امل�سوحات
واال�ستطالعات وفقا لأحكام هذا القانون وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 21
يخت�ص املركز بتوفـري الإح�صاءات الر�سمية التي تطلب من ال�سلطنة من قبل املنظمات
الإقليمية والدولية  ،ويجوز �أن تتولى اجلهة احلكومية املعنية توفـري هذه الإح�صاءات
لتلك املنظمات  ،بعد التن�سيق مع املركز .
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الف�صــل الثالـــث
و�سائــل جمــع البيانــات واملعلومـــات
املــادة ( ) 22
يكون جمع البيانات واملعلومات بالو�سائل الآتية :
�أ 	-التعداد .
ب 	-امل�سح .
ج 	-اال�ستطالع .
د 	-ال�سجالت الإدارية .
هـ � -أي و�سيلة �أخرى يحددها املركز .
املــادة ( ) 23
للمركز وفقا لأحكام هذا القانون حرية ا�ستخدام البيانات واملعلومات املن�شورة واملتاحة
التي يح�صل عليها من الأفراد واجلهات احلكومية  ،وغري احلكومية  ،وذلك وفقا ملا يحقق
�أغرا�ض الإح�صاء الر�سمي .
املــادة ( ) 24
يجوز لأي فرد م�صرح له بجمع البيانات واملعلومات الدخول �إلى املباين واملن�ش�آت بعد
موافقة مالكها �أو امل�س�ؤول عنها  ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة  ،ويجب على
مالك املبنى �أو املن�ش�أة �أو امل�س�ؤول عنها التعاون التام فـي �سبيل جمع البيانات واملعلومات
املطلوبة .
الف�صــل الرابـــع
التزامــات القائــم واملكلــف بالأن�شطــة الإح�صائيـة
املــادة ( ) 25
ي�ؤدي القائمون واملكلفون بالإح�صاء الر�سمي  -قبل مبا�شرة مهامهم  -اليمني الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أ�ؤدي واجباتي ب�إخال�ص و�أمانة  ،و�أال �أف�ضي ب�أي معلومة حت�صلت
عليها من عملي لأي فرد �أو جهة باملخالفة لأحكام هذا القانون " .
وي�ؤدي القائمون اليمني �أمام ر�ؤ�سائهم املبا�شرين على �أن حتدد الالئحة كيفـية �أداء املكلفـني
لليمني  ،ومن ميثل القائمني واملكلفـني فـي �أدائها �إذا كانوا �أ�شخا�صا اعتبارية .
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املــادة ( ) 26
يحظر على القائمني واملكلفـني بالأن�شطة الإح�صائية ال�سماح لغري امل�صرح لهم باحل�صول
�أو النفاذ �إلى املعلومات التي ح�صلوا عليها .
املــادة ( ) 27
يلتزم القائم �أو املكلف بالأن�شطة الإح�صائية بالآتي :
�أ � -أن يقوم بنف�سه بالعمل املنوط به ب�أمانة و�إتقان .
ب � -أن يعامل امل�ستجيب معاملة الئقة .
ج � -أن يحرتم �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل .
د � -أن يحافظ على ممتلكات الدولة  ،و�أن يتقيد فـي �إنفاق �أموالها مبا تفر�ضه الأمانة
واحلر�ص عليها .
هـ � -أن يحافظ على كرامة العمل  ،و�أن ي�سلك فـي ت�صرفاته م�سلكا يتفق واالحرتام
الواجب .
و � -أال ي�سعى للح�صول على معلوم ــات ال ترتبــط ب�أداء واجباته � ،أو غيــر م�صــرح ل ــه
االطالع عليها .
الف�صــل اخلامـــ�س
�إتاحــة البيانـــات واملعلومـــات
املــادة ( ) 28
يكون املركز م�س�ؤوال عن �إتاحة البيانات واملعلومات الإح�صائية  ،وذلك وفق خطة عمل �سنوية .
املــادة ( ) 29
دون الإخالل بن�ص املــادة ( )28من هذا القانون  ،يلتزم القائمون واملكلفون بالأن�شطة
الإح�صائيـ ــة بتحلي ــل ون�ش ــر و�إتاح ــة البيان ــات واملعلوم ــات الإح�صائيــة اخلا�صــة بعملهــم ،
وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 30
ا�ستثناء من حكم املادتني ( )11و ( )12من هذا القانون  ،للرئي�س التنفـيذي �أن يرخ�ص
كتابيا بالإف�صاح عن البيانات واملعلومات الآتية التي تتح�صل من الإح�صاءات الر�سمية :
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أ�  -البيانات واملعلومــات املتعلقة بالأف ــراد واجلهـ ــات  ،وذلك بع ــد املوافق ــة الكتابي ــة
على الإف�صاح عنها بوا�سطة الفرد �أو اجلهة .
ب  -البيانـ ــات واملعلوم ـ ــات املتخذة �شكـ ــل الفه ــر�س �أو القائم ــة للجه ـ ـ ــات �أو امل�ؤ�س�سـ ــات
�أو ال�شركات التجارية  ،واملو�ضحة لأي من العنا�صر الآتية :
1 -1اال�سم �أو العنوان .
2 -2نوع اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ون�شاطها .
�3 -3أرقام الهواتف وعناوين الربيد الإلكرتوين .
4 -4املنتجات التي تدخل فـي نطاق ن�شاطها .
ج  -البيانات واملعلومات التي تتخذ �شكل ال�سجالت الإح�صائية الفردية وغريها من
البيانـات واملعلومــات املتعلقـة بالأن�شطـ ــة االقت�صادي ــة � ،شريطة �إزالة كــل مـا ي�ؤدي
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى التعريف ب�صاحبها .
الف�صــل ال�ســـاد�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 32
تعاقب كل جهة غري حكومية متتنع عن الإدالء بالبيانات واملعلومات املطلوبة وفقا لأحكام
هذا القانون التي يطلبها القائمون �أو املكلفون بالأن�شطة الإح�صائية الر�سمية � ،أو متتنع
عن تعبئة النماذج الالزمة للإح�صاء الر�سمي  ،بغرامة عن كل يوم امتناع ال تقل عن
( )100مائة ريال عماين  ،على �أال يزيد جمموعها على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
فـي حكم املمتنع من ال يقدم البيانـ ــات املطلوب ــة خالل املوعد املعني ل ــذلك  ،مــا ل ــم يثب ــت
�أن الت�أخري كان بعذر مقبول .
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املــادة ( ) 33
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عــن ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزيــد عل ــى (� )1000ألـ ــف ريـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحــدى هات ـ ــني العقوبت ـ ــني  ،كـ ــل م ــن ح ــال بغي ــر عـ ــذر مقب ــول دون متك ــني القائمـ ــني
�أو املكلفـني بالأن�شطة الإح�صائية الر�سمية من مبا�شرة مهامهم � ،أو تعمد تقدمي بيانات
غري �صحيحة بق�صد ت�ضليلهم .
املــادة ( ) 34
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال
عماين كل مكلف بخدمة للمركز � ،أو جلهة قائمة بالإح�صاء الر�سمي ارتكب �أيا من الأفعال
الآتية :
�أ  -تعمد التمييز بني الأفراد امل�ستجيبني على نحو �أ�ضر بهم .
ب � -أهمل فـي حماية البيانات املتح�صلة عن الإح�صاء املكلف به .
املــادة ( ) 35
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة كل قائم ومكلف
بخدمة للمركز �أو جلهة قائمة بالإح�صاء الر�سمي �أف�شى عمدا �أيا من البيانات التي حت�صل
عليها املركز �أو اجلهة بق�صد الإ�ضرار بالآخرين �أو حتقيق منافع �شخ�صية  ،كما يعاقب
بالعقوبة ذاتها كل من ح�صل بطريق الغ�ش �أو التهديد على بيانات �أو معلومات �إح�صائية
تتمتع بال�سرية وفق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 36
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من انتحل �صفة قائم �أو مكلف بالإح�صاء الر�سمي لغر�ض احل�صول
على بيانات �أو معلومات من �أي �شخ�ص �آخر .
املــادة ( ) 37
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
ريال عماين  ،كل من يخالف �أحكام هذا القانون فـيما مل يرد به ن�ص  ،والالئحة  ،والقرارات
املنفذة له .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/56
ب�إجراء بع�ض التعديالت على قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البالط ال�سلطاني العمانيين
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/86
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جت ــرى التعديـ ــالت املرفق ــة عل ــى قان ــون معا�ش ــات ومكافـ ـ�آت مــا بع ــد اخلدمــة ملوظف ــي
ديــوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  2 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (, )14( , )12( , )11( , )9( , )8( , )4( , )3( , )2( , )1
()56( , )31( , )30( , )29( , )27 ( , )26( , )25( , )23( , )22( , )20( , )18( , )17( , )15
من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
امل�شار �إليه  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون  ,تكــون للكلمــات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الديــــوان :
ديوان البالط ال�سلطاين .
الوزيــــــر :
وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
الوزير املخت�ص :
الوزير �أو رئي�س الوحدة الإدارية امل�ستقلة اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
ال�صنــدوق :
�صندوق تقاعد موظفـي الديوان .
جمل�س الإدارة :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
املوظــف :
كل �شخ ــ�ص عمان ــي ي�شغ ــل وظيفــة دائمة بدرجة مالية فـي الديوان �أو فـي الوحدات
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
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الراتب ال�شهري :
الراتب الأ�سا�سي ال�شهري �شامال البدالت املقررة لل�سكن والكهرباء واملاء  ,و�أي بدالت
�أخرى تدخل فـي ح�ساب املعا�ش التقاعدي مبوجب مر�سوم �سلطاين �أو �أوامر �سامية .
الراتب الإجمايل :
الراتب ال�شهري م�ضافا �إليه كافة البدالت امل�ستحقة للدرجة املالية .
مدة اخلدمة الفعلية :
املدة التي ق�ضاها املوظف فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
مدة اخلدمة املعا�شية :
مدة اخلدمة الفعلية م�ضافا �إليها �أي مدد خدمة �أخرى يتقرر ح�سابها وفقا لأحكام هذا
القانون .
�ســن التقاعــد :
ال�سن التي يبلغ فـيها املوظف (� )60ستني �سنة ميالدية .
املوظف املتقاعد :
املوظف الذي انتهت خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
املعـــا�ش :
املبلغ امل�ستحق �صرفه �شهريا مبوجب هذا القانون ل�صاحب املعا�ش �أو للم�ستحقني عنه .
�صاحــب املعــا�ش :
املوظف املتقاعد الذي ي�ستحق معا�شا مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �أو نظام �آخر .
امل�ستحق للمعا�ش :
كل �شخ�ص ي�ستحق معا�شا ب�سبب وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش .
مكاف�أة نهاية اخلدمة :
املبلغ امل�ستحق �صرفه مرة واحدة فـي نهاية خدمة املوظف .
منحة التقاعد :
املبلغ امل�ستحق �صرفه مرة واحدة عن مدة اخلدمة الفعلية ل�صاحب املعا�ش .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على الآتي :
�أ  -املوظفـني العمانيني املدنيني العاملني فـي الديوان �أو فـ ــي الوحــدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون .
ب � -أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني للمعا�ش  ,وذلك فـيما يتعلق ب�إعادة �صرف �أو �إيقاف
املعا�شات �أو �إعادة توزيع الأن�صبة .
ج � -أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري  ,والع�سكريني العاملني فـي الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون  ,فـيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي القواعد املنظمة ل�ش�ؤونهم .
املــادة ( ) 3
يحال املوظف �إلى التقاعد متى بلغ �سن التقاعد  ,وي�ستثنى من ذلك املوظفـون �شاغلــو
وظائف الهيئات التدري�سية والوظائف املرتبطة بها فـي املدار�س واملعاهد � ,إذا بلغ �أحدهم
�ســن التقاعــد فــي �أثنــاء العام الدرا�سي اعترب تاريخ التقاعد بالن�سبة �إليه هو �أول ال�شهر
التايل النتهاء ذلك العام الدرا�سي  ,وحت�سب م�ستحقاته التقاعدية على هذا الأ�سا�س .
املــادة ( ) 4
يجوز بقرار من الوزير املخت�ص ولأ�سباب تتعلق بامل�صلحة العامة مد خدمة املوظف
الذي يبلغ �سن التقاعد ملدة �سنة �أو �أكرث قابلة للتجديد بـحد �أق�صى ( )5خم�س �سنوات .
كما يجوز له مد خدمة بع�ض املوظفـني ملدة �أطول من املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة �إذا تطلب ذلك خ�صو�صية الأعمال التي ي�ؤدونها  ,وفـي جميع الأحوال يحت�سب
املعا�ش ومنحة التقاعد على �أ�سا�س الراتب ال�شهري عند بلوغ �سن التقاعد .
املــادة ( ) 8
ال ي ــجوز التن ــازل عـ ــن �أو احلج ــز علــى املعا�ش �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو منحة التقاعد
�إال لتنفـيذ حكم ق�ضائي بنفقة �شرعية �أو للوفاء بدين ثابت للحكومة  ,وذلك فـي حدود
الربع  ,وعند التزاحم يقدم دين النفقة  ,ويجوز بناء على طلب �صاحب املعا�ش جتاوز
هذا احلد .
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املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )24من هذا القانون ال يجوز حرمان املوظف املتقاعد
من حقه فـي مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو منحة التقاعد �إال فـي احلاالت وفـي احلدود التي
يقررها جمل�س امل�ساءلة املخت�ص .
املــادة ( ) 11
يدخل فـي ح�ساب مدة اخلدمة املعا�شية مدد البعثات الدرا�سية والدورات التدريبية
والإعـ ــارات والإج ــازات مبختل ــف �أنواعه ــا  ,ويلتــزم املوظــف بدفع ا�شرتاكه وم�ساهمة
احلكومة فـي املعا�ش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب �إجمايل خالل (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ مبا�شرته للعمل بعد انق�ضاء مدة الإعارة �أو الإجازة .
املــادة ( ) 12
ال يدخل فـي ح�ساب مـدة اخلدم ــة املعا�شي ــة م ــدد الغي ــاب �أو الإيق ــاف ع ــن الع ــمل ب ــدون
�أو بن�صف راتب �إجمايل �أو مدة العقوبة التي يق�ضيها املوظف تنفـيذا حلكم ق�ضائي نهائي ,
وال تدفع ا�شرتاكات عن هذه املدد .
املــادة ( ) 14
�إذا �أعيد �إلى اخلدمة �صاحب املعا�ش مبكاف�أة مقطوعة  ,ومل يبلغ �س ــن التقاع ــد  ,وكان
يعمــل فـي الدي ــوان �أو فـ ــي الوح ــدات اخلا�ضع ــة لأحك ــام هذا القانون �أو فـ ــي �أي وح ــدة
م ــن وح ــدات اجلهاز الإداري للدولــة مبــا فـيها اجلهات الع�سكرية والأمنية �أو القطاع
اخلا�ص  ,ف�إنه ال يجوز له طلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة .
املــادة ( ) 15
�إذا �أعيد �إلى اخلدمة موظف متقاعد مل ي�ستحق معا�شا  ,ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد ,
وكان يعمل فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون �أو فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات الع�سكرية والأمنية �أو القطاع
اخلا�ص  ,يجوز له �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة �إلى خدمته اجلديدة �إذا ا�ستوفى
ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يقدم املوظف طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ �إعادته للخدمة .
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ب � -أن يرفق بطلبه امل�ستندات الدالة وامل�ؤيدة لتلك اخلدمة .
ج � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
د � -أال يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �ضمها قد مت بقرار يق�ضي باحلرمان من املعا�ش
�أو مكاف�أة نهاية اخلدمة .
هـ � -أن يرد مكاف�أة نهاية اخلدمة التي �صرفت له عن املدة املراد �ضمها خالل �سنة
م ــن تاري ــخ �ض ــم اخلدمة  ,وفـي حالة عدم �صرف املكاف�أة تلتزم اجلهة القائمة
على تطبيق نظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له املوظف ب�أن حتيل �إلى ال�صندوق
اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها  ,و�أي مبالغ مرتبطة بها .
املــادة ( ) 17
�إذا نقل �أحد املوظفـني من �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات
الع�سكرية والأمنية اخلا�ضعة لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة
العمانيني �أو �أي نظم معا�شات �أخرى �إلى الديوان �أو �إلى �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون  ,تعترب خدمته املعا�شية مت�صلة �شريطة �أن يرد �إلى ال�صندوق مكاف�أة
نهاية اخلدمة التي �صرفت له خالل �سنة من تاريخ النقل  ,وفـي حالة عدم �صرف املكاف�أة
تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له املوظف املنقول ب�أن
حتيل �إلى ال�صندوق اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها  ,و�أي مبالغ
�أخرى مرتبطة بها .
املــادة ( ) 18
�إذا نقل �أحد املوظفـني من الديوان �أو من �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا
القانون �إلى �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات الع�سكرية
والأمنية  ,يلتزم ال�صندوق بتحويل اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها
�إلى اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات الذي �سيخ�ضع له املوظف املنقول .
املــادة ( ) 20
ا�ستثناء من حكم املادة ( )19من هذا القانون  ,يجوز للموظف الذي يكت�سب اجلن�سية
العمانية  ,ومل يبلغ �سن التقاعد �أن يطلب �ضم مــدة خدمتـ ــه ال�سابقـ ــة علـ ــى ح�صولـ ــه
على اجلن�سية العمانية �إلى مدة خدمته املعا�شية  ,وفقا لل�شروط الآتية :
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�أ � -أن يقدم طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ اكت�سابه اجلن�سية العمانية .
ب � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يقوم برد مكاف�أة نهاية اخلدمة �إذا �صرفت له عن مدة اخلدمة املراد �ضمها
خالل �سنة من �إعادة تعيينه كعماين  ,وفـي حالة عدم �صرفها تلتزم اجلهة التابع
لها املوظف بتحويل قيمتها �إلى ال�صندوق .
د � -أن يدفع لل�صندوق ا�شرتاك عن مدة اخلدمة املراد �ضمها خالل �سنة من تاريخ
تعيينه كعماين  ,بواقع ( )%5خم�سة باملائة من راتبه الأ�سا�سي مقابل كل �شهر
للمدة املطلوب �ضمها قبل 1994/8/1م  ,و(� )%6ستة باملائة من راتــبه الأ�سا�س ــي
عن كل �شهر من الفرتة التالية لهذا التاريخ حتى 1996/11/1م  ,و(� )%6ستــة
باملائة من الراتب ال�شهري عن كل �شهر اعتبارا من 1996/11/2م  ,و(� )%7سبــعة
باملائة من الراتب ال�شهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الن�سبة  ,وحت�سب هذه
الن�سب على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فـيه على اجلن�سية العمانية .
املــادة ( ) 22
يجرب ك�سر ال�سنة �إذا كان (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث �إلى �سنة كاملة �إذا ك ــان م ــن �شـ ـ�أن ذلك
ا�ستحق ــاق املع ــا�ش  ,عـ ــلى �أن ي�سـ ــدد املوظـ ــف املتقاعـ ــد ا�شرتاكـ ــه  ,وم�ساهم ــة احلكومــة
عن تلك املدة .
املــادة ( ) 23
ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�شروط الآتية :
أ�  -بلوغ �سن التقاعد ب�شرط �أال تقل مدة اخلدمة املعا�شية عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
ب  -الوف ــاة �أو ع ــدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة فـي الديوان
�أيا كانت مدة اخلدمة .
ج  -اال�ستقالة  ,وحاالت انتهاء اخلدمة الأخرى �إذا كانت مدة اخلدمة املعا�شية ال تقل
عن ( )20ع�شرين �سنة  ,ب�شرط �أن يكون قد �أم�ضى منها ( )10ع�شر �سنوات خدمة
فعلية فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 25
يتم ح�ساب املعا�ش وفقا للقواعد الآتية :
�أ  -بواقع (� )%4أربعة باملائة من الراتب ال�شهري الأخري م�ضروبا فـي عدد �سنوات
اخلدمة املح�سوبة فـي املعا�ش بـحد �أق�صى ( )%80ثمانني باملائة من ذلك الراتب
عند �إكمال ( )20ع�شرين �سنة خدمة معا�شية  ,و�إذا جتاوزت مدة هذه اخلدمة �أكرث
من ( )20ع�شرين �سنة ي�ضاف ( )%1واحد باملائة للمعا�ش عن كل �سنة كاملة  ,وبـحد
�أق�صى ( )%90ت�سعني باملائة من ذلك الراتب .
ب  -بواق ــع ( )%50خم�سني باملائة من الراتب ال�شهري الأخري �إذا كان انتهاء اخلدمة
ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة بالديوان ,
وبواق ــع ( )%80ثمانني باملائة من الراتب ال�شهري الأخري �إذا كانت الوفاة �أو عدم
اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عمل بقرار من اجلهة املخت�صة  ,وفـي كلتا
احلالتني يحت�سب املعا�ش وفقا لهذه الفقرة � ,أو الفقرة (�أ) � ,أيهما �أكرب .
وفـي جمي ــع الأح ــوال ال يجوز �أن يقل املعا�ش عن ( )203مائتني وثالثة رياالت عمانية
�شهريا .
املــادة ( ) 26
حتدد �أن�صبة امل�ستحقني للمعا�ش عند وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش على النحو الآتي :
�أ  -املجموعة الأولـ ــى ( :الأبنـ ــاء والبـ ــنات) يكــون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش امل�ستحق ,
ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
ب  -املجموع ــة الثاني ــة  :الأرملة �أو الأرامل (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش امر�أة)
يك ــون ن�صيبه ــم ربع املع ــا�ش امل�ستحق  ,ويق�ســم بني الأرامل
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة .
ج  -املجموعة الثالثة ( :الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش
امل�ستحق  ,ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
املــادة ( ) 27
م ــع ع ــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام املـ ــادة ( )7م ــن ه ــذا القانــون  ,ي�شتــرط ال�ستحقاق املعا�ش
وفقا لأحكام املادة ( )26من هذا القانون ما ي�أتي :
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أ�  -الأرملـة  :ع ــدم الزواج �أو العمل  ,وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت � ,أو التحقت
بعمل  ,ويعود لها هذا احلق �إذا فقدت العمل  ,ويكون اال�ستحقاق اعتبارا
من تاريخ تقدمي الطلب .
ب  -االب ـ ـ ـ ــن �	:أال يكون قد جتاوز عمره ( )22الثانية والع�شرين وي�ستثنى من ذلك :
 - 1من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من اللجنة الطبية املخت�صة
فـي الديوان  ,ويكون التحقق م ــن ذلك كل (� )2سنتني �إال �إذا قررت
اللجن ــة الطبي ــة ع ــدم احتمال �شفائه .
 - 2الطالب فـي �إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة التعليم
اجلامعي وب�شرط �أال يزيد عمره على ( )26ال�ساد�سة والع�شرين .
ج  -البنـ ـ ــت  :ع ــدم الزواج �أو العمل  ,وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت � ,أو التحقت
بعم ـ ــل  ,ويع ــود لها هذا احلـق �إذا فقــدت العمــل � ,أو طلقت � ,أو ترمل ــت ,
مــا لـم تكن م�ستحقة ملع ــا�ش م ــن زوجهــا الأخي ــر  ,ويك ــون اال�ستحقـ ــاق
اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب .
د  -الأخ �	:أن يكـ ــون معتمـ ــدا فـ ـ ــي معي�شتـ ــه على �صاح ـ ــب املع ــا�ش اعتم ــادا كلي ــا ,
وال يتقا�ضـى �أي مع ــا�ش  ,ولــي�س ل ــه دخل  ,ويثبــت ذلك مبوج ــب بحـ ــث
اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وت�سري فـي �ش�أنه �أحكام الفقرة
(ب) من هذه املادة .
هـ  -الأخ ـ ــت  :عدم الزواج �أو العمــل  ,و�أن تك ــون معتم ــدة فـي معي�شته ــا عل ــى �صاح ــب
املعا�ش اعتمادا كليا  ,وال تتقا�ضى �أي معا�ش  ,ولي�س لها دخل  ,ويثبت
ذلك مبوجب بحـث اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وي�سقط حقها
فـي املعـا�ش �إذا تزوجت �أو التحقت بعمل  ,ويع ــود لها هذا احلق مبوجب
بح ــث اجتماعـ ــي �إذا فق ــدت العم ــل � ,أو طلقت � ,أو ترمل ــت  ,مـا ل ــم تك ــن
م�ستحق ــة ملعـ ــا�ش من زوجهـ ــا الأخيـ ــر  ,ويك ـ ــون اال�ستحق ــاق اعتبـ ــارا
من تاريخ تقدمي الطلب .
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و  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج �	:أن يكون م�صابا بعجز مينعه عن العمل �أو الك�سب بتقرير من اللجنة
الطبية املخت�صة فـي الديوان  ,ويكون التحقق من ذلك كل (� )2سنتني
�إال �إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال �شفائه .
ز  -الأب والأم �	:أن يكون اعتمادهما فـي معي�شتهما على �صاحب املعا�ش  ,ويثبت ذلك
مبوجب بحث اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وي�سقط حقهما
فـي املعا�ش بزوال �سبب ا�ستحقاقهما  ,ويعود لهما هذا احلق �إذا توافر
�سبب اال�ستحقاق مرة �أخرى .
املــادة ( ) 29
�إذا مل توجد جمموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها �أو �سقط حق �أي منهم طبقا
لأحكام املادتني ( )26و ( )27من هذا القانون  ,يكون توزيع املعا�ش �أو بع�ضه وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -ن�صيب �أي فرد من �أفراد املجموعة الواحدة ي�ؤول �إلى باقي �أفراد املجموعة ذاتها ,
ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ب  -ن�صيب �أي جمموعة فـي حالة عدم وجودها بالكامل ي�ؤول �إلى �أفراد املجموعتني
الأخريني  ,ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ج  -فـي حالة وجود جمموعة واحدة م�ستحقة ي�ؤول املعا�ش كامال �إلى هذه املجموعة ,
ويق�سم بني �أفرادها بالت�ساوي .
د  -ي�ؤول املعا�ش �إلى ال�صندوق فـي حالة عدم وجود من ي�ستحقه اعتبارا من ال�شهر
التايل ل�سقوط احلق فـي املعا�ش .
املــادة ( ) 30
يح�سب املعا�ش ابتداء من اليوم التايل النتهاء اخلدمة  ,وي�صرف ف ــي نهايـ ــة كـ ــل �شه ــر ,
كما يوزع املعا�ش للم�ستحقني من ال�شهر التايل لوفاة �صاحب املعا�ش .
املــادة ( ) 31
املوظف الذي ال ي�ستحق معا�شا عند تركه اخلدمة طبقا لأحكام هذا القانون ي�ستحق
مكاف�أة نهاية اخلدمة عن مدة خدمته املعا�شية � ,شريطة �أال تقل عن �سنة كاملة  ,ويجرب
ك�سر ال�شهر �إذا كان ( )15خم�سة ع�شر يوما ف�أكرث �إلى �شهر كامل �إذا كان من �ش�أن ذلك
ا�ستحقاق مكاف�أة نهاية اخلدمة  ,وت�صرف هذه املكاف�أة من ال�صندوق ما مل يت�ضمن قرار
�إنهاء اخلدمة حرمان املوظف منها .
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املــادة ( ) 56
تتكون �أموال ال�صندوق من املوارد الآتية :
أ�  -اال�شرتاكات بن�سبة (� )%7سبعة باملائة ت�ستقطع من الراتب ال�شهري للموظف .
ب  -م�ساهمة احلكومة بن�سبة ( )%17٫7من الراتب ال�شهري للموظف .
ج  -املبالغ التي تخ�ص�صها احلكومة فـي املوازنة العامة لهذا الغر�ض .
د  -ح�صيلة ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
هـ � -أي مبالغ �أخرى يوافق عليها الوزير .
ويحظر ا�ستخدام املوارد املذكورة �إال فـي الغر�ض املن�ش�أ من �أجله ال�صندوق .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديــوان البــالط ال�سلطان ــي
العمانيني امل�شار �إليه  ,مادتان جديدتان على النحو الآتي :
املــادة (  ) 17مكــررا
يلتزم املوظف املنقول �أو املعاد تعيينه فـي الديوان �أو فـي �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون بدفع �أي فروقات فـي اال�شرتاكات خالل �سنة من تاريخ نقله �أو �إعادة
تعيينه وفقا للن�سبة الواردة باملادة ( )56من هذا القانون  ,وحتت�سب على �أ�سا�س الراتب
ال�شهري بعد النقل � ,أو �إعادة التعيني .
املــادة (  ) 36مكــررا
ت�صرف منحة التقاعد لأ�صحـ ــاب املعا�ش ــات املدنيــني ومكاف�أة نهاية اخلدمة بالن�سبة
لأ�صحاب املعا�شات الع�سكريني من جهة عمل املوظف .
املــادة ( ) 3
تلغى املواد �أرقام ( )42 , 41 , 37 , 34 , 13 , 10 , 6 , 5من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه .
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وزارة العـــدل
قــرار وزاري
رقــم 2019/178
بتخويـل �صفـة ال�ضبطيـة الق�ضائيـة
لبعـ�ض موظفـي وزارة النقل واالت�صاالت
ا�ستنادا �إلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
و�إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانون النقل الربي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2016/10
و�إلى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2009/433بتخوي ــل �صفــة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي
وزارة النقل واالت�صاالت ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2018/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يخـول �شاغل ــو الوظائــف الآتي ــة فـي وزارة النقـ ــل واالت�ص ــاالت  -كل فـ ــي جمــال اخت�صا�صــه -
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام القانون البحري امل�شار �إليه :
 مدير دائرة املالحة وال�سالمة البحرية . مدير دائرة ت�سجيل ال�سفن . رئي�س ق�سم التفتي�ش والرقابة على ال�سفن . رئي�س ق�سم �أمن ال�سفن . رئي�س ق�سم الأن�شطة والرتاخي�ص البحرية . رئي�س ق�سم ت�سجيل ال�سفن فـي املحافظات والواليات ال�ساحلية . مهند�س بحري . �أخ�صائي املالحة البحرية فـي دائرة املالحة وال�سالمة البحرية . �أخ�صائي �أمن ال�سفن واملوانئ فـي دائرة املالحة وال�سالمة البحرية .-147-
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 مفت�ش �سفن . م�سجل �سفن فـي دائرة ت�سجيل ال�سفن . فني �ش�ؤون بحرية . فني مالحة بحرية فـي دائرة املالحة وال�سالمة البحرية . فني �أمن ال�سفن واملوانئ فـي دائرة املالحة وال�سالمة البحرية .املــادة الثانيـــة
يخول �شاغلــو الوظائـف الآتيــة فـي وزارة النقــل واالت�صاالت  -كل فـي جمـ ــال اخت�صا�صه -
�صفة ال�ضبطيــة الق�ضائيـ ــة فـي تطبيق �أحكام قان ــون النق ــل الربي امل�شــار �إلـي ــه واللوائــح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه :
 رئي�س ق�سم الت�صاريح والرتاخي�ص . رئي�س ق�سم �إدارة النقل . فني موازين ال�شاحنات . �أخ�صائي نقل بري . مفت�ش نقل بري .املــادة الثالثـــة
يلغــى القرار الـوزاري رقم  2009/433امل�شــار �إليه  ،كما يــلغـى كــل مــا يـخالـف هذا الـقـرار ،
�أو يـتـعـار�ض مــع أ�ح ـك ــام ــه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هــذا ال ـقـرار فـي اجلريــدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440/10/23 :هـ
املوافـــــق 2019 / 6 /27 :م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـع ـ ـ ـ ــدل
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الهيئــة العامــة للميــاه
قـــــرار
رقم 2019/6
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للمياه  ،وتعيني رئي�س لها ،
و�إلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009 /58
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمياه ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب ب�أحكام الالئحة  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من �أغ�سط�س 2019م .
�صـدر فـي  13 :من �شـــــوال 1440هـ
املـوافــــق  17 :من يونيـــــــو 2019م
د  .عبدامللك بـن عبدالـلـه بن زاهـر الهنائي
رئي ــ�س جمـل ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ــة العامـة للمي ــاه
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الئحـة تنظيـم خدمـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة للمياه .
 - 2الـرئــيــ�س :
رئي�س الهيئة .
 - 3الـمديـريــة :
املديرية العامة خلدمات امل�شرتكني فـي الهيئة �أو فـي املحافظات .
 - 4الـمـ�شـتــرك :
ك ــل �شخــ�ص طبيــعي �أو اعتبــاري مالــك �أو م�ست�أجــر لعقار م�سجــل وفقــا لأحكــام
هــذه الالئحــة .
 - 5الــ�شبكــات العامــة :
�شبكات نقل وتوزيع املياه  ،وت�شمل خطوط �أنابيب املياه وحمطات ال�ضخ وخزانات
املياه واملعدات الهيدروليكية واملحاب�س واملعدات امللحقة .
 - 6ال�شـبكــة الداخليــة :
خطوط املياه  ،وو�صالتها داخل حدود عقار امل�شرتك .
 - 7الــخـدمـــة :
تو�صيل ال�شبكة الداخلية بال�شبكة العامة وفقا للموا�صفات الفنية .
 - 8مكونــات اخلدمـــة :
عــداد امليــاه و أ�نــبوب التو�صيــل واملحابــ�س بــني موقــع التو�صي ــل وال�شبك ــة العامــة
�أو ال�شبكة الداخلية .
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 - 9البنية التحتية :
جميع مرافق قطاع املياه  ،وت�شمل املباين وال�شبكات العامة ومكونات اخلدمة .
 - 10م�صادر املياه :
م�ص ــادر �إنتــاج املي ــاه ال�صاحلــة لل�ش ــرب  ،وت�شمــل حمطــات التحليــة و�آبار املياه
الإنتاجية وحمطات تعبئة ناقالت املياه امللحقة بال�شبكات العامة .
 - 11العقد :
اتفاقية اخلدمة التي يتم �إبرامها بني الهيئة وامل�شرتك .
 - 12الـمـقاول :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة مرخ�ص لها من قبل الهيئة بتنفيذ خدمات �أو �أعمال فنية
تتعلق بقطاع املياه .
 - 13املوظفون املخولون :
املوظفون املخت�صون فـي الهيئة .
 - 14املباين متعددة الوحدات :
العقار الواحد الذي يتكون من �أكرث من وحدة �سكنية كال�شقق واملحالت التجارية .
 - 15املجمعات :
جمموع ــة من العق ــارات بهــا وح ــدات �سكني ــة وجتاري ــة م�ستقل ــة �أو مبــان متعــددة
الوحدات فـي جزء جغراف ــي م�ستقــل  ،وت ــدار من قب ــل مالــك املجمع العقـ ـ ــاري
�أو جمعية املالك .
 - 16التـو�صيلة الـفرديـة :
تو�صيل اخلدمة لل�شبكة الداخلية من ال�شبكة العامة با�ستخدام عداد مياه واحد .
 - 17العداد :
جهاز قيا�س ا�ستهالك املياه .
 - 18التو�صيلة املتعددة :
تو�صيــل اخلدمــة بوا�سطــة عــدة تو�صي ــالت فرعي ــة مت�صلــة بال�شبكة الداخلية
فـي حدود عقار امل�شرتك  ،ومرتبطة بال�شبكة العامة عن طريق تو�صيلة فردية
خارج حدود عقار امل�شرتك با�ستخدام مكونات اخلدمة .
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 - 19التو�صيلة الفرعية :
تو�صيل اخلدمة لوحدات اال�ستهالك فـي حدود عقار امل�شرتك عن طريق ال�شبكة
الداخلية با�ستخدام مكونات اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة .
 - 20املوا�صفات الفنية :
املوا�صفات املعتمدة من قبل الهيئة للأعمال واملواد واملعدات امل�ستخدمة للتزود
باخلدمة ال�ستخدامها فـي �شبكات املياه .
 - 21القـوة الــقاهـرة :
�أي ظروف خارجة عن ال�سيطرة املعقولة  ،وال ميكن التنب ؤ� بها � ،أو تتعدى حدود
ال�سيطرة املنطقية حينما يكون التنب ؤ� بها ممكنا  ،كالأنواء املناخية والأعا�صري ،
والزالزل والربق والفي�ضانات واحلروب والأوبئة املختلفة  ،و�أي ظروف طبيعية
�أخــرى م�شابهــة  ،وح ــاالت �إع ـ ــالن الط ــوارئ الت ــي ت�صدرها اجلهــات احلكومي ــة
املخت�صة و�أعمال ال�شغب اجلماعية والإ�ضرابات و�إيقاف العمل والتباط�ؤ املتعمد
فـي القيام بالعمل .
 - 22الظروف اال�ستثنائية :
حــاالت نقــ�ص كميــة �إنتــاج امليــاه من امل�صــادر اململوكــة للهيئــة �أو املتعاقــد ب�ش�أنهــا
لأ�سباب فنية  ،والك�سور والأعطال بال�شبكات العامة .
 - 23هدر املياه :
�صــرف �أو ا�ستخــدام املياه فـي �أغــرا�ض غيــر م�ستفــاد منها �أو ب�أكثــر مــن احلاجــة
الفعلية .
 - 24التعرفة املعتمدة :
التعرفة التي يلتزم امل�شرتك ب�سدادها مقابل التزود باملياه وفق القوانني واللوائح
ال�صادرة من الهيئة .
املــادة ( ) 2
تختــ�ص الهيئ ــة بو�ض ــع املوا�صف ــات الفني ــة مل�ص ــادر املي ــاه وال�شبك ــات العام ــة والداخلي ــة
والتو�صيالت والتمديدات اخلا�صة بها .
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الف�صل الثاين
املحافظة على ال�شبكات العامة
املــادة ( ) 3
ال يجوز القيام بالأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص م�سبق من املديرية :
 - 1حفر الأر�ض �أو قطعها �أو ردمها فـي املناطق التي بها �شبكات املياه .
 - 2ربط ال�شبكات �أو الف�صل عنها .
املــادة ( ) 4
تعترب الأر�ض التي متر بها تو�صيالت خطوط املياه حرما بطول م�سار اخلط وبعر�ض ()3
ثالثــة �أمتــار من كــل جانــب للأنابيــب التــي قطرهــا حت ــى (� )600ستمائ ــة ملليمتــر  ،و()5
خم�سة �أمتار من كل جانب للأنابيب التي يزيد قطرها على (� )600ستمائة ملليمرت .
املــادة ( ) 5
ال يجــوز �إقامـة �أي من�ش�آت دائمــة �أو م�ؤقتــة �أو القـيام ب�أي حفريــات �أو ردم �أو غيــر ذلك
من الأعمال داخل �إحرامات الأر�ض امل�شار �إليها فـي املــادة ( )4من هذه الالئحة �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص من املديرية .
املــادة ( ) 6
ال يجــوز الإ�ض ــرار �أو امل�س ــا�س ب�سالمــة م�صــادر امليــاه وال�شبكــات العامــة والتو�صيــالت
و�إحراماتهــا .
الف�صل الثالث
�إجراءات تو�صيــل اخلدمـــة
املــادة ( ) 7
يتــم تو�صيــل اخلدمــة باملواقــع التـي تتواجد بها البنية التحتية  ،بوا�سطة تو�صيلة فردية
�أو تو�صيلة فرعية  ،وذلك باتباع الإجراءات املعمول بها .
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املــادة ( ) 8
تقوم الهيئة بت�سجيل تفا�صيل التو�صيالت بجميع �أنواعها  ،وتخ�صي�ص رقم ح�ساب لكل
م�شرتك وفقا للإجراءات املعمول بها .
املــادة ( ) 9
تعد مكونات اخلدمة جزءا من البنية التحتية  ،وتتــولى الهيئـ ــة �صيانتـ ــها  ،وا�ستب ـ ــدالها
على نفقتـ ــها  ،وال تتحمل الهيئة �أي م�س�ؤولية عن ال�شبكة الداخلية .
املــادة ( ) 10
يجب تقدمي طلبات تو�صيل اخلدمة واخلدمات الإ�ضافية �إلى الهيئة على النموذج املعد
لهــذا الغــر�ض  ،مبيـن ــا فيــه نــوع التو�صيلــة  ،على �أن يرفــق بالطلــب امل�ستنــدات املطلوبــة ،
والرتاخي�ص الالزمة .
املــادة ( ) 11
يلتــزم امل�شتــرك ب�ســداد ر�ســم للهيئــة مقابل تو�صيـل اخلدمـة واخلدمات الإ�ضافيـة  ،وذلك
على النحو الوارد فـي امللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
وتقوم الهيئة فـي احلاالت التي تزيد فيها م�ساحة الأر�ض �أو البناء على (2000م� ) 2ألفي
مرت مربع  ،بطلب عرو�ض �أ�سعــار من ( )3ثــالث �شركــات معتمدة لديهــا الختيــار �أف�ضــل
العرو�ض فنـيا وماليــا لقيمــة تو�صيــل اخلدمــة  ،وعلى امل�شرتك فـي هذه احلالة االلتزام
ب�ســداد قيمــة التو�صيـ ــل وفقــا لهـ ــذه العـ ــرو�ض  ،ف ـ�إذا كانــت قيمــة العـ ــر�ض الـ ــذي وق ــع
عليـه االختيار �أقل من الر�سم املحدد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة التزم ب�سداد
الر�سم الوارد فـي هذا امللحق .
املــادة ( ) 12
تقوم الهيئة بتحديد �آلية �سداد الر�سوم من امل�شرتكني  ،ويجوز تق�سيط �سداد تلك الر�سوم
بالن�سبة لل�شريحة ال�سكنية مع اال�ستثناء من ال�شروط املقررة فـي الالئحة املالية ال�صادرة
بالقرار الإداري رقم (. )2017/1
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة رف�ض طلب تو�صيل اخلدمة فـي حال عدم وجود البنية التحتية �أو كمية املياه
الالزمة �أو فـي حالة عدم التقيد ب�أحكام املواد ( )3و( )5و( )11من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 14
يتم تركيب تو�صيلة فردية للعقارات ال�سكنية �أو التجارية املنفردة  ،ويتم ح�سابها مبوجب
التعرفة املعتمدة .
املــادة ( ) 15
يتم تركيب تو�صيلة متعددة للعقارات متعددة الوحدات ال�سكنية والتجارية  ،ويتم ح�سابها
بالتعرفة املعتمدة .
املــادة ( ) 16
حتدد الهيئة قطر العداد وفقا للموا�صفات الفنية لكل تو�صيلة .
املــادة ( ) 17
يكون عداد املياه بعد تركيبه ملكا للهيئة  ،ولها احلق دون غريها فـي �إجراء فح�ص دقة
القراءة  ،ومعايرته  ،وا�ستبداله � ،أو �صيانته وفقا ملا تراه منا�سبا على نفقتها .
املــادة ( ) 18
يجــب و�ضــع خــزان مي ــاه للعق ــار الواحــد  ،وبكــل وحــدة باملباين متعددة الوحدات املكونة
من (� )6ست وحدات ف�أقل  ،يفـي باحتياجاتها الالزمة من املياه .
املــادة ( ) 19
يجب ت�صميم خزان مياه جتميعي باملباين متعددة الوحدات املكونة من (� )6ست وحدات
ف�أكرث بحجم يفـي باحتياجاتها الالزمة من املياه .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون موقع التو�صيلة الفردية خارج حدود العقار  ،وب�أقرب م�سافة بني ال�شبكة
الداخلية  ،وال�شبكة العامة  ،كلما كان ذلك ممكنا .
املــادة ( ) 21
يجوز للهيئة رف�ض طلب تو�صيل املياه �إلى �أي عقار �إذا ر�أت �أن ال�شبكات الداخلية تخالف
املوا�صفات الفنية �أو فـي حال عدم االلتزام ب�أحكام املادة ( )19من هذه الالئحة  ،كما �أن
لها احلق فـي قطع خدمة املياه عن �أي عقار �إذا �أ�صبحت ال�شبكات الداخلية قدمية � ،أو غري
�صاحلة  ،على نحو ي�ضر بال�سالمة العامة  ،وذلك بعد �إخطار مالك العقار  ،و�إعطائه مهلة
كافية .
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الف�صــل الرابــع
فـواتيــر اخلدمــــة
املــادة ( ) 22
تقوم الهيئة �أو املقاول بقراءة عدادات املياه للم�شرتكني  ،و�إ�صدار فواتري ا�ستهالك املياه
وفـ ــق التعرفــة املحــددة  ،ويتــم احل�صــول علــى الفواتيــر مــن املناف ــذ املخ�ص�ص ــة لذلـ ــك ،
�أو �إلكرتونيــا .
املــادة ( ) 23
تقوم الهيئة �أو املقاول بفوترة التو�صيلة املتعددة  ،وتتم ح�سب اال�ستهالك فـي التو�صيلة
الفرعية وفرق اال�ستهالك فـي التو�صيلة الفردية .
املــادة ( ) 24
يجب على امل�شرتك �سداد قيمة فاتورة ا�ستهالك املياه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إ�صدار الفاتورة  ،و�إذا ت�أخر فـي �سدادها ملدة تزيد على ( )45خم�سة و�أربعني يوما يوجه
�إليه �إنذار بقطع اخلدمة بعد ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إنذار القطع  ،وال تعاد اخلدمة
�إال بعد �سداد املت�أخرات � ،أو االتفاق على تق�سيط املبالغ امل�ستحقة لأق�ساط �شهرية  ،مع دفع
ر�سوم قطع  ،و�إعادة التو�صيل املحددة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة �أو املقاول �إ�صدار فواتري تقديرية فـي حال عدم ال�سماح للموظفني املخولني
ب�أخذ قراءة العداد �أو عطل العداد �أو غلق العقار �أو وجود �أي مانع �آخر يحول دون �أخذ
القراءة .
الف�صـل اخلامــ�س
ت�سويــة �شكــاوى امل�شرتكيــن
املــادة ( ) 26
فـي حال ارتفاع فاتورة ا�ستهالك املياه  ،يجوز للم�شرتك تقدمي �شكوى للهيئة على النموذج
املعد لذلك مع �سداد الر�سم املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك خالل
مدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إ�صدار الفاتورة  ،وال تنظر الهيئة لل�شكاوى
التي ترد بعد تلك املدة .
وفـي جميع الأحوال يكون هذا الر�سم غري قابل للرد .
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املــادة ( ) 27
تقوم الهيئة بالبت فـي ال�شكوى  ،ف�إذا تبني �أن ارتفاع الفاتورة نتيجة عطل العداد  ،تقوم
الهيئة ب�إعادة احت�ساب التكلفة مبتو�سط اال�ستهالك ال�شهري املقدر للم�شرتك  ،و�إذا تبني
�أن االرتفاع نتيجة وجود ت�سرب داخل العقار  ،ففـي هذه احلالة يجب على امل�شرتك �إ�صالح
العطل  ،وتكون الفاتورة واجبة ال�سداد .
الف�صــل ال�ســاد�س
التزامــات امل�شتــرك
املــادة ( ) 28
يجب على امل�شرتك ال�سماح للموظفني املخولني بفح�ص ال�شبكة الداخلية  ،وذلك للك�شف
عن الت�سرب  ،وحتديد موقعه � ،أو تعديل � ،أو �إزالة �أي �إ�ضافات مت و�ضعها باملخالفة لأحكام
هذه الالئحة  ،ويحرر املوظف املخول حم�ضرا باملخالفة فـي حال وجودها .
املــادة ( ) 29
يجب على امل�شرتك �إ�صالح الت�سرب �أو عمل ال�صيانة الالزمة بعد موقع التو�صيل الفردي
بال�شبكات الداخلية على نفقته اخلا�صة  ،وذلك خالل املدة املحددة لذلك ابتداء من تاريخ
اكت�شاف اخللل .
املــادة ( ) 30
يجب على امل�شرتك  ،فـي حال �سرقة العداد  ،تقدمي بالغ �إلى املديرية املخت�صة  ،و�إثبات
حادثــة ال�سرقــة مب�ستنــد ر�سمي �صادر من قبل اجلهة املعنية  ،وتعترب اخلدمة مقطوعة
من تاريخ الإبالغ عن ال�سرقة .
املــادة ( ) 31
يجب على امل�شتــرك ال�سمــاح للموظفــني املخوليــن ب�أخــذ قــراءة العــداد و�أعمــال ال�صيانــة
والفح�ص واال�ستبدال وغريها من الأعمال التي تدخل فـي اخت�صا�ص الهيئة  ،ويحرر
املوظف املخول حم�ضرا باملخالفة فـي حال ثبوتها .
املــادة ( ) 32
يجب على امل�شرتك �إبالغ الهيئة عن توقف العداد �أو تعطله فور اكت�شافه .
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املــادة ( ) 33
يجب على امل�شرتك املحافظة على نظافة موقع التو�صيلة وعدم ا�ستحداث ما يعوق عمليات
ال�صيانة و�أخذ قراءة العداد مثل تركيب ال�صناديق �أو الأعمال الإن�شائية والزراعية .
املــادة ( ) 34
يلتزم امل�شرتك فـي حالة ت�سببه فـي تلف العداد عن عمد �أو نتيجة �إهمال ب�سداد تكاليف
ا�ستبدال العداد �أو �إ�صالحه .
املــادة ( ) 35
يحظر على امل�شرتك القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1بيع املياه من ال�شبكة الداخلية .
 - 2ا�ستخدام املياه لغري الغر�ض املحدد بالعقد .
 - 3تو�صيل املياه لأي عقار �أو وحدات �أخرى غري املحددة بالعقد .
� - 4إج ـ ــراء �أي �إ�ضاف ـ ــات �أو تعدي ــالت �أو �صيان ــة ملكون ــات اخلدم ـ ــة دون احل�صـ ــول
على موافــقة كتابية من الهيئة .
� - 5إزالة عداد املياه �أو العبث به �أو بختمه .
� - 6إعادة اخلدمة بعد قطعها من قبل الهيئة � ،أو املقاول .
 - 7تركيب م�ضخة �سحب املياه قبل � ،أو بعد العداد .
 - 8التعمد فـي هدر املياه .
الف�صـل ال�سابـع
�ضوابـط قطـع اخلدمـة و�إعادتهـا
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي احلاالت الآتية :
 - 1قيام الهيئة ب�أعمال حت�سني �أو ت�أهيل �أو �صيانة �أي من مكونات اخلدمة �أو البنية
التحتية .
 - 2فـي �أثناء القوة القاهرة �أو الظروف اال�ستثنائية .
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� - 3إذا تع ــذر الو�ص ــول �إلى الع ــداد لغ ــر�ض قراءت ــه لأي �سب ــب يرج ــع �إلى امل�شت ــرك
بعد �إنذاره بذلك .
 - 4ت�أخــر امل�شتــرك عــن �ســداد قيمــة ا�ستهالك املياه بعد تاريخ اال�ستحقاق املبني
بالفاتورة .
 - 5ارتكــاب امل�شرتك �أي فعــل مــن الأفعــال املن�صــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ( )35من هذه
الالئحة .
 - 6قيام امل�شرتك بتو�صيالت غري قانونية .
 - 7تغيري موقع التو�صيلة الفردية �إلى موقع �آخر دون �إبالغ الهيئة .
� - 8إذا ا�ستحدث امل�شرتك ما ي�ؤدي �إلى �إعاقة قيام املوظفني املخولني ب�أداء مهامهم .
 - 9عدم �صالحية �شبكة العقار التي ت�ؤدي �إلى �إهدار املياه بعد �إنذار امل�شرتك ب�ضرورة
�إ�صالح �شبكة العقار .
 - 10فـي حال عدم التزام امل�شرتك ب�إ�صالح الت�سرب �أو عمل ال�صيانة الالزمة بال�شبكة
الداخلية خالل املدة املحددة .
 - 11طلب امل�شرتك قطع اخلدمة ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة � ،شريطة الآتي :
أ� � -سداد ر�سم القطع املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ب � -سداد جميع امل�ستحقات املالية املقيدة بح�ساب اخلدمة .
ج  -تعبئة منوذج �إخالء الطرف املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 37
تقوم الهيئة بوا�سطة و�سائل الإعالم واالت�صال ب�إبالغ امل�شرتكني عن قطع اخلدمة  ،وذلك
خالل املواعيد الآتية :
 - 1قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على الأقل من وقت القطع عند قيام الهيئة بتح�سني
�أو �صيانة �أي من مكونات اخلدمة �أو البنية التحتية .
 - 2خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت القطع ب�سبب القوة القاهرة �أو الظروف
اال�ستثنائية .
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املــادة ( ) 38
تعاد اخلدمة املقطوعة بناء على قرار ي�صدر من الهيئة بعد قيام امل�شرتك ب�إزالة �أ�سباب
قطعها �إذا كان القطع ب�سببه  ،ودفع ر�سوم القطع والإعادة املحددة فـي امللحق رقم ()2
املرفــق به ــذه الالئح ــة  ،وجميع امل�ستحق ــات املالي ــة والغرامــات املقيــدة بح�ساب اخلدمــة ،
�أو التكاليف املالية املرتتبة على �إ�صالح الأعطال والأ�ضرار والإ�ضافات التي متت باملخالفة
لأحكام هذه الالئحة .
الف�صل الثامن
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 39
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام املواد ( )3و( )5و( )6من هذه الالئحة غرامة �إدارية ،
مقدارها ( )200مائتا ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل ()2
�سنتني  ،مع دفع قيمة املياه املفقودة  ،وحتميل املخالف تكاليف �إ�صالح الأ�ضرار التي ت�سبب
بها وامل�صروفات الإدارية الأخرى .
املــادة ( ) 40
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام املادة ( )35من هذه الالئحة  ،غرامة �إدارية مقدارها ()200
مائتــا ريــال عمانـي لال�ستخــدام ال�سكـ ـنـي  ،و( )500خم�سمائـة ريـال عمانـي لال�ستخدامـات
الأخــرى  ،مــع دفــع قيمــة تقديري ــة للميــاه امل�ستهلك ــة خــالل فت ــرة املخالف ــة  ،بالإ�ضافــة
�إلى ر�سوم القطع والإعادة .
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
ر�ســوم تو�صـيــل اخلدمــة
�شريحــة
امل�ساحة (الأر�ض/البناء) ر�سـم التو�صيـل
(متـر مربـع)
طالــب اخلدمــة
(ريـال عمانـي)
م�ساحة الأر�ض ≥ 2000

�سكنـ ــي

حكوم ــي

م�ساحة الأر�ض < 2000
م�ساحة البناء ≥ 500
م�ساحة البناء ()1000-501
م�ساحة البناء ()2000-1001
م�ساحة البناء <2000

جتاري�/صناعي�/سياحي

م�ساحة البناء ≥ 500
م�ساحة البناء ()1000-501
م�ساحة البناء ()2000-1001
م�ساحة البناء < 2000

ر�سـوم
�إ�ضافيـة

700
 700ريال �أو قيمة
التو�صيل الفعلية
(�أيهما �أعلى)
1٫400
2٫100
2٫800
( 100ر.ع) لكل
2٫800
ريال �أو قيمة ع ــداد �إ�ضاف ــي
التو�صيل الفعلية فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل
(�أيهما �أعلى)٭٭ �أر�ض جلمي ــع
ال�شرائ ــح ٭
2٫100
3٫150
4٫200
4٫200
ريال �أو قيمة
التو�صيل الفعلية
(�أيهما �أعلى)٭٭

٭ ر�سوم �إ�ضافية لكل عداد �إ�ضافـي �ضمن عقار امل�شرتك  ،ولنف�س مالك العقار .
٭٭الأخذ بقيمة امل�ساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التو�صيل الفعلية �ضمن نطاق امل�ساحات
الأعلى من 2000م2
≤ ت�ساوي �أو اقل .
> �أكرب من .
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امللحــق رقـــم ( ) 2
ر�ســوم اخلدمــات الإ�ضافيــة
اخلدمــة الإ�ضافيـة

فح�ص عداد املياه

قطــر العـــداد

الر�ســــم

بالبو�صــة

بالريــال العمانــي

من � 1إلى 1
2

10

 1فما فوق

30

قطع اخلدمة

--

30

�إعادة اخلدمة

--

30

من � 1إلى 1
2

50

نقل و�إعادة تركيب التو�صيلة

 1فما فوق
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غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
قــــرار
رقـــم 2019/37
ب�إ�صــدار نظـــام عمــل مركــز عمــان للتحكيـــم التجـــاري
ا�ستنادا �إلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري  -بعد موافقة املجل�س  -قواعد
التحكيم  ،وغريها من قواعد الو�سائل البديلة  ،واللوائح  ،والقرارات الالزمة لتنفـيذ
�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من  23من يوليو 2019م .
�صدر فـي  27 :مـن �شـــــــــوال 1440هـ
املوافــــق  1 :مـن يوليـــــــــو 2019م
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نظــام عمــل مركــز عمـــان للتحكيـــم التجـــاري
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الغرفــــــة :
غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 2املركـــــــــز :
مركز عمان للتحكيم التجاري .
 - 3املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة املركز .
 - 4الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
 - 5اللجـــان الدائمــــة :
اللجنة الفنية  ،وجلنة التدقيق  ،واللجنة اال�ست�شارية .
 - 6الرئيـــ�س التنفـيـــذي :
الرئي�س التنفـيذي للمركز .
 - 7الو�سائـــل البديلــة :
الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات كالتحكيم والو�ساطة والتوفـيق .
 - 8ال�سجـــــــل :
�سجل املحكمني والو�سطاء واملوفقني واخلرباء املعتمدين لدى املركز .
املــادة ( ) 2
يك ــون مقـ ــر املركـ ــز الرئي�ســي فـي حمافظ ــة م�سق ــط  ،ويجوز �إن�شــاء فـروع فـي املحافظــات
بقرار من الرئي�س  ،بعد موافقة املجل�س .
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الف�صــل الثانــي
املركــــز
املــادة ( ) 3
يتكون املركز مما ي�أتي :
1 -1املجل�س .
2 -2اللجان الدائمة .
3 -3الإدارة التنفـيذية .
املــادة ( ) 4
يخت�ص املركز بالآتي :
1 -1تقدمي خدمات التحكيم والو�ساطة والتوفـيق لت�سوية املنازعات التجارية املحلية
والدولية  ،وغريها من الو�سائل البديلة التي تتفق عليها �أطراف النزاع .
2 -2تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الالزمة لإجراءات ت�سوية املنازعات التجارية .
3 -3ن�شر ثقافة ت�سوية املنازعات التجارية بالو�سائل البديلة .
�4 -4إ�صدار الن�شرات  ،ومطبوعات املركز  ،والإ�شراف عليها .
5 -5تنظي ــم امل�ؤمت ــرات والنـ ــدوات واملحا�ض ــرات وال ــدورات التدريبي ــة وور�ش العــمل
فـي جمال التحكيم وغريه من الو�سائل البديلة .
6 -6التعاون مع مراكز التحكيم واجلهات واملنظمات ذات ال�صلة  ،املحلية والإقليمية
والدولية .
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى �إدارة املركـ ــز جمل�س �إدارة يتكون من ( )9ت�سعة �أع�ض ــاء من القانونيــني  ،وغريه ــم
من ذوي االخت�صا�ص ــات املهني ــة  ،علــى �أن يكون من بينه ــم ( )3ثالث ــة �أع�ضـاء من القط ــاع
اخلا�ص  ،وي�صدر بتعيني جميع الأع�ضاء قرار من جمل�س �إدارة الغرفة .
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املــادة ( ) 6
1 -1تكون مدة الع�ضوية فـي املجل�س (� )4أربع �سنوات ميالدية من تاريخ تعيينهم  ،قابلة
للتجديد ملرة واحدة بناء على موافقة جمل�س �إدارة الغرفة  ،على �أن تكون مدة ع�ضوية
�أول جمل�س (� )2سنتني من تاريخ تعيينهم .
�2 -2إذا انتهت مدة الع�ضوية  ،ومل يتم ت�شكيل جمل�س جديد  ،ي�ستمر املجل�س فـي ممار�سة
�أعماله واخت�صا�صاته بقرار م�سبب من جمل�س �إدارة الغرفة �إلى حني ت�شكيل جمل�س
جديد خالل مدة ال تزيد على �سنة من تاريخ انتهاء مدة الع�ضوية .
املــادة ( ) 7
تكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة للإ�شراف والرقابة واملتابعة على ممار�سة املركز
اخت�صا�صاته  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
1 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة للمركز  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
2 -2اقرتاح التعديالت الالزمة على هذا النظام .
�3 -3إقرار قواعد التحكيم  ،وغريها من قواعد الو�سائل البديلة  ،والئحة تنظيم
الع�ضوية فـي املركز .
�4 -4إقرار اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح اخلا�صة ب�أعمال املركز .
5 -5اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز  ،وحتديد االخت�صا�صات التف�صيلية للتق�سيمات
الإدارية به .
�6 -6إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم �أو اجلهات الأخرى املماثلة .
�7 -7إ�صدار نظام عمل اللجان الدائمة .
8 -8تعيني مراقب ح�سابات للمركز  ،وحتديد �أتعابه .
9 -9اعتماد امليزانية ال�سنوية والتقرير ال�سنوي عن �أعمال و�أن�شطة املركز .
10 10حتديد الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل اخلدمات التي يقدمها .
11 11للمجل�س �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته للرئي�س � ،أو اللجنة الفنية � ،أو الرئي�س
التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
1 -1يعقد �أع�ضاء املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تعيينهم �أول اجتماع
لهم برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا لينتخبوا من بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا  ،ونائبا
للرئي�س .
ويعني املجل�س �أمينا لل�سر من الإدارة التنفـيذية .
كما ينتخب املجل�س فـي االجتماع ذاته �أع�ضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي :
�أ  -اللجن ـ ــة الفني ــة تتكـ ــون مـ ــن ( )2ع�ضوي ــن مـ ــن �أع�ض ـ ـ ــاء املجل ـ ــ�س  ،بالإ�ضافـ ـ ــة
�إلى الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س
فـي �أول اجتماع لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
ب  -جلنة التدقيق تتكون من ( )3ثالثة من �أع�ضاء املجل�س من غري �أع�ضاء اللجنة
الفنية  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س فـي �أول اجتماع
لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
ج  -اللجنـ ــة اال�ست�شاريـ ــة تتك ــون مـ ــن ( )2ع�ضويــن من �أع�ضــاء املجلــ�س  ،بالإ�ضاف ــة
�إلى الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن تنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س
فـي �أول اجتماع لها  ،وتعيني �أمني �سر من الإدارة التنفـيذية .
د  -يجوز بقرار من املجل�س زيادة عدد �أع�ضاء اللجان الدائمة ب�إ�ضافة ( )2ع�ضوين
لكل جلنة كحد �أق�صى  ،من غري �أع�ضاء املجل�س  ،من ذوي االخت�صا�ص فـي جمال
�أعمال اللجنة .
�2 -2إذا �شغـ ــر من�ص ــب رئيــ�س املجل ــ�س � ،أو نائبه � ،أو تع ــذر علــى �أي منهــم القيــام مبهامــه
لأي �سب ــب ب�صف ــة دائم ــة  ،فـينتخــب املجل�س من بني �أع�ضائه بديال عنه  ،وذلك للمدة
املتبقي ــة للمجل�س  ،و�إذا �شغر من�صب �أحد الأع�ضاء يتم تعيني بديل عنه وفقا حلكم
املــادة ( )5من هذا النظام .
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املــادة ( ) 9
1 -1يتولى الرئي�س دعوة �أع�ضاء املجل�س الجتماع عادي (� )4أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
�أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك � ،أو بطلب مقدم من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل .
 	 وفـي جمي ــع الأح ــوال  ،يجب �أن تك ــون الدع ــوة قبــل ( )15خم�س ــة ع�شر يوم ــا عل ــى الأقــل
من تاريخ االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال .
2 -2تكون اجتماعات املجل�س ومداوالته �سرية .
3 -3مع مراعاة البند ( )6من هذه املادة  ،يكون اجتماع املجل�س �صحيحا بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء  ،ويجوز احل�ضور با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة التي تتيح االت�صال
ال�شفه ــي واملرئ ــي املتزامن بيـ ــن الأع�ض ــاء  -دون ح�ضوره ــم فـي مكان واحد � -شريطة
�أن يتمكن �أمني �سر املجل�س من التعرف عليهم  ،وتدوين ما يتم مناق�شته .
4 -4يرت�أ�س االجتماع رئي�س املجل�س  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته  ،يحل نائب الرئي�س حمله .
5 -5مـع مراعــاة البنــد ( )6مــن هــذه امل ــادة  ،ت�صدر القــرارات ب�أغلبيــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي يكون منه رئي�س االجتماع .
�6 -6إذا تعـلق مو�ضوع االجتمـ ــاع  ،باقت ــراح تعديـ ــل هذا النظ ــام � ،أو �إقرار قواع ــد التحكي ــم
�أو غريهـا من قواعـد الو�سائـ ــل البديلـ ــة �أو لوائح املركز �أو تعديلهــا  ،ي�شتـرط �أن ي�صدر
القرار مبوافقة (� )6ستة من الأع�ضاء احلا�ضرين .
7 -7يوقع رئي�س االجتماع  ،و�أمني �سر املجل�س على حما�ضر اجتماعات املجل�س .
8 -8يتولى �أمني �سر املجل�س بالتعاون مع الرئي�س التنفـيذي �إعداد م�شروع جدول �أعمال
اجتماعات املجل�س  ،ويعتمد الرئي�س جدول الأعمال .
املــادة ( ) 10
تنتهي الع�ضوية فـي املجل�س ب�أحد الأ�سباب الآتية :
1 -1اال�ستقالة .
2 -2الوفاة �أو العجز الكلي .
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3 -3فقدان الأهلية لع�ضوية املجل�س .
4 -4احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ولو رد �إليه
اعتباره .
5 -5عدم ح�ضور اجتماعات املجل�س ( )3ثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�س .
وتكون اال�ستقالة من ع�ضوية املجل�س كتابة  ،وتقدم �إلى رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة  ،وتكون
مقبولة بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها �إذا كانت غري مقرتنة بقيد �أو معلقة
على �شرط  ،وملجل�س �إدارة الغرفة قبول اال�ستقالة قبل انق�ضاء هذه املدة .
املــادة ( )11
للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته اخت�صا�صاته ت�شكيل جلان م�ؤقتة بح�سب مقت�ضيات العمل ،
على �أن يحدد قرار ت�شكيلها نظام عملها .
وللمجلـ ــ�س ح ــل هـ ــذه اللجان �أو �إعفاء �أي ع�ضــو فـيه ــا من مهمته � ،أو �إعادة ت�شكيلهــا وفقــا
ملــا يراه منا�سبا .
املــادة ( ) 12
يكون للمركز �إدارة تنفـيذية تخت�ص بالآتي :
1 -1تزويـد �أطــراف النــزاع بناء على طلبه ــم ب�أ�سم ــاء املحكم ــني والو�سط ــاء واملوفق ــني
واخلرباء وم�ؤهالتهم وخرباتهم .
2 -2ت�سلم طلبات التحكيم وغريها من طلبات الو�سائل البديلة  ،وما يقدم من ردود
عليها  ،وكافة امل�ستندات اخلا�صة بها  ،و�إخطار �أطراف النزاع بها .
�3 -3إعداد ملخ�ص النزاع  ،ورفعه �إلى الرئي�س التنفـيذي  ،مع �صورة من طلب التحكيم
وغريها من طلبات الو�سائل البديلة .
 4 -4إ�ع ــداد وحفـ ــظ �سجـ ــل وملفات طلبات التحكي ــم والو�سائ ــل البديل ــة الت ــي تقـ ــدم
�إلى املركز  ،وحفظ �أ�صول الأحكام ال�صادرة فـيها .
�5 -5إعالن �أطراف النزاع مبواعيد اجلل�سات  ،ومكان انعقادها .
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6 -6تقدمي خدمات التن�سيق والرتجمة وتوفـري املكان املنا�سب للجل�سات .
7 -7توفـيـر املعلومــات املتعلقة بالتحكيم والو�سائــل البديلــة و�شــرح الإجــراءات املتبعــة
لت�سوية املنازعات وفقا لقواعد التحكيم �أو غريها من قواعد الو�سائل البديلة .
8 -8و�ضع النماذج الالزمة لت�سهيل �إجراءات التحكيم وغريها من الو�سائل البديلة .
9 -9حفـ ـ ــظ وحتدي ـ ــث قائم ــة املحكم ــني والو�سط ــاء واملوفق ــني واخلبـ ــراء امل�سجلـ ــني
فـي املركز وعناوينهم .
10 10تقدمي التقارير �إلى الرئي�س التنفـيذي عن املهام التي مت تنفـيذها واخلطط
امل�ستقبلية الالزمة لتحقيق �أهداف املركز .
11 11تقدمي املقرتحات لتطوير �إجراءات التحكيم والو�سائل البديلة .
12 12تنفـيذ املهام التي تكلف بها من قبل الرئي�س التنفـيذي  ،و�أي مهام �أخرى الزمة
لت�صريف �ش�ؤون املركز .
املــادة ( ) 13
يك ــون للمركـ ــز رئي ــ�س تنفـي ــذي يتم تعيين ــه بق ــرار من املجل�س بطريق التعاق ــد مــن غيـ ــر
�أع�ضائه  ،وتكون للمجل�س ال�صالحية الكاملة فـي حتديد االمتيازات واملخ�ص�صات املالية
للرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 14
يتولى الرئي�س التنفـيذي الإ�شراف على الإدارة التنفـيذية والعاملني باملركز  ،وله ب�صفة
خا�صة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
�1 -1إعداد خطة العمل ال�سنوية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
�2 -2إعداد اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح اخلا�صة ب�أعمال املركز .
�3 -3إعداد التقرير ال�سنوي للمركز  ،ورفعه �إلى املجل�س .
4 -4ح�ضور اجتماعات املجل�س  ،وامل�شاركة فـي مناق�شة املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعماله  ،دون �أن يكون له حق الت�صويت .
5 -5متثيل املركز فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
�6 -6أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها املجل�س .
-170-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

الف�صــــل الثالـــث
ماليـــة املركـــز
املــادة ( ) 15
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
1 -1ما تخ�ص�صه الغرفة من �أموال .
2 -2الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل ت�سوية املنازعات .
3 -3ر�سوم ع�ضوية املركز .
4 -4مقابل اخلدمات التي يقدمها املركز .
5 -5عوائد بيع الن�شرات ومطبوعات املركز والأن�شطة والربامج التي ينظمها .
�6 -6أي موارد �أخرى يوافق عليها املجل�س .
املــادة ( ) 16
1 -1يتولى الرئي�س التنفـيذي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمركز  ،ورفعه �إلى املجل�س
قبل (� )2شهرين على الأقل من انتهاء ال�سنة املالية العتمادها .
2 -2تبد أ� ال�سنة املالية للمركز فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من
دي�سمرب من كل عام  ،عدا ال�سنة املالية الأولى  ،فتبد�أ من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
3 -3تخ�ضع ح�سابات املركز للتدقيق من قبل مراقب ح�سابات معتمد لدى الهيئة العامة
ل�سوق املال  ،على �أن يعر�ض احل�سابات املدققة على املجل�س العتمادها خالل (� )4أربعة
�أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 17
تـ ــودع أ�م ــوال املركـ ــز فـي ح�سابـ ــات خا�ص ــة ل ــدى �أح ــد امل�ص ــارف املرخ�صة فـي ال�سلطنـة ،
على �أن يحدد املجل�س فـي الالئحة املالية قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
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الف�صــل الرابــــع
�أحكــــام ختاميـــة
املــادة ( ) 18
ت�سري �أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية امل�شار �إليه فـيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص فـي هذا النظام �أو قواعد التحكيم اخلا�صة باملركز .
املــادة ( ) 19
1 -1تتكون قوائم املحكمني والو�سطـ ــاء واملوفقـ ــني واخل ــرباء ف ــي املرك ــز مــن ع ــدد كـ ــاف من
املتخ�ص�ص ــني فـي القانـ ــون واالقت�صـ ــاد والتجارة والهند�س ــة وغريه ــا من التخ�ص�صات
التي حتددها الئحة تنظيم الع�ضوية .
2 -2يجوز لكل من تتوفر فـيه �شروط الع�ضوية التقدم بطلب القيد �إلى الرئي�س التنفـيذي
على النموذج املعد لذلك  ،وعلى الرئي�س التنفـيذي البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد
على (� )14أربعة ع�شر يوما .
3 -3حتدد الئحة تنظيم الع�ضوية فئات ومعايري و�شروط ور�سوم الع�ضوية .
املــادة ( ) 20
يلت ــزم �أع�ض ــاء املجلــ�س والرئيــ�س التنفـيــذي والعامل ــون فـي املركــز بع ــدم ك�شــف �أو �إف�ش ــاء
املعلومات وامل�ستندات التي تتعلق باملنازعات � ،أو ب�أعمال املركز .
املــادة ( ) 21
تعـ ــد كافـ ــة املعلومات التي تق ــدم من �أط ــراف الن ــزاع �سري ــة  ،ويجب على من يطلــع عليها
عدم ك�شف �أو �إف�شاء ما فـيها �إال مبوافقة الأطراف � ،أو بطلب من جهة ق�ضائية خمت�صة .
املــادة ( ) 22
تعد قواعد التحكيم وغريها من قواعد الو�سائل البديلة واللوائح والنماذج وال�سجالت
وغريهــا مــن امل�ستنـدات  ،باللغتني  :العربي ــة والإجنليزيـ ــة  ،وفـي ح ــال وج ــود �أي اختـ ــالف
بينهما  ،فـيعتد بالن�ص العربي .
املــادة ( ) 23
ت�س ــري علــى العامل ــني فـي املركـ ــز �أحكام قانون الت�أمينــات االجتماعي ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم . 91/72
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وزارة ال�سياحــــة
ا�ستــــــــدراك
تنـوه وزارة ال�سياحـة �إلى وقـ ــوع خط ـ�أ مـادي فـي رقــم القــرار الــوزاري اخلا�ص ب�إ�صدار الالئحة
التنفيذيـة لقانون ال�سياحة  ،الوارد فـي ديباجة القرار الوزاري رقم  2019/33ب�ش�أن فر�ض
ر�س ــم عل ــى ا�ستخــدام دورات املياه ذاتية الت�شغيل مبحافظة ظفار  ،واملن�شـ ــور فـي اجلريــدة
الر�سمية العدد ( ، )1299ال�صادر بتاريخ  26من �شـوال 1440هـ  ,املواف ــق  30مـن يونيو 2019م ،
وذلك على النحو الآتي :
" و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . " 2003/91
وال�صحيــــح هـــــو :
" و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . " 2016/39

لــذا لــزم التنويــه .
وزارة ال�سياحـــة
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وزارة القـــوى العاملـــة
�إعـــــالن
ب�شــ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إلى القرار الـوزاري رقم  2018/500ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
�أن عمــال (مركــز النه�ضــة للمنتجعات واال�ستجمام ال�صحي) تقدموا �إلى املديري ــة الـعام ــة
للرعايـة العمالي ــة بالــوزارة بطلــب ت�سجيــل نقاب ــة عماليــة  ،ولك ــل مت�ضــرر احلــق ف ــي
االع ـتـرا�ض على ه ــذا الطل ــب  ,على �أن يك ــون اعرتا�ضه م�سببــا و�أن يتقــدم بــه �إلى جلنة
بحـ ــث االعرتا�ضــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة لهـ ــذا الغ ــر�ض  ,وذلك خ ـ ــالل ( )30ثالث ــني يومــا
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
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áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó````````YEG
ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH
80495 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdG OGƒŸG IQÉŒ
Ω.Ω.¢T QƒÑã◊G áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3801 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
82767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóàdG äÉeóN
äÉeóÿGh ™jQÉ°ûŸG IQGOEG á«æ≤J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/3/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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85621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
Ω.Ω.¢T »JÉæé©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , •É£M …OGh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

92992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ
AÉjRCÓd è°ùØæÑdG ¢ùªg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 945 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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107955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d á«°SÉŸG ¿ƒæØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ¶ædGh äÉYÉ°ùdG ™«H
Ω.Ω.¢T IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d áMôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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118880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ«`Ø°ûà°ùŸG äÉeõ∏à°ùeh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOC’G »`a á°ü°üîàe ácô°T
Ω.Ω.¢T äÉ«`Ø°ûà°ùŸG äÉeõ∏à°ùeh á«Ñ£dG Iõ¡LCÓd á«æWƒdG RƒeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1237 : Ü .¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÊGôjE’G …QÉéàdG õcôŸG
Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG áª°UÉ©dG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1204 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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120828 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG ™«ª∏Jh ∞«¶æJh äƒjõdG Ò«¨Jh äÉÑcôŸG ∂«fÉµ«eh äÉÑcôŸG »FÉHô¡c
IQÉéà∏d …OƒeÉ÷G π°ü«`a ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Ühô¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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123516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
IQÉéà∏d ájóH ¿ÉHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ájóH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ∞««µàdG äÉeóN
äÉeóÿGh IQÉéà∏d º«gGôHEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 139 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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125223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ûªbC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d π°VÉa øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe
Ω.Ω.¢T á«dhódG QÉcòàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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125865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
IQÉéà∏d »æ°Sƒ◊G ΩÓ°S øH ôgÉX øH ∞∏N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. áªLôJ äÉeóN
∫ÉªYCÓd á∏eÉµàŸG GÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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126793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dhódG ¬µjô°Th …ó¡ædG ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. á«fÉªY iƒ∏M
IQÉéà∏d √Écô°Th »°ùjƒ©dG á©ªL ¬`∏dGóÑY …Dƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 300 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. á«©ªé∏d QÉ©°T
äÉ«fÓ◊G QõLh º«∏°T áj’ƒH á«fÉª©dG ICGôŸG á«©ªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , äÉ«fÓ◊G QõLh º«∏°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JGójó“h á«ë°üdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JGójó“h á``«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü`` `°üîàŸG ô`` `LÉàŸG »`` a
. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG
IQÉéà∏d QÉ¡ædG ≥Ø°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 176 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127266 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d ±ƒ°üdG ácÉ«M ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 390 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
™«ÑdG , á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , É¡JÉ≤ë∏eh ¢ùHÓª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH
, äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a
äGhOCGh äGó©Ÿ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. áYƒæàe á«FGòZ OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , ∞«∏¨àdG
»°SÉŸG QÉë°U ¢SGÈf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
-188-

(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ¶æ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«Hô©dG ¿ƒ«©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 77 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdGh QƒªàdG ™«H
Ω.Ω.P áYƒØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º`` ` ` ` ` ` ` YÉ£ŸG
Ω.Ω.¢T IQÉé`` à∏d RQC’G Iô`` ` `é°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »©aÉ°ûdG ¬`∏dGóÑY õjõ©dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H
IQÉéà∏d á∏«÷G áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , É°Tôc 612 : Ü.Q 367 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/4/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
Iôµª°Sh ìÓ°UEG , äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ , äÉjQÉ£ÑdG øë°Th äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG
. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh
IQÉéà∏d πÑ≤à°ùŸG Iƒb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
GÒŸG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , ¥ôa π«M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïÑ£dG RÉ¨d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d ÒÿG ≥ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , íæe áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
á«ŸÉ©dG IóëàŸG Iƒ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
á«∏Ñ≤à°ùŸG §≤°ùe ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«YÉæ°üdG á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. …QGOE’Gh »æ¡ŸG ÖjQóàdG ógÉ©e
Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ôJƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ú``°TGôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AÓ¡H áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128920 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. á«dhódG ájôëÑdG äGógÉ©ŸG É¡∏ª°ûJ ’ »àdG äGóMƒdG ¢üëa h áæjÉ©e
ájô°ü©dG QÉëÑdG ÒeCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 112 : Ü.Q 1725 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG õ«dÉgO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 131 : Ü.Q 125 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1300) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IQÉéà∏d áãjó◊G áªYÉædG äÉ°ùª∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 130 : Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116179 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµe
IQƒ£àŸG »°SGóæ¡dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة �إلــى �أنــه قـ ــد وقع خط أ� م ــادي عن ــد ن�شـ ــر بيان ــات ت�سجيل
العالمتــني التجاريتــني رقمــي ( 128545و  ، )128245املن�ش ــورتني فـي اجلريـدة الر�سميـة
الع ــدد ( ، )1298ال�صـ ــادر بتاري ــخ  19م ــن �شـ ــوال 1440هـ  ,املواف ـ ـ ــق  23مــن يوني ــو 2019م ،
�إذ وردتا كالآتي :
العالمة التجارية رقم ( ، )128545ورد العنوان كالآتي :
رقم  ، 359بياغاما رود  ،كيالنييا � ,سريالنكا � , andسريالنكا
وال�صحيــــح هـــــو :
رقم  ، 359بياغاما رود  ،كيالنييا � ,سريالنكا  , andرقم  119-2كين�سي رود  ،كولومبو � ، 08سريالنكا

العالمة التجارية رقم ( ، )128245وردت ال�سلع/اخلدمات كالآتي :
املنتجات و�/أو اخلدمات مرفقة فـي ال�صفحة املوالية .
وال�صحيــــح هـــــو :
فلفــل حــلو  ،حلوى اللوز  ،عجينة اللوز  ،بذر اليان�سون  ،م�ستح�ضرات عطرية لال�ستخــدام
فـي الطعام  ،قهوة ا�صطناعية  ،م�سحوق خبيز � ،صودا اخلبيز (بيكربونات �صودا لأغرا�ض
اخلبيــز ) � ،شعيــر جمرو�ش � ،شعري مق�شر  ،دقيق ال�شعري  ،دقيق حبوب الفا�صولياء � ،شمع
نحل (ي�ستخدم لغلق خاليا النحل) لال�ستهالك الب�شري  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو  ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة  ،مك�سبات نكهة غري الزيوت العطرية
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اخلا�صة بامل�شروبات (منكهات)  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي  ،بيكربونات ال�صودا لأغرا�ض
الطهو (�صودا اخلبيز)  ،مواد رابطة للآي�س كرمي (مثلجات �صاحلة للأكل)  ،ب�سكويت  ،خبز ،
خبز زجنبيل  ،خبز �أفرجني  ،لباب اخلبز  ،كعك حملى  ،عجينة كعك  ،م�سحوق كعك  ،كعك ،
زخــارف من الكعك �صاحل ــة للأكل  ،نكهات للكعك بخالف الزي ــوت العطرية (منكه ــات) ،
كع ــك الأرز  ،حل ــوى للطعام  ،براعم نبات الكرب املــخللة  ،حلوى الكراميل (حل ــوى)  ،مل ــح
الكرف�س  ،م�ستح ــ�ضرات احلبــوب � ،أطعمة �سريعة �أ�سا�سه ــا احلبوب  ،علكة لي�ست للأغرا�ض
الطبية  ،الهندباء الربية (بدائل للقهوة )  ،رقاقات (منتجــات حبــوب) � ،شوكوالتة  ،م�شروبات
�شوكوالتة باحلليب  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة  ،ت�شاوت�شاو (بهــارات)  ،حلــوى لتزيــني
�أ�شجار عيد املي ــالد � ،صل�صــة هندية (بهارات)  ،قرف ــة (تواب ــل)  ،قرنف ــل (توابــل)  ،كاكاو ،
م�شروب ــات كاك ــاو باحللي ــب  ،منتجات كاكاو  ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو  ،قهوة  ،م�شروبات
قهوة باحلليب  ،مك�سبات نكهة للقهوة (منكهات )  ،م�ستح�ضرات نباتية لال�ستخدام كبدائل
للقهوة  ،قهوة غري حمم�صة  ،بهارات  ،حلويات  ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،
كعــك حملــى  ،ملح الطهي  ،رقائــق الــذرة  ،طحني الذرة  ،دقيق الذرة  ،ذرة مطحونة  ،ف�شار
الذرة  ،حنطــة حمم�صــة  ،الك�سك�ســي (لباب الدقيق)  ،بك�سويت ه�ش � ،آي�س كرمي  ،كاري
(توابل)  ،الق�سرت (ك�سرتد )  ،زخارف للكعــك �صالــحة للأك ــل  ،م ــرق تواب ــل لل�سلطة ،
مثلجات �صاحلة للأكل  ،مك�سب ــات رائحة للمواد الغذائية (با�ستثناء العطريات الأثريية
والزيوت العطرية)  ،عجائن الأطعمة الن�شوية � ،أطعمة ن�شوية  ،خمائر للعجني  ،رقائق
ذرة  ،رقائق قمح  ،رقائق �شوفان  ،نكهات غري الزيوت العطرية  ،نكهات للم�شروبات غري
الزيوت العطرية  ،نكهات للكعك غري الزيوت العطرية  ،طحني للطعام  ،منتجات طحني
من الدقيق  ،فندان (حلويات) � ،أطعمة ن�شوية  ،خال�صـات للمواد الغذائية (با�ستثناء
اخلال�صات الأثريية والزيوت العطرية)  ،لنب م�صفى جممد (حلويات مثلجة)  ،جيلي
الفاكهة (حلويات) � ،أع�شاب احلدائق  ،حمفوظة )متبلة ، (زجنبيل (توابل)  ،خبز الزجنبيل ،
جلوكوز للطعام  ،جلوتني (دابوق) للطعا م  ،قطــر ال�سك ــر � ،صل�صــة مــرق اللحم  ،برغــل
للطعام الب�شري  ،ع�صيدة �أ�سا�سها احلليب للطعام  ،علكة لغري الغايات الطبية  ،حالوة
طحينية  ،لب الذرة  ،جري�ش لب الذرة  ،ع�سل نحل � ،شعري مق�شر � ،شوفان مق�شر � ،آي�س
كرمي  ،ثلج للمرطبات  ،ثلج طبيعي �أو ا�صطناعي  ،مثلجات �صاحلة للأكل  ،م�سحــوق
لك ــل  ،منقوعات غري دوائية  ،جيلي الفاكهة (حلويات)  ،هالم ملكات
مثلج ــات �صالــحة ل أ
النحل لال�ستهالك الب�شري (لغري الأغرا�ضالطبية )  ،كات�شب (�صل�صة) ،خمرية  ،عرق
ال�سو�س (حلويات)  ،قطع حلوى (حلويات)  ،معكرونة  ،حلوى املعكرون (معجنات)  ،رقائق
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الذرة  ،طحني الذرة  ،دقيق الذرة  ،ذرة (مطحونة)  ،ذرة (حمم�صة)  ،ب�سكويت من ال�شعري
املنقوع  ،م�ستخل�ص نقيع ال�شعري للطعام  ،ال�شعري املنقوع لال�ستهالك الب�شري  ،امللتوز (�سكر
ال�شعري املنقوع)  ،حلوى املرزبانية  ،مايونيز  ، دقيق � ، صل�صة مرق اللحم  ،فطائر اللحم ،
مواد تطرية اللحم للأغرا�ض املنزلية  ،نعناع للحلويات  ،ع�سل �أ�سود  ،مو�سلي (حبوب
�إفطار من �شوفان ملفوف غري مطبوخ معفواكه )  ،خردل  ،دقيق اخلردل  ،معكرونة على
�شكل �شرائط  ،جوز الطيب  ،رقائق �شوفان ق�شرية  ،طعام �أ�سا�سه ال�شوفان  ،دقيق ال�شوفان ،
�شوفان مطحون � ،شوفان مق�شر  ،فطائر حمالة  ،با�س ــتا (نــوع مــن املعكرونـة)  ،عجني اللوز ،
عجــني الكع ــك  ،عج ــني حب ــوب ال�صوي ــا (تواب ــل) ، عجائ ــن الأطع ــمة الن�شوي ــة  ،أ�قـ ـ ــرا�ص
حمالة (حلوى )  ،معجنات  ،فطائر  ،فطرية اللحم  ،فطائر (معجنات)  ،حلوى الفول
ال�سوداين  ،فلفل  ،حلوى النعناع الفلفلي  ،الفلفل (تواب ــل )  ،ب�سكوي ــت بالزب ــدة  ،بيــتي فــور
(كعك)  ،فطائر  ،فطائر (فطائر حلم)  ،بيتزا  ،ف�شار  ،طحني البطاطا للطعام  ،م�سح ــوق
الك ــعك  ،م�ساح ــيق للآي ــ�س كريـ ــم  ،الرباليــن (حلوى اللوز �أو اجلوز) � ،أمالح حلفظ
الأطعمة  ،العكرب (�شمع النحل) لال�ستهالك الب�شري  ،بودجن  ،كي�ش (فطائر ك�سرتد غري
�سكريـ ــة )  ،رافيول ــي  ،مقبالت (بهارات ) � ،شعريية �شرائطية � ،أرز  ،كعك الأرز  ،وجبات
�سريعة �أ�سا�سها الأرز  ،خبز �أفرجني  ،هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري (لغري الأغرا�ض
الطبية)  ،بق�سماط  ،زعفران (توابل) � ،ساجو (دقيق ن�شوي يعد من لب نخل ال�ساجو) ،
توابل لل�سلطات  ،ملح الطهي  ،ملح حلفظ املواد الغذائية � ،شطائر � ،صل�صة الطماطم ،
�صل�صات (بهارات )  ،مواد رابطة لل�سجق  ،مياه البحر(للطهو)  ،توابل  ،ال�سميد (لباب
الدقيق) � ،شربات (مثلجات)  ،وجبات �سريعة �أ�سا�سها احلبوب  ،وجبات �سريعة �أ�سا�سها الأرز ،
معكرون ــة رفيع ــة (�سباجيت ــي)  ،تواب ــل  ،عرق ال�سو�س (حلويات )  ،م�ستح�ضرات ل�شد قوام
الكرمية املخفوقة � ،سكر  ،حلويات �سكرية  ،حلويات �سكرية (حلوى)  ،كعك حم�شو باملربى
�أو الفاكهة � ،شاي � ،شاي مثلج  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي � ،صل�صة طماطم  ،كعك م�سطح
مدور من الذرة � ،شعرية (معكرونة م�سطحة) � ،شعرية �شرائطية  ،خل  ،ماء بحر (للطهي) ،
�أع�شاب (بهارات)  ،طحني القمح  ،خمرية.
لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�صناعـة
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة �إلى �أن ــه قـد وقـع خط أ� مـادي عنـ ــد ن�شـر �إعالن بدء �أعمال
الت�صفية ل�شرك ــة امل�شاهي ــر الأولــى للتج ــارة �ش.م.م  ،املن�شــور فـي اجلريــدة الر�سمية الع ــدد
( ، )1288ال�صادر بتاريخ  8من �شعبان 1440هـ  ،املوافــق  14من ابريل 2019م � ،إذ وردت �صيغة
الإعالن على �أنه انتهاء �أعمال ت�صفية وال�صحيح هو كالآتي :
خلفان بن خمي�س بن خلفان ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاهري الأولى للتجارة �ش.م.م
يعلن خلفان بن خمي�س بن خلف ــان ال�شبل ــي �أن ــه يق ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة امل�شاهي ــر الأولــى
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1232984وللم�صفـي
وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 95103515 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجــارة وال�صناعــة
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د .را�شد بن حمد بن حميد البلو�شي وحممد املرت�ضى حامد عبداللـه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرية الهادي
وعبدالرحمن النافع و�شركا�ؤهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
يعلـن د .را�شد بن حمد بن حميد البلو�شي وحممد املرت�ضى حامد عبداللـه �أنـهما يقـومان
بت�صفـية �شركـة �سرية الهادي وعبدالرحمن النافع و�شركا�ؤهم للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية  ,وامل�سجلـة لــدى وزارة العدل بالرقــم  ، 2009/41وللم�صف ــيني وحدهما حق
متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـيني فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  1873 :ر.ب 130 :
هاتـف رقــم 24219933 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه .

امل�صفــيان
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يون�س بن عامر بن علي احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ساليب املتطورة �ش.م.م
يعلـن يون�س بن عامر بن علي احلجري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الأ�ساليب املتطورة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1035121وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بدية  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سلوب اجلديد املتميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن يون�س بن عامر بن علي احلجري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الأ�سلوب اجلديد املتميز
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1116838
وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/3/13م  ،وللم�صفـ ــي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بدية  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يحيى بن �سيف بن عبداللـه التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقطة الهدف �ش.م.م
يعلـن يحيى بن �سيف بن عبداللـه التوبي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـة نقطة الهدف �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1095069وفق ــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١9/6/24م  ،وللم�صف ــي وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  366 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99450008 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سليمان بن �سامل بن ن�صري العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان بن �سامل بن ن�صري العامري و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن �سامل بن ن�صري العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة �سليمان بن �سامل بن
ن�صري العامري و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري
بالرقــم  ، 5064163وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١8/12/20م  ،وللم�صف ــي وح ــده حق
متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �إزكي  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  149 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 92005393 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن هالل بن حمد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شواطي ال�صامدة الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن هالل بن حمــد الرا�شــدي �أنـه يقـوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�شواط ــي ال�صامــدة
الع�صرية للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم ، 1059430
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١8/12/20م  ،وللم�صف ــي وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �إزكي  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  207 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 99552554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن �سيف بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق املنيال للم�شاريع الرائدة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن حممد املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة حدائق املنيال للم�شاريع
الرائدة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1283517وللم�صف ــي
وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنز الوادي للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن حممد املقبايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـة كنز الوادي للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1283534وللم�صف ــي وح ــده
حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي �شاطئ م�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن حممد املقبايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـة روا�سي �شاطئ م�صرية
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1283524وللم�صف ــي
وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق بو�شر املت�ألقة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن حممد املقبايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـة �شرق بو�شر املت�ألقة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1283520وللم�صف ــي
وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة مطرح للأعمال التجارية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن حممد املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة دانة مطرح للأعمال
التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1286148وللم�صف ــي
وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يون�س بن �سيف بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جواهر جبل كور للتجارة �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سيف بن حممد املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة جواهر جبل كور للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1283577وللم�صف ــي وح ــده
حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر روي الرائدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سيف بن حممد املقبايل �أنـه ي ـقـوم بت�صفـيــة �شركـ ــة فج ــر روي الرائ ــدة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1286179وللم�صف ــي
وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء وادي العال للتجارة �ش.م.م
يعلـن يونــ�س بن �سيــف بن حممــد املقبالــي أ�نـه يقـوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة أ�ج ــواء وادي الع ــال
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1283511وللم�صف ــي
وح ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  45 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99732854 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
م�صطفى بن حممد بن عبداللـه ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة م�شاريع نزوى ال�شاخمة  -ت�ضامنية
يعلــن م�صطفى بن حممد بن عبداللـه ال�سليماين ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة م�شاريع نزوى
ال�شاخمة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1060455عــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
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�سامل بن عزان بن �سند الأغربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة الفكر اجلميل للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سامل بن عزان بن �سند الأغربي ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة الفكر اجلميل للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1024062عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عامر بن �سليمان بن عامر امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركــة عامر بن �سليمان بن عامر امل�سكري وولده للتجارة  -تو�صية
يعلــن عامر بن �سليمان بن عامر امل�سكري ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة عامر بن �سليمــان بن
عامر امل�سكري وولده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم
 ، 6010865عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن حمود بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة خط الريي�سة املتميز  -تو�صية
يعلــن �أحمد بن حمود بن حممد احلجري ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة خط الريي�سة املتميز -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1305470عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
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ماجد بن حممد بن حمود املنجي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة م�شاريع الوقيبة الوطنية  -تو�صية
يعلــن ماجد بن حممد بن حمود املنجي ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة م�شاريع الوقيبة الوطنية -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1044577عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن نا�صر احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة ملتقى الدريز للتجارة  -تو�صية
يعلــن نا�صر بن حممد بن نا�صر احلارثي ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة ملتقى الدريز للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1103352عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن حممد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة �آفاق اجلزيرة املتحدة
يعلــن خليفة بن �سعيد بن حممد الكلباين ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة �آفاق اجلزيرة املتحدة ,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1083822عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
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