
- 1 -

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/27

باإ�سـدار قانـون تنظيــم عمــل المكاتــب اال�ست�ساريــة الهند�سيــة 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلــــى قانــــون تنظيــــم عمـــل املكاتـــب ال�ست�ساريـــــة الهند�سيــة ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــي 

رقـــم 94/120 ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

يعمـــل باأحكـــام قانــون تنظيــم عمـــل املكاتــب ال�ست�ساريــة الهند�سيــة ، املرفـــق .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي :  5  من �سعبـــــــــان �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 12 من مايـــــــــــــو �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون تنظيـم عمـل المكاتـب اال�ست�ساريـة الهند�سيـة 

الف�ســــل االأول 

التعريفــــــات

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الــــــوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة .

الوزيـــــر : 

وزير التجارة وال�سناعة .

املديــر العـــام : 

مدير عام التجارة بالوزارة .

الدائـرة املخت�سـة : 

دائرة الوكالت والرتاخي�س املهنية والنفطية .

اجلهــات ذات العالقــة : 

اأي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

اال�ست�سـارات الهند�سيــة : 

الأعمــال اخلا�ســة باإعداد الر�سومـــات واملخططـــات واملوا�سفـــات وال�ســـروط والت�سميمــــات 

الفنية  الدرا�سات  واإجراء   ، امل�سورة  واإبداء   ، التنفـيذ  ، والإ�سراف على  وامل�سح والتخطيط 

واجلدوى القت�سادية ، وتقدير التكاليف وح�ساب قيمتها ، فـي �سعب وفروع التخ�س�سات 

الهند�سية الرئي�سية املعمارية واملدنية والكهربائية وامليكانيكية والكيميائية والإلكرتونية 

واجليولوجية والبيئية والزراعية وال�سناعية وهند�سة البرتول والتعدين ونظم احلا�سب 

الآيل وم�سح الكميات وغريها من التخ�س�سات الهند�سية الأخرى .
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املكتـــب الهند�ســـي : 

مكتب ا�ست�ساري حا�سل على ترخي�س ممار�سة ال�ست�سارات الهند�سية فـي تخ�س�س واحد ، 

وفقا لتخ�س�س �ساحب املكتب �سواء ، اأكانت ملكية فردية اأم �سركة .

مكتب اال�ست�سارات الهند�سية : 

مكتـــــب ا�ست�ســـــــارات حا�سل علـــى ترخيـــ�س ممار�ســــة ال�ست�ســــارات الهند�سيـــة فـــــي اأكثـــــر 

من تخ�س�س ، وفقا لتخ�س�س �ساحب املكتب اأو اأ�سحـــاب مكتــب ال�ست�ســارات الهند�سيــة ، 

�سواء اأكانت ملكية فردية اأم �سركة . 

الدرجـــة املهنيـــة : 

درجة مهند�س حمرتف ، اأو مهند�س ا�ست�ساري .

الرتخيــــ�س : 

ترخي�س مزاولة ال�ست�سارات الهند�سية للمكتب الهند�سي اأو مكتب ال�ست�سارات الهند�سية 

الذي ت�سدره الدائرة املخت�سة .

املرخـــ�س لــــه : 

�ساحب املكتب الهند�سي ، اأو مكتب ال�ست�سارات الهند�سية .

 الف�ســل الثانـــي

ال�سجــل و�ســروط الترخيــ�س

املــادة ) 2 ( 

ل يجوز فتح مكتب هند�سي ، اأو مكتب ا�ست�سارات هند�سية اإل بعد احل�سول على ترخي�س 

بذلك من الوزارة ، وفقا لل�سروط املن�سو�س عليها فـي هذا القانون . 

املــادة ) 3 ( 

يعد �سجل خا�س بالدائرة املخت�سة لقيد املكاتب الهند�سية ، ومكاتب ال�ست�سارات الهند�سية 

املرخ�س لها ، واملهند�سني العاملني بها . 

املــادة ) 4 ( 

حتــــدد ر�سوم الرتخيــــــ�س وجتديــــده ، واأي ر�ســـــوم اأخــرى بقــرار من الوزيـــر ، بعــــد موافقــــة 

وزارة املاليـــــة .
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املــادة ) 5 ( 

ي�سرتط فـي طالب الرتخي�س ما ياأتي : 

اأ - اأن يكون عماين اجلن�سية .

ب - اأن يكون متفرغا لعمله فـي املكتب الهند�سي ، اأو مكتب ال�ست�سارات الهند�سية .

األ ي�ستغل باأي مهنة اأو عمل اآخر يتعار�س مع الرتخي�س املمنوح له ، واأل يكون له  ج - 

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي اأعمال التجارة واملقاولت ذات ال�سلة باأعماله 

الهند�سية .

اأن يكــــون حا�ســـال علــــى الأقل على درجــــة البكالوريــــو�س فـي اأحــــد التخ�س�ســــات  د - 

الهند�سية اأو ما يعادلها .

اأن يكون متمتعا بالأهلية .  هـ - 

اأن يكـــــون ح�سن ال�سمعة ، ولـــم ي�سبـــق احلكـــم عليـــــه فـي جرمية خملـــــة بال�ســــرف  و - 

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

املــادة ) 6 ( 

ا�ستثناء من حكم الفقرة )ب( من املــادة )5( مـــن هذا القانــــون ، يجوز اجلمع بـــني العمـــل 

فــــي املكتــــب الهند�ســــي اأو مكتــــب ال�ست�ســــارات الهند�سيــــة ، وع�سويــــة اللجان واملجالــــ�س 

احلكومية ، اأو القيام مبهام عر�سية ل ت�ستغـــرق اأكـــــرث من �سنة ، اأو تدري�س مــــادة الهند�ســـة 

اأو اأحــــــد فروعهــــا فـــــي اجلامعـــــات والكليـــــات واملعاهـــــد العليـــا ، اأو ع�سويـــة جملــ�س عمـان ، 

اأو املجال�س البلدية اأو الدولية . 

املــادة ) 7 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني ) 5 ، 6( من هذا القانون ، يتم الرتخي�س ملكتب هند�سي ، 

اأو مكتب ا�ست�سارات هند�سية ، وفقا لل�سروط الآتية : 

اأ - مكتب هند�سي : 

اأن يكـــون لـــدى طــالـــب الرتخيــ�س خبـــرة عمليـــــة ل تقـــل عــــن )3( ثــــالث �سنـــوات 

فـي جمــــال تخ�س�ســه بعد احل�سول على �سهـــادة البكالوريــــو�س ، اأو �سنـــة واحـــدة 

بعـــد احل�ســول على �سهادة املاج�ستري ، اأو اأن يكـــون حا�سال على درجـــة الدكتـــوراه 

فـي جمال تخ�س�سه .
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ب - مكتب ا�ست�سارات هند�سية : 

اأن يكون لدى طالب الرتخي�س مكتب هند�سي . - 1

اأن يكـــون لدى طالب الرتخي�س خربة عمليـــة ل تقـــل عن )5( خم�س �سنـــــوات  - 2

فـي جمــــال تخ�س�ســـه بعد احل�سول علـــى �سهـادة  البكالوريـــو�س ، اأو )3( ثالث 

�سنوات بعد احل�ســول على �سهادة املاج�ستيـــر ، اأو )2( �سنتـــني بعــــد احل�ســـول 

على درجة الدكتوراه فـي جمال تخ�س�سه .

اأن يكون لدى املكتب مهند�سون فـي تخ�س�سات هند�سية خمتلفة . - 3

املــادة ) 8 ( 

يجوز  الرتخي�س للمكاتب الهند�سية ، ومكاتب ال�ست�سارات الهند�سيـــة الأجنبيــــة مبزاولــــة 

اأعمالها فـي ال�سلطنة بامل�ساركة مع �سخ�س عماين ، وفقا لل�سروط الآتية : 

اأن يكون ال�سريك العماين مرخ�سا له مبزاولة ال�ست�سارات الهند�سية ، اأو م�ستوفـيا  اأ - 

لل�سروط املن�سو�س عليها فـي املــادة ) 5( من هذا القانون . 

اأن يكــون املكتــب قــد مــار�س ال�ست�ســـارات الهند�سيـــة فـي بلد الت�سجيل ملــــدة ل تقــل  ب - 

عن )10( ع�ســر �سنـــوات �سابقــة دون انقطــاع ، وتقديـــم بيان بالدرا�سات وامل�ساريع 

والأعمال التي قام بتنفـيذها خالل هذه الفرتة . 

اأن تتخذ امل�ساركة بني الطرفـني �سكل اإحدى ال�سركات التجارية املن�سو�س عليها  ج - 

فـي قانــــون ال�سركــات التجارية ، والتي تتفق مع طبيعتها با�ستثناء �سركة املحا�ســة 

اأو ال�سركة امل�ساهمة ، على اأن يت�سمن عقد تاأ�سي�سها نوع ال�سركة وعنوانها ومركزها 

الرئي�سي وراأ�س مالها وا�سم وجن�سية وح�سة وموطن كل �سريك وغر�سها ومدتها 

و�سنتها املالية واأ�سماء املفو�سني بها ، وكذلك اآلية اإدارتها .

وت�سري اأحكام قانون ال�سركات التجارية فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا 

القانون اأو فـي عقد التاأ�سي�س ، ول ت�سري على تلك ال�سركات اأحكام قانون ا�ستثمار 

راأ�س املال الأجنبي . 

األ تقــــل ح�سة ال�سريك العماين فـي ال�سركة عـــن )35%( خمــ�س وثالثني باملائـــة  د - 

من راأ�س مالها .
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املــادة ) 9 ( 

يجوز للوزير الرتخي�س ملكاتب ال�ست�سارات الهند�سية الأجنبية مبمار�سة عملها فـي بع�س 

، كما يجوز له الرتخي�س بفتح  ال�سلطنة  املتوافرة فـي  املتميزة غري  الفنية  التخ�س�سات 

باأعمال  تقوم  التي  الأجنبية  الهند�سية  ال�ست�سارية  املكاتب  اأو  الهند�سية  للمكاتب  فروع 

ال�سركـــات اململوكـــة لهــا ، اأو بنــــاء على عقود اأو اتفاقيــــات مع حكومة ال�سلطنــــة ، اأو اإحــــدى 

ال�سركات اململوكة لها ، وفقا لل�سروط الآتية : 

اأن يكون املكتــب فرعا ملكتب رئي�سي فـي اخلارج ، ومرخ�سا فـي البلد ال�ســـادر منه  اأ - 

الرتخي�س ، واأن يكون قد م�سى على ت�سجيله )10( ع�سر �سنوات على الأقل ، زاول 

خاللها املكتب الرئي�سي ن�ساطه دون انقطاع . 

تقدمي بيان بالدرا�سات وامل�ساريع والأعمال التي قام بها املكتب فـي اأنحاء العامل . ب - 

تقدمي بيان بامل�ساريع التي قام بها املكتب فـي ال�سلطنة فـي حالة تنفـيذ تعاقدات  ج - 

عامة .

تقديـــــم بيـــــان �سامـــل مبـــالءة املكتب املاليــــة ، وفـــق ميزانيتــه ال�سنويـــة وم�ساريعــــه  د - 

)3( لثالث �سنوات من�سرمة .

تقدمي بيــان بخطط املكتــب جتـــاه تعمـــني الوظائـــف ، وعن قدرتـــــه ال�ستيعابيـــة  هـ - 

للموارد الب�سرية العمانية خالل )5( خم�س �سنوات من تاريخ منحه الرتخي�س ، 

مبا فـي ذلك خطط تدريب املهند�سني العمانيني .

تقديـــم خطاب م�ســـــدق من املركـــــز الرئيـــ�سي للمكتـــب يفـيــــد حتملـــه امل�سوؤوليــــة  و - 

عن جميع الأعمال التي يقوم بها الفرع وم�ساندته له ، واأن يثبت بوثائـــق ر�سمية 

اأوراق ت�سجيله مبا فـي ذلك عقد التاأ�سي�س اأو النظام الأ�سا�سي اإن وجد .

تقديــم بيـــان بالكــــادر الوظيفـي فـي الفـــرع املزمع فتحـــه فـي ال�سلطنـــة وخرباتهـــم  ز - 

العلمية والعملية ، وخا�سة املهند�س امل�سوؤول عن الفرع .

تقدمي �سمان التاأمني املهني �ساري املفعول . ح - 
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املــادة ) 10 ( 

تقدم طلبات الرتخي�س اإىل الدائرة املخت�سة على النماذج املعدة لذلك ، وتكون م�سفوعة 

بامل�ستنــــدات املوؤيدة لها ، وعلى الدائرة البـــــت فـي الطلب خالل )15( خم�ســــة ع�ســــر يومـــا 

من تاريخ تقدميه ، بعد التحقق من توافر ال�سروط وامل�ستندات ، وتكون مدة الرتخي�س 

)5( خم�س �سنوات قابلة للتجديد .

املــادة ) 11 ( 

تقوم الدائرة املخت�سة باإعالم املتقدم بطلب الرتخي�س فـي حال عدم توفر ال�سروط املقررة 

اأو امل�ستندات ، وذلك باأي طريقة اإعالن �سواء اأكانت كتابية  اأو وجود نق�س فـي املعلومات 

اأم اإلكرتونية ، وفـي حال رف�س الطلب فـيجب اأن يكون ذلك م�سببا ، واأن يخطر به مقدم 

الطلب فور �سدوره .

املــادة ) 12 ( 

يحــق ملن رف�س طلبه اأو و�سع فـي غيــر تخ�س�سه اأو �سنف فـي غري فئته اأو �سطب قيــده ، 

اأن يتظلــــم للوزير خـــالل )60( �ستني يوما من تاريـــــخ اإخطاره ، ويجب البت فـي التظلــــم 

املدة مبثابة  الرد خالل هذه  ، ويعترب عدم  خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه 

رف�س للتظلم .

ويجوز ملن رف�س طلبه ل�سوء ال�سمعة اأو ال�سلوك التقدم من جديد بطلب الرتخي�س له بعد 

م�سي )2( �سنتني من تاريخ رف�س طلبه ، وب�سرط اأن يثبت ح�سن �سمعته و�سلوكه طوال 

هذه املدة ، اأما اإذا كان قد مت رف�س الطلب لعدم توفر �سرط اآخر جاز لطالب الرتخي�س 

اأن يتقدم من جديد بطلب الرتخي�س له مبجرد توفر هذا ال�سرط . 

املــادة ) 13 ( 

يجب جتديد الرتخي�س خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهائه ، ويرتتب على عدم 

التجديد �سطب املكتب من ال�سجل بعد اإنذاره ، ومرور )30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سلمه 

لهذا الإنذار ، ويكون ال�سطب بقرار من الوزير ، ويتم اإخطار املخالف به .
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املــادة ) 14( 

ل يجــــوز للمرخ�س لــــه - مبوجــــب هذا القانون - التـــنازل عــــن الرتخيــــ�س ال�ســــادر لـــه 

اإل بعد احل�سول على موافقة الدائـــرة املخت�سة ، وي�ستـــرط اأن تتوافـــر فـي املتنازل اإليـــه 

جميع ال�سروط الالزم توافرها وفقا لأحكام هذا القانون .

الف�ســـل الثالــــث 

املهند�ســـون العاملــــون 

املــادة ) 15 ( 

ي�ستــرط فـي املهند�سني غيــــر العمانيـــني العاملـــني فـي جمـــال تخ�س�سهـــم فـــي املكاتـــــب 

الهند�سيـــــة ومكاتـــب ال�ست�ســـارات الهند�سية توافر خربة عملية لديهــــــم ل تقــــل عــــن )5( 

خمـ�س �سنـــوات من تاريــــخ احل�سول على �سهــــادة بكالوريــــو�س الهند�ســــة اأو ما يعادلهــــا ، 

و)10( ع�سر �سنوات بالن�سبة للمهند�س غري العماين الذي يتوىل م�سوؤولية املكتب . 

ويجوز تعيني العمانيني احلا�سلني على �سهادة البكالوريو�س فـي الهند�سة اأو ما يعادلها 

ا�سرتاط  بال�سلطنة دون  الهند�سية  اأو مكاتب ال�ست�سارات   ، الهند�سية  املكاتب  للعمل فـي 

اخلربة ، على اأن تعتمد اأعمالهم من م�سوؤويل تلك املكاتب ح�سب التخ�س�س .

جمعية  اإىل  طلب  تقدمي  الهند�سية  ال�ست�سارات  مكتب  اأو  الهند�سي  املكتب  على  ويجب 

املهند�سني العمانية لتقييم واعتماد م�ستندات و�سهادات وخربات املهند�سني املزمع تعيينهم 

فـي هذه املكاتب ، ويرتتب على عدم الــــرد من قبــــل اجلمعـــية خـــالل )30( ثالثـــني يومــا 

، ويجوز للوزارة ال�ستعانة بجهات هند�سيـــة  من تاريـــــخ تقدمي الطلب مبثابة قبـــول له 

اأخــرى اإذا تعذر على اجلمعية القيام بذلك . 

املــادة ) 16 ( 

ل يجوز للمهند�س العمل فـي اأكثــــر من مكتـــب هند�ســـي ، اأو مكتب ا�ست�ســـارات هند�سيــــة ، 

كما ل يجوز له التوقيع اإل على خمططات وتعهدات الإ�سراف ال�سادرة عن املكتب بجانب 

املهند�س املفو�س بالتوقيع للمكتب ، والتي تدخل �سمن تخ�س�سه ، ب�سرط اأن يكون قد قام 

اأو �سارك فـي ت�سميمها . 
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 املــادة ) 17( 

يقت�ســـر حـــــق التوقيــــع على املخططات الهند�سيــــة والر�سومــــات والت�ساميــــم وموا�سفـــــات 

الهند�سية  املهام  وجميع  الإ�سراف  وتعهــــدات  امل�سروعات  تقارير  ومناذج  كميات  وجداول 

ال�سـادرة علــى : 

املرخ�س له . اأ - 

املهند�سني العاملني فـي املكتب ح�سب ال�سرتاطات الآتية :  ب - 

اأن يكون التفوي�س بالتوقيع م�سجال لدى الوزارة .  - 1

اأن يكـــــون م�ستوفـيــــا للمتطلبــــات الالزمــــة للح�ســــول علـــى الدرجــــة املهنيـــــة   - 2

مـن اجلهــة التــي حتددهــا الـــوزارة .

اأن يكــون متفرغـــا للعمل فـي املكتـــب ، ول يجوز له اأن يكون �سريكـــا ، اأو ميتــــلك   - 3

�سركة اأخرى فـي التخ�س�س نف�سه .

ويكون املرخ�س له م�سوؤول عن اللتزامات النا�سئة عن تعامالت مكتبه .

الف�ســــل الرابــــع 

احلقــــوق والواجبـــــات

املــادة ) 18( 

علــــى املرخـــــ�س لــــه اأن يقــــــرن ا�ســــم مكتبـــــه برقــــــــم قيـــــده فــــي ال�سجــــل املن�ســــــو�س عليــــه 

فـي املــادة )3( من هذا القانـــــون بجميــــع املكاتبـــــات وال�سهــــــادات والر�سومـــــات والتقاريـــــــر 

التي يوقعها . 

املــادة ) 19( 

على كل من قيد ا�سمه فـي ال�سجل اأن يخطر الدائرة املخت�سة بعنوان مكتبه ، وباأي تغيري 

يحدث فـي البيانات امل�سجلة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
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املــادة ) 20 (  

يلتزم املرخ�س له مبا ياأتي : 

�سالمة  حلماية  املهنة  اأ�سول  ت�ستوجبها  التي  الحتياطات  عمله  فـي  يتخذ  اأن  اأ - 

الأ�سخا�س الذين قد يتاأثرون من العمل الذي يكون م�سوؤول عنه ، وعليه األ يوقع 

على اأي ر�سومات اأو موا�سفات ت�سكل اأي خطورة .

اأن يتخـــذ فـــي عملـــه الحتياطـــات التي ت�ستوجبهــــا اأ�ســـول املهنـــة حلماية البيئــــة  ب - 

التي قد تتاأثر من العمل الذي يكون م�سوؤول عنه ، وعليه األ يوقع على اأي ر�سـومات 

اأو موا�سفات توؤدي اإىل �سرر بيئي . 

النزاهة وامل�سداقية فـي تعامله مع �ساحـــب العمـــل واملقـــاول عند تنفـيــذ العقود ،  ج - 

وعليه اأن يتعاون معهما لإمتام العمل على الوجه املطلوب .

اأن يحدد بو�سوح ل�ساحب العمل حقوقه فـي الر�سومات والت�سميمات التي يعدها ،  د - 

وما اإذا كانت تعترب مملوكة له ، ويجوز تكرارها ل�ساحب عمل اآخر اأم ل .

اأن يلتزم بالقوانني والأنظمة والقرارات ال�سادرة من اجلهات ذات العالقة ب�ساأن  هـ - 

الأعمال الهند�سية التي يقوم بها ، وعليه اإخطار اجلهات ذات العالقة فور اكت�سافه 

اأي خمالفة فـي تنفـيذ تلك الأعمال .

األ يوقع على خمططات وت�سميمات معدة من قبل �سخ�س اآخر . و - 

اأن يلتزم بعدم نقل اأي ت�سميم اأعده مكتب اآخر اإل مبوافقته . ز - 

املــادة ) 21 ( 

على املكتــب الهند�ســي ، ومكتـــب ال�ست�ســـارات الهند�سيـــة الحتفـــاظ مبلفات فنيــــة كاملـــة 

عن مراحل �سري العمل بامل�سروع الذي ي�سرف عليه ، وكذلك املخططات والت�سميمات املعدة 

للم�ســــروع �سامال العقد املوقع مع املــــالك ، وذلك ملــــدة ل تقـــل عن )10( ع�ســــر �سنـــوات بعد 

انتهاء التنفـيذ . 

املــادة ) 22 ( 

يكـــون املرخـــ�س لــه امل�سمــم اأو امل�سرف على التنفـيــذ مـــ�سوؤول - بالت�سـامن مع املقاول - 

نفـــــذت حتــت  اأو   ، التـــي �سممــــت مبعرفتـــه  امل�ساريع  فـي  اأخطـاء وعيوب  عما يحـدث من 
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اإ�سرافـــه ، ولو كان العيب راجعا اإىل الأر�س املقام عليها امل�سروع ، اأو كان �ساحب العمل قد 

اأجاز اإقامة املن�ساآت املعيبة ، وذلك ملدة )10( ع�سر �سنوات من تاريخ ت�سلم تلك املن�ساآت . 

واإذا اقت�سر عمل املكتب على و�سع الت�سميم دون اأن يكلف بالإ�سراف على التنفـيذ ل يكون 

م�سوؤول اإل عن العيوب التي نتجت عن الت�سميم ، ويقع باطال كل اتفاق اأو �سرط يق�سد 

به الإعفاء من ال�سمان اأو النتقا�س منه .

وت�سقط دعوى امل�سوؤولية عن ال�سمان بانق�ساء )3( ثالث �سنوات من وقت اكت�ساف اخلطاأ 

اأو العيب اأو اخللل املوجب للم�سوؤولية دون اتخاذ اإجراءات اإقامة الدعوى امل�سار اإليها . 

الف�ســل اخلامــ�س

جلنـــــة املخالفـــــات

املــادة ) 23 ( 

ت�سكــــل بقرار من الوزير جلنة للمخالفات برئا�ســـــة وكيــــل الـــوزارة ، وع�سويـــة )4( اأربعـــة 

من املهند�ســني من ذوي اخلبــرة والكفـــاءة فـي جمـــال الهند�سة وامل�سهـــود لهـــم بالنزاهـــة 

على اأن يكون اثنان منهم ممثلني جلمعيــة املهند�سني العمانيـــة ، وذلك ملــــدة )5( خمـــ�س 

�سنوات قابلة للتجديد .

املــادة ) 24 ( 

للمديـــر العـــام - مـــن تلقـــاء نف�ســـه اأو بنــاء علــى �سكــوى تقــدم اإليــه - اأن يجــري حتقيقـــا 

مع املرخ�س له الذي ين�سب اإليه خمالفة اأ�سول املهنة اأو القواعد الهند�سية اأو اأي خمالفة 

لأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له ، اأو يفقد �سرطا من ال�سروط الواجب توافرها 

للرتخي�س ، اأو يتبني اأنه فاقدها قبل الرتخي�س ، ثم يحيل الأمر اإىل جلنة املخالفات .

املــادة ) 25 ( 

تبت جلنة املخالفات فـي ال�سكاوى واملخالفات واملوا�سيع املحالة اإليها بعد اإعالن املخالف 

باحل�سور اأمامها قبل املوعد املحدد لنعقاد اجتماعها بـ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل ، 

وذلك بكتاب م�سجل مبني فـيه املخالفات املن�سوبة اإليه ، وتاريخ ومكان انعقاد الجتماع .

، فاإذا مل  اأو ممن ميثله قانونا  اأو كتابة بنف�سه  اأن يبدي دفاعه �سفاهة  ويجوز للمخالف 

املخالفات  للجنة  ، جاز  اإعالنا �سحيحا  اإعالنه  رغم  القانوين  اأو ممثله  املخالف  يح�سر 

اإ�سدار قرارها فـي غيابه . 
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املــادة ) 26 ( 

للجنة املخالفات توقيع اأحد اجلزاءات الآتية على املخالف : 

 اأ - الإنذار . 

 ب - وقف الرتخي�س مدة ل تزيد على �سنة .

 ج - اإلغاء الرتخي�س . 

املــادة ) 27 (  

يجوز ملن وقع عليه اأحد اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي املــادة ) 26( اأن يتظلم اإىل الوزير 

خــالل )60( �ستيــن يومـــا من تاريــخ �سدور القرار ، وعلى الوزير الف�ســـل فـيه خــــالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب مرور هذه املدة دون البت مبثابة رف�س للتظلم . 

الف�ســـل ال�ســــاد�س

العقوبـــــات

املــادة ) 28 ( 

مــــع عدم الإخالل باأي عقوبــــة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر ، يعاقب بال�سجـــن مدة ل تقـــل 

عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني ، وبغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال 

عماين ، ول تزيد على )20٫000( ع�سرين األف ريال عمانـــي ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، 

كل �سخ�س ارتكب اأيا من الأفعال الآتية : 

زاول ال�ست�سارات الهند�سية بغري ترخي�س . اأ - 

زاول ال�ست�سارات الهند�سية بعد اإيقافه عن مزاولتها . ب - 

بق�سد  الدعاية  و�سائل  من  غريها  اأو  الإعالم  و�سائل  فـي  ن�سرات  اأذاع  اأو  اأ�سدر  ج - 

الإيهام باأن له حق مزاولة مهنة الهند�سة ، رغم عدم قيده فـي ال�سجل اأو �سطب 

ا�سمه اأو اإيقافه عن مزاولة ال�ست�سارات الهند�سية . 
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تو�سل اإلــى قيــد ا�سمـــه فـي �سجل املهن الهند�سيــــة ، وذلك باإعطـــاء بيانــــات غيـــــر  د - 

�سحيحة اأو قدم �سهادات غري مطابقة للواقع ، مع علمه بذلك .

اإخطار  ويتم   ، ال�سجل  من  ال�سم  و�سطب  الرتخي�س  باإلغاء  حتكم  اأن  للمحكمة  ويجوز 

الدائرة املخت�سة مبنطوق احلكم .

املــادة ) 29 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخـــر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقـــل 

عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة 

اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50٫000( خم�سني األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني ، كل مرخ�س له اأو �سريك اأو مفو�س فـي مكتب اأهمل اإهمال ج�سيما فـي اأداء 

ب�سالمة  الإ�سرار  اإىل  اأدى  مما  الالزمة  الحتياطات  يتخذ  مل  اأو   ، اإليه  املوكلة  الأعمال 

الأ�سخا�س اأو املمتلكات اأو البيئة .

الف�ســـل ال�سابـــع

االأحكــــام اخلتاميــــة

املــادة ) 30 ( 

ي�ســـدر قـــرار من ال�سلطـــة املخت�سة بالتفاق مع الوزير مبنـــح �سفة ال�سبطية الق�سائيـــة 

واللوائح  القانون  باملخالفة لأحكام هذا  التي تقع  الأفعــال  املخت�سني ب�سبط  للموظفـني 

والقرارات املنفذة له .

املــادة ) 31 ( 

ي�ســــدر الوزير الالئحة التنفـيذيـــــة لهذا القانون خـــالل مدة ل تتجــــاوز )6( �ستــــة اأ�سهــــر 

من تاريخ �سدوره ، كما ي�سدر القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكامـــه ، واإىل اأن ت�ســدر ي�ستمـــر 

العمل باللوائح والقرارات ال�سارية فـي تاريخ العمل به فـيما ل يتعار�س مع اأحكامه . 
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املــادة ) 32 ( 

فـي حالة وفاة �ساحب الرتخي�س تنتقل ملكية الرتخي�س اإىل الورثـــة ، علــى اأن يقومـــوا 

بتعديل و�سع املكتب فـي مدة اأق�ساها )5( خم�س �سنوات من تاريخ الوفاة .

وفـي جميع الأحوال يجب اأن يتوىل اإدارة املكتب مهند�س خمت�س .

املــادة ) 33 ( 

يلغــــى قانون تنظيـــم عمــــل املكاتب ال�ست�سارية الهند�سية ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــي 

رقم 94/120 ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة ) 34 ( 

علــــى املخاطبــــني بهذا القانــــون توفـيـــــق اأو�ساعهـــم وفقا لأحكامـــه خـــالل مـــدة ل تتجــاوز 

�سنة واحدة من تاريخ العمل به . 

املــادة ) 35 ( 

يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية . 


