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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/66

باإ�سدار قانون تنظيم اإنتاج الأقرا�ص الب�سرية

 ال�سوئية واأجزاء اإنتاجها 

نحن قابو�ص بن �سعيد                          �سلطان عمان

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

ال�ســلطـــاين  ال�ســـــــادر باملر�ســــوم   1979 ال�سنـــاعـــة ل�سنـــة  قـــانـــون تنظيــــم وت�سجيـــع  وعلى 

رقم 1979/1 ،

وال�سناعة  التجارة  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2005/102 رقم  ال�سلطاين  املـر�سوم  وعلى 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمــل فـي �ســــاأن اإنتـاج الأقــرا�ص الب�سـريـة ال�سـوئية واأجــزاء اإنتـاجها بالقانون املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســــدر وزيـــر التجــارة وال�سنـــاعـــة القـــرارات الالزمــــة لتنفيــذ اأحكـام القانون املرفق .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

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

�سـدر فـي : 28 من ربيع الثاين  �سنة 1429هـ

املـوافـــــق : 4   من مــــــــــــــــايو  �سنة 2008م

 قابو�ص بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون تنظيم اإنتاج الأقرا�ص 

الب�سرية ال�سوئية واأجزاء اإنتاجها 

املـــادة ) 1 (

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

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الـــــوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة . 

الـــــــوزير : 

وزير التجارة وال�سناعة .

املـديــريــــة : 

املديرية العامة لل�سناعة . 

قـر�ص ب�سري �سوئــي :  

عليها  البيـــانات  تخـــزين  ميكـــن   - الإنتــــــاج  اأجزاء  بخـــالف   - و�سيـلـــــة  اأو  وا�سطــــــة  كـــل 

�سوئـــي  م�ســـدر  ذي  ب�ســري  �ســـوئي  مـــا�ســــح  با�ستخدام  قراءتها  وتكون  رقمية  بطـريقـة 

عـــايل الكثــــافـــة ، كتلك املـــدرجـة باجلدول رقم ) 1 ( املرفق .  

اأجــــــزاء الإنتــــــــاج : 

مكــــونــــات القــــالب املعـــدة لال�ستخـــدام فـي اإنتاج الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية .

مـــــادة الإنتـــاج : 

ب�سبـــب  ت�سلــــــح  خــــــــــامــــــــــة  اأو   ، �ســــــــــوئيــــــة  ب�سرية  فئة  من  الكـــربونات  متعـــددة  مـــادة 

خ�ســــائ�سهــــا الطبيعيـــة لإنتـــاج الأقـــرا�ص الب�سرية ال�سوئية ، كالرمال .  

رخ�سـة الإنتـــاج : 

اإنتــــاج  ن�ســـــاط  ملـــزاولـــة  اعتبــــاري  اأو  طبيعـــي  ل�سخـــ�ص  املديريـــة  مـــن  ال�ســـادرة  املوافقـــة 

الأقــــرا�ص الب�ســـرية ال�ســــوئيــة اأو اأجـــزاء الإنتاج .

�سهـادة رخ�سـة الإنتاج : 

الـــوثيقـــة ال�سـادرة مـن املديرية للمرخ�ص له والتي تثبت وجود رخ�سة الإنتاج .

املـرخ�ص لـــه : 

ال�سخ�ص الطبيعــي اأو العتبـاري ال�سـادرة له رخ�سة اإنتاج .

الإنتــاج : 

معــــاجلـــــة مـــــواد الإنــــــتاج اأو حتـــويلـها اإىل اأقرا�ص ب�سرية �سوئية اأو اأجزاء اإنتاج .
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املن�ســــاأة : 

اأماكن  فيها  مبا  به  ال�ســلة  ذات  اأولالأن�سطـــــة  لالإنتــــــاج  املخ�س�ص  املـــــــوقـــــــع  اأو  املكـــــــان 

تخزين املنتجات .

معـــدة الإنتـــاج : 

اأجــزاء  اأو  ال�ســـوئيــــة  الب�ســـرية  الأقــــرا�ص  لإنـــتاج  خم�س�ســــــة  مــــاكينــــــة  اأو  جهـــاز  كـــل 

الإنتـــــــاج ، كتـلك املـــــــدرجـــــة فـي اجلـــــدول رقم ) 2 ( املرفق . 

�سفرة املنتج ) ال�سانـــع ( : 

والتـي  لـــه  للمــــرخ�ص  املــــديـــريـــة  متنحهـــا  التــــــــي  والأرقـــــــــام  احلـــــــــروف  جمــــــموعــــــة 

حتــــــدد هـــــــويــــــته ، وي�ســــــــــدر ب�ســــــــــــوابط تطبيقها قرار من الوزير .

العميــــــــل : 

كـــل �سخـــ�ص طبيعــــــي اأو اعتبــــاري يطــــلب اإنتــــاج اأقــــرا�ص ب�ســـرية �ســـوئيــة اأو اأجزاء اإنتاج 

من مرخ�ص له . 

املـــادة ) 2 (

ل يجـــوز لأي �سخــ�ص طبيعـــي اأو اعتبـــاري ممــار�سة ن�ساط اإنتاج الأقرا�ص ال�ســـوئيــــة اأو 

اأجــــزاء اإنتـــاجها اإل بعــــد احل�ســـول على ترخي�ص بذلك من املديرية .

املـــادة ) 3 (

مـــع عـــدم الإخـــالل باأحكـام الت�سجيل ال�سناعي املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم وت�سجيع 

ال�سناعة امل�سار اإليه ، تن�ساأ باملديرية ال�سجالت الآتية :

اأ   - �ســــجل طلبات تراخي�ص الإنتاج .

ب - �سجل �سهادات تراخي�ص الإنتاج .

جـ - �سجل �ســـــــــــــفرات املنتجني )ال�سناع ( . 

املـــادة ) 4 (

يقدم طلب احل�سول على رخ�سة الإنتاج اإىل الوزارة مت�سمنا البيانات الآتية :

العمل  ومركز  الإقامة  وحمـل  واجلن�سيـــة  وال�ســـن  بالكـــامل  ال�ســـم   : الأفراد   - اأ 

الرئي�سي ورقم وتاريخ القيد بال�سجل ال�سناعي اإن  وجد ورقم وتاريخ النت�ساب 

اإىل غرفة التجارة وال�سناعة اإن وجد واأ�سماء ال�سركاء بالكامل وعناوينهم اإذا كان 

الطلب مقدما �سراكة من متعددين وموقع املن�ساأة .

ب - ال�سركات : ا�ســـم ال�ســــركة ورقـــم وتــاريخ قيدها فـي ال�سجـــل ال�سناعي ورقم وتاريخ 

النت�ساب اإىل غرفة التجارة وال�سناعة ومركز اإدارتهــــــــا واأ�سمــــــاء وعنـــاوين رئي�ص 

واأع�ســاء جمل�ص الإدارة واملدير امل�سوؤول وموقع الإنتاج .

ول يجــــــوز اأن يت�سمــــن طلــــــب الرتخيـــ�ص اأكــرث مـــن موقع ، وتتعـــــدد طلبــــات 

الرتاخي�ص بعدد املواقع .
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املـــادة ) 5 (

البيانات  ل�صحة  امل�ؤيدة  بامل�صتندات  م�صف�عة  الإنتاج  رخ�صة  على  احل�ص�ل  طلبات  تقدم 

املذك�رة فـي املادة ال�صابقة ف�صال عن الآتي :

 اأ - �صــ�رة من وثائق �صفرة املنتج )ال�صانع( ال�صادرة لطالب الرتخي�ص من �صركة 

فيليب�ص العاملية .

ب - اإقــــرار مــــ�قــع مــن طـــالب الرتخي�ص اأو ممثله القان�ين بعدم اإدانته اأو اأي مـــــــن 

وجميــــع  امل�صــــ�ؤول  واملــــديـــــــر  الإدارة  جمـــــــل�ص  واأع�صـــــــاء  ورئي�ص  ال�صــــركــــــاء 

العاملني لـــــديـه فـي جــــرمية تعــــد على اأي حق من حق�ق امللكية الفكرية بحكـم 

ق�صـائي نهـائي خـــالل ال�صن�ات الثالث ال�صابقة على تقدمي طلب الرتخي�ص .

املـــادة ) 6 (

يقيـد طلب الرتخي�ص فـي ال�صجـل املعـد لـذلك باملـديريـة فـي تاريخ و�صاعة وروده ، ويك�ن 

ثالث  ملدة  الرتخي�ص  ويك�ن  تقدميه  تاريخ  من  �صهرين  جتاوز  مدة ل  خالل  فيه  البت 

�صن�ات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة �صريطة عدم ثب�ت اإخالل املرخ�ص له ب�صروط 

الرتخي�ص ، ويعترب قرارا مبنح الرتخي�ص م�صي هذا امليعاد دون البت فـي الطلب .

وفـي حـــالة رف�ص طلــب الــرتخي�ص يجب اأن يكــ�ن القرار م�صببا ، وملقدم الطلب التظلم 

منه اإىل ال�زير خالل �صتني ي�ما من تاريخ اإخطاره به .

املـــادة ) 7 (

ال�صجل  فـي  الإنتاج - بعد قيدها  املــديرية ت�صمى رخ�صة  �صهــادة مــن  لـــه  املــرخ�ص  ي�صلم 

املعد لذلك - حتت�ي على جميع البيانات املن�ص��ص عليها فـي املادة )4( من هذا القان�ن 

بالإ�صافة اإىل جميع �صروط الرتخي�ص وب�صفة خا�صة الآتي :

اأ - ال�صـــرتاطات اخلـــا�صـــة باملحـــافظــــــة على الأمــــن وال�صحة العامة وغريها من   

ال�صروط والقي�د املقررة قان�نا .

ب - اللتزام فـي الإنتاج باملقايي�ص وامل�ا�صفات املعتمدة فـي ال�صلطنة .

جـ - املزايا والإعفاءات والتي�صريات املمن�حة للمرخ�ص له .

املـــادة ) 8 (

تكـــ�ن الـــرخ�صة �صخ�صــية ، ل يج�ز للمرخ�ص له التنازل عنها اأو حت�يلها للغري .
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املـــادة ) 9 (

واجبات املرخ�ص له :

يلتزم   ، اآخر  قانون  اأي  فـي  عليـها  املن�ســـو�ص  والــــــواجبـــات  بـــاللــتزامــــات  اإخــــــالل  دون 

املرخ�ص له فـي ممار�سة ن�ساطه بالآتي :

 اأ - مزاولة عمليات الإنتاج فـي املوقع املحدد فـي �سهادة رخ�سة الإنتاج .

 ب - مـــراعـــاة القيــود وال�ســرتاطـــات املن�ســــو�ص عليـها فـي �سهادة رخ�سة الإنتاج والتي 

منحت له الرخ�سة على اأ�سا�سها .

جـ - متكـــني املخت�ســني بالـــوزارة مـــن دخــول املـــوقع والطالع على ما به مـــــن معــــــدات 

واأجـــزاء اإنتــــــاج واأقـــرا�ص منتجــــة و�سجــــــالت متعلقـــة بالن�ساط . 

 د - تكييف كـل املعـدات واأجـزاء الإنتـاج اململوكة له اأو التي بحوزته اأو التي يتحكــم فيهــا 

اأو فـي ت�سغيلهـا وفقــا ل�سفــرة املنتـج )ال�سـانع ( املخ�س�سة لــه ، وذلك لتطبيقهـا 

على كـل قـر�ص ب�سـري �سوئي اأو اأية اأجزاء اإنتاج ينتجها .  

هـ - الحتفـــاظ فـي املن�ســـاأة ملــــدة خم�ص �ســـنــوات على الأقـــــل بال�سجـــالت الآتية :

1- �سجــل �ســـراء وبيـــع وتـــاأجري املعـــدات ومواد الإنتاج وما يرد عليها  من ت�سرفات 

قانونية اأخرى .

2- �سجـــل مــواد الإنتاج ، والذي يحتوي على بيان مبا مت ا�ستخدامه من تلك املـــواد 

فـي عمليــة الإنتـــاج ومــا مل ي�ستخـــدم منهـــا وكميته وطريقة الت�سرف فيه . 

3- �سجل الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية املنتجة .

4- �سجل الأقرا�ص الب�سرية التالفة .

5- �سجل العمالء والأوامر امل�ستلمة . 

وبكيفية  اإليها  امل�سار  ال�سجالت  فـي  اإثباتها  الواجب  البيانات  بتحـديد  وي�ســـدر 

حفظ تلك ال�سجالت قرار من الوزير .

و - الحتفاظ فـي املن�ساأة ملدة خم�ص �سنوات على الأقل بعينات من كل قر�ص ب�سري 

�سوئي يقوم باإنتاجه ، بواقع عينة واحدة لكل خط اإنتاج .

ز -  التحقق من اأن العميل لديه ترخي�ص من �ساحب احلق .

املـــادة ) 10 (

يحظر على املرخ�ص له اإتيان اأي من الأعمال الآتية :

اأ  - اإنتاج اأقرا�ص ب�سرية �سوئية ل حتمل �سفرة املنتج .

ب - حيـــازة اأو ت�سنيـــع اأو تكييف اأو ا�ستعمـــال اأجــزاء اإنتاج ل تطبق �سفـرة املنتج .
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ج - حيــــازة اأو ت�سنيـــع اأو تكييف اأو ا�ستعمــــال اأجــــزاء اإنتـــاج بغـر�ص اإجراء تطبيق مزور 

اأو مزيف اأو تقليد عالمة م�سابهة ل�سفرة املنتج على قر�ص ب�سري �سوئي ب�سورة 

تكون خادعة .

د - تــزويـــر �سفـــرة منتــج اأو تطبيقهــا على قـــر�ص ب�سـري �سوئي اأو جزء اإنتاج بدرجة 

خادعة .

هـ - حيــازة اأو ت�سنيــع اأو تــــوزيع قالب اأو اأكـال�سيـه اأو معـدة بغـــر�ص تزوير �سفرة منتج .

ب�سري  قر�ص  اأو  اإنتاج  جزء  على  موجودة  منتج  �سفرة  تغيري  اأو  �سطب  اأو  حمـو  و- 

�سوئي .

ز - اإجـــراء اأيـــة ت�سرفـــات قـــانونــية على اأجــــــزاء اإنتــــــاج اأو اأقــــرا�ص ب�سـريـــــة �سوئيـــــة 

ل حتمل �سفرة املنتج .

املـــادة ) 11 (

وفقا  الإنتاج  ومواد  واأجزاء  ال�سـوئية  الب�ســـريـــة  الأقـــرا�ص  وا�ستـــرياد  ت�ســـديـــر  يكـــون 

لل�سروط وال�سوابط والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من الوزير .

املـــادة ) 12 (

يخــول املــوظفون الـذين ي�سـدر بتحـديـدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير �سفة 

ال�سبطية الق�سائية فيما يقع باملخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له .

املـــادة ) 13 (

اأو  لــه فـعال  املرخ�ص  ارتكب  اإذا  الإنتاج  اإلغـاء رخ�سة  اأو  املديــريـة وقف  بقـرار مــن  يجـــوز 

امتنــاعا باملخـالفة لال�سرتاطات التي منحت له الرخ�سة على اأ�ســـا�سهـــا اأو اأخـــل بـــاأي مــــن 

واجبـــاته اأو اأتـى اأيــــا مــــــن الأعمــــــال املحظـــورة املن�سو�ص عليهما فـي املادتني )9 ، 10( من 

هذا القانون ، ويجب اأن يكون القرار ال�سادر فـي هذا ال�ساأن م�سببا .

وللمـــرخ�ص لــــه التظلم من هذا القرار اإىل الوزير خالل �ستني يوما من تــــاريــخ اإخطـاره 

به ، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ص . 

املـــادة ) 14 (

عن  تقل  ل  بغرامة  يعاقب  اآخر  قانون  عليها  ين�ص  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

باأي من واجباتــه  اأخل  لــه  كـــل مرخــــ�ص  اآلف ريال  اأربعة  خم�سمائة ريال ول تزيد على 

املن�ســـو�ص عليهـــا فـي املادة ) 9 ( من هذا القانون . 
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املـــادة ) 14 ( مكررا 

مــع عــدم الإخــالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن 

ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن خم�سمائة ريال ول تزيد على 

ع�سرة اآلف ريال كل مرخ�ص له ارتكب عمدا اأيا من الأعمال املحظورة املن�سو�ص عليها 

فـي املادة )10( من هذا القانون .

التــــي  واملعــــدات  والأدوات  املــواد  مب�سادرة  تق�سي  اأن  للمحكمة  يجوز  الإدانة  حال  وفـي 

ا�ستخدمــــت فـي ارتكـــــاب اجلرمية والأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية التي مت اإنتاجها باملخالفــة 

لأحكــام املادة املذكــــورة وباإتالفهــــا على نفقـــة املحكوم عليه .

وفـي جميع الأحوال تق�سي املحكمة بغلق املن�ساأة اأو بحظر ممار�سة الن�ساط ملدة ثالث �سنوات 

- عوقب  �سابقة  بينها وبني خمالفة  املنق�سية  املدة  تزيد  ارتكاب خمالفة جديدة ل  عند 

عليها املتهم - على ثالث �سنوات .

املـــادة ) 15 (

يعـــاقب بغـــرامــــــة ل تقــــــل عــــن خم�سمـــائــــة ريــــال ول تـــــزيد على األفني وخم�سمـائــة ريال 

كـل عميل قدم ملـرخ�ص له معلومات غري �سحيحــة اأو وثائق مزورة وهو يعلم بذلك ، ترتب 

عليها ارتكاب املرخ�ص له خمالفة لأحكام هذا القانون .
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اجلدول رقم )1(

ب�سور لبع�ص الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية

      .  ) CD ( 1- القر�ص املدمج

 . ) CD-DA( 2- القر�ص املدمج ال�سوتي الرقمي

. ) CD-1( 3- القر�ص املدمج املتفاعل

 4- القر�ص املـــدمج  - لبع�ص اأنــــواع التخــــزين ال�ســـوئي لل�ســــور والأرقـــــــام 35 ملـــم اإلـــخ      

 . ) CD-P (

 . )  CD-ROM (  5- القر�ص املدمج لذاكرة القراءة فقط

 . ) CD-R ( 6- القر�ص املدمج القابل للت�سجيل

 . ) CD-RW ( 7- القر�ص املدمج القابل لإعادة الكتابة

. ) CD-WO ( 8- القر�ص املدمج للكتابة ملرة واحدة

 . ) DVD ( 9- القر�ص الرقمي متعدد ال�ستعمالت

10- القـــــــــر�ص الرقمـــــــي متعـــــــــدد ال�ستعمــــــــالت لذاكـــــــــــرة الو�ســـــــــــــول الع�سوائــــــي 

. )  DVD- RAM (

 . ) DVD-ROM (  11- القر�ص الرقمي متعدد ال�ستعمالت لذاكرة القراءة فقط

 . ) DVD-R (  12- القر�ص الرقمي متعدد ال�ستعمالت القابل للت�سجيل

. ) DVD-RW (  13- القر�ص الرقمي متعدد ال�ستعمالت القابل لإعادة الكتابة

 . ) LD (  14- القر�ص الليزري

. ) MD (  15- القر�ص امل�سغر

. ) VCD (  ) 16- القر�ص املدمج التلفزيوين ) الب�سري

 . ) CVD (  17- القر�ص التلفزيوين ال�سيني

. ) SVCD (  18- القر�ص املدمج التلفزيوين الفائق

. ) SACD (  19- القر�ص املدمج ال�سوتي الفائق

 . ) EVD (  20- القر�ص متعدد الأغرا�ص املح�سن
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اجلدول رقم )2(

ب�سور لبع�ص معدات الإنتاج

1- الأقرا�ص الأ�سل اأو الرئي�سة من الزجاج اأو البوليمر .

2- نظام ت�سجيل اخلتامات املبا�سر .

3- القوالب اأو الأجزاء املعدنية الأخرى اأو املواد امل�سنوعة من مواد اأخرى .

4- م�سجل ال�سعاع الليزري .

5- نظام معاجلة الإ�سارة مل�سجل ال�سعاع الليزري .

6- معدات طالء الأقرا�ص الزجاجية الأ�سلية بطبقة مقاومة لل�سوء .

7- معدات ت�سكيل القوالب بالرت�سيب الكهربائي .

8- خطوط تكرار الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية املتكاملة .

9- ماكينات الت�سكيل باحلقن املعدة لت�سنيع الأقرا�ص ال�سوئية .

10- القوالب ومكوناتها املعدة لت�سنيع الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية .

11- اأجهزة املعدنة لو�سع طبقات عاك�سة على الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية .

12- معدات طالء الأقرا�ص الب�سرية ال�سوئية مبادة اللك .

13- معدات طـــالء مــــادة ح�ســــا�سة لليزر على الأقــــرا�ص املــدجمـة اأو الأقـرا�ص املدجمة 

القابلة للت�سجيل .

14- اأدوات رفع كفاءة اأقرا�ص الفيديو الرقمية .


