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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2016/27
ب�إ�صـدار قانـون تنظيــم عمــل المكاتــب اال�ست�شاريــة الهند�سيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلـ ــى قانـ ــون تنظيـ ــم عم ــل املكات ــب اال�ست�شاري ـ ــة الهند�سيــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رق ــم ، 94/120
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام قانــون تنظيــم عم ــل املكاتــب اال�ست�شاريــة الهند�سيــة  ،املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  5 :من �شعبـــــــــان �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  12 :من مايـــــــــــــو �سنــة 2016م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون تنظيـم عمـل المكاتـب اال�ست�شاريـة الهند�سيـة
الف�صــــل الأول
التعريفــــــات
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 :
الــــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
الوزيـــــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
املديــر العـــام :
مدير عام التجارة بالوزارة .
الدائـرة املخت�صـة :
دائرة الوكاالت والرتاخي�ص املهنية والنفطية .
اجلهــات ذات العالقــة :
�أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
اال�ست�شـارات الهند�سيــة :
الأعمــال اخلا�صــة ب�إعداد الر�سوم ــات واملخطط ــات واملوا�صف ــات وال�ش ــروط والت�صميمـ ــات
وامل�سح والتخطيط  ،والإ�شراف على التنفـيذ  ،و�إبداء امل�شورة  ،و�إجراء الدرا�سات الفنية
واجلدوى االقت�صادية  ،وتقدير التكاليف وح�ساب قيمتها  ،فـي �شعب وفروع التخ�ص�صات
الهند�سية الرئي�سية املعمارية واملدنية والكهربائية وامليكانيكية والكيميائية والإلكرتونية
واجليولوجية والبيئية والزراعية وال�صناعية وهند�سة البرتول والتعدين ونظم احلا�سب
الآيل وم�سح الكميات وغريها من التخ�ص�صات الهند�سية الأخرى .
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املكتـــب الهند�ســـي :
مكتب ا�ست�شاري حا�صل على ترخي�ص ممار�سة اال�ست�شارات الهند�سية فـي تخ�ص�ص واحد ،
وفقا لتخ�ص�ص �صاحب املكتب �سواء � ،أكانت ملكية فردية �أم �شركة .
مكتب اال�ست�شارات الهند�سية :
مكت ـ ــب ا�ست�ش ـ ـ ــارات حا�صل عل ــى ترخي ــ�ص ممار�سـ ــة اال�ست�شـ ــارات الهند�سي ــة ف ـ ــي �أكث ـ ــر
من تخ�ص�ص  ،وفقا لتخ�ص�ص �صاحب املكتب �أو �أ�صح ــاب مكتــب اال�ست�شــارات الهند�سيــة ،
�سواء �أكانت ملكية فردية �أم �شركة .
الدرجـــة املهنيـــة :
درجة مهند�س حمرتف � ،أو مهند�س ا�ست�شاري .
الرتخيــــ�ص :
ترخي�ص مزاولة اال�ست�شارات الهند�سية للمكتب الهند�سي �أو مكتب اال�ست�شارات الهند�سية
الذي ت�صدره الدائرة املخت�صة .
املرخـــ�ص لــــه :
�صاحب املكتب الهند�سي � ،أو مكتب اال�ست�شارات الهند�سية .
الف�صــل الثانـــي
ال�سجــل و�شــروط الترخيــ�ص
املــادة ( ) 2
ال يجوز فتح مكتب هند�سي � ،أو مكتب ا�ست�شارات هند�سية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من الوزارة  ،وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 3
يعد �سجل خا�ص بالدائرة املخت�صة لقيد املكاتب الهند�سية  ،ومكاتب اال�ست�شارات الهند�سية
املرخ�ص لها  ،واملهند�سني العاملني بها .
املــادة ( ) 4
حتـ ــدد ر�سوم الرتخيـ ـ ــ�ص وجتديـ ــده  ،و�أي ر�س ـ ــوم �أخــرى بقــرار من الوزي ــر  ،بعـ ــد موافقـ ــة
وزارة املالي ـ ــة .
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املــادة ( ) 5
ي�شرتط فـي طالب الرتخي�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أن يكون متفرغا لعمله فـي املكتب الهند�سي � ،أو مكتب اال�ست�شارات الهند�سية .
ج �	-أال ي�شتغل ب�أي مهنة �أو عمل �آخر يتعار�ض مع الرتخي�ص املمنوح له  ،و�أال يكون له
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �أعمال التجارة واملقاوالت ذات ال�صلة ب�أعماله
الهند�سية .
د �	-أن يكـ ــون حا�ص ــال علـ ــى الأقل على درجـ ــة البكالوريـ ــو�س فـي �أحـ ــد التخ�ص�صـ ــات
الهند�سية �أو ما يعادلها .
هـ �	-أن يكون متمتعا بالأهلية .
و �	-أن يك ـ ــون ح�سن ال�سمعة  ،ول ــم ي�سب ــق احلك ــم علي ـ ــه فـي جرمية خمل ـ ــة بال�شـ ــرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
املــادة ( ) 6
ا�ستثناء من حكم الفقرة (ب) من املــادة ( )5م ــن هذا القانـ ــون  ،يجوز اجلمع ب ــني العم ــل
فـ ــي املكتـ ــب الهند�سـ ــي �أو مكتـ ــب اال�ست�شـ ــارات الهند�سيـ ــة  ،وع�ضويـ ــة اللجان واملجالـ ــ�س
احلكومية � ،أو القيام مبهام عر�ضية ال ت�ستغ ــرق �أك ـ ــرث من �سنة � ،أو تدري�س مـ ــادة الهند�س ــة
�أو �أحـ ـ ــد فروعهـ ــا ف ـ ــي اجلامع ـ ــات والكلي ـ ــات واملعاه ـ ــد العلي ــا � ،أو ع�ضوي ــة جملــ�س عمـان ،
�أو املجال�س البلدية �أو الدولية .
املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني (  )6 ، 5من هذا القانون  ،يتم الرتخي�ص ملكتب هند�سي ،
�أو مكتب ا�ست�شارات هند�سية  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�أ  -مكتب هند�سي :
�أن يك ــون ل ــدى طــال ــب الرتخيــ�ص خب ــرة عملي ـ ــة ال تق ــل عـ ــن ( )3ثـ ــالث �سن ــوات
فـي جمـ ــال تخ�ص�صــه بعد احل�صول على �شه ــادة البكالوريـ ــو�س � ،أو �سن ــة واح ــدة
بع ــد احل�صــول على �شهادة املاج�ستري � ،أو �أن يك ــون حا�صال على درج ــة الدكت ــوراه
فـي جمال تخ�ص�صه .
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ب  -مكتب ا�ست�شارات هند�سية :
�1 -1أن يكون لدى طالب الرتخي�ص مكتب هند�سي .
�2 -2أن يك ــون لدى طالب الرتخي�ص خربة عملي ــة ال تق ــل عن ( )5خم�س �سن ـ ــوات
فـي جمـ ــال تخ�ص�ص ــه بعد احل�صول عل ــى �شهـادة البكالوري ــو�س � ،أو ( )3ثالث
�سنوات بعد احل�صــول على �شهادة املاج�ستي ــر � ،أو (� )2سنت ــني بعـ ــد احل�ص ــول
على درجة الدكتوراه فـي جمال تخ�ص�صه .
�3 -3أن يكون لدى املكتب مهند�سون فـي تخ�ص�صات هند�سية خمتلفة .
املــادة ( ) 8
يجوز الرتخي�ص للمكاتب الهند�سية  ،ومكاتب اال�ست�شارات الهند�سي ــة الأجنبيـ ــة مبزاولـ ــة
�أعمالها فـي ال�سلطنة بامل�شاركة مع �شخ�ص عماين  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن يكون ال�شريك العماين مرخ�صا له مبزاولة اال�ست�شارات الهند�سية � ،أو م�ستوفـيا
لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )5من هذا القانون .
ب �	-أن يكــون املكتــب قــد مــار�س اال�ست�ش ــارات الهند�سي ــة فـي بلد الت�سجيل ملـ ــدة ال تقــل
عن ( )10ع�شــر �سن ــوات �سابقــة دون انقطــاع  ،وتقدي ــم بيان بالدرا�سات وامل�شاريع
والأعمال التي قام بتنفـيذها خالل هذه الفرتة .
ج �	-أن تتخذ امل�شاركة بني الطرفـني �شكل �إحدى ال�شركات التجارية املن�صو�ص عليها
فـي قانـ ــون ال�شركــات التجارية  ،والتي تتفق مع طبيعتها با�ستثناء �شركة املحا�صــة
�أو ال�شركة امل�ساهمة  ،على �أن يت�ضمن عقد ت�أ�سي�سها نوع ال�شركة وعنوانها ومركزها
الرئي�سي ور�أ�س مالها وا�سم وجن�سية وح�صة وموطن كل �شريك وغر�ضها ومدتها
و�سنتها املالية و�أ�سماء املفو�ضني بها  ،وكذلك �آلية �إدارتها .
وت�سري �أحكام قانون ال�شركات التجارية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا
القانون �أو فـي عقد الت�أ�سي�س  ،وال ت�سري على تلك ال�شركات �أحكام قانون ا�ستثمار
ر�أ�س املال الأجنبي .
د �	-أال تقـ ــل ح�صة ال�شريك العماين فـي ال�شركة ع ــن ( )%35خمــ�س وثالثني باملائ ــة
من ر�أ�س مالها .
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املــادة ( ) 9
يجوز للوزير الرتخي�ص ملكاتب اال�ست�شارات الهند�سية الأجنبية مبمار�سة عملها فـي بع�ض
التخ�ص�صات الفنية املتميزة غري املتوافرة فـي ال�سلطنة  ،كما يجوز له الرتخي�ص بفتح
فروع للمكاتب الهند�سية �أو املكاتب اال�ست�شارية الهند�سية الأجنبية التي تقوم ب�أعمال
ال�شرك ــات اململوك ــة لهــا � ،أو بنـ ــاء على عقود �أو اتفاقيـ ــات مع حكومة ال�سلطنـ ــة � ،أو �إحـ ــدى
ال�شركات اململوكة لها  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن يكون املكتــب فرعا ملكتب رئي�سي فـي اخلارج  ،ومرخ�صا فـي البلد ال�ص ــادر منه
الرتخي�ص  ،و�أن يكون قد م�ضى على ت�سجيله ( )10ع�شر �سنوات على الأقل  ،زاول
خاللها املكتب الرئي�سي ن�شاطه دون انقطاع .
ب  -تقدمي بيان بالدرا�سات وامل�شاريع والأعمال التي قام بها املكتب فـي �أنحاء العامل .
ج  -تقدمي بيان بامل�شاريع التي قام بها املكتب فـي ال�سلطنة فـي حالة تنفـيذ تعاقدات
عامة .
د  -تقدي ـ ــم بي ـ ــان �شام ــل مب ــالءة املكتب املاليـ ــة  ،وف ــق ميزانيتــه ال�سنوي ــة وم�شاريعـ ــه
( )3لثالث �سنوات من�صرمة .
هـ  -تقدمي بيــان بخطط املكتــب جت ــاه تعم ــني الوظائ ــف  ،وعن قدرت ـ ــه اال�ستيعابي ــة
للموارد الب�شرية العمانية خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ منحه الرتخي�ص ،
مبا فـي ذلك خطط تدريب املهند�سني العمانيني .
و  -تقدي ــم خطاب م�ص ـ ــدق من املرك ـ ــز الرئي ــ�سي للمكت ــب يفـيـ ــد حتمل ــه امل�س�ؤوليـ ــة
عن جميع الأعمال التي يقوم بها الفرع وم�ساندته له  ،و�أن يثبت بوثائ ــق ر�سمية
�أوراق ت�سجيله مبا فـي ذلك عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي �إن وجد .
ز  -تقديــم بي ــان بالكـ ــادر الوظيفـي فـي الف ــرع املزمع فتح ــه فـي ال�سلطن ــة وخرباته ــم
العلمية والعملية  ،وخا�صة املهند�س امل�س�ؤول عن الفرع .
ح  -تقدمي �ضمان الت�أمني املهني �ساري املفعول .
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املــادة ( ) 10
تقدم طلبات الرتخي�ص �إىل الدائرة املخت�صة على النماذج املعدة لذلك  ،وتكون م�شفوعة
بامل�ستنـ ــدات امل�ؤيدة لها  ،وعلى الدائرة الب ـ ــت فـي الطلب خالل ( )15خم�سـ ــة ع�شـ ــر يوم ــا
من تاريخ تقدميه  ،بعد التحقق من توافر ال�شروط وامل�ستندات  ،وتكون مدة الرتخي�ص
( )5خم�س �سنوات قابلة للتجديد .
املــادة ( ) 11
تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعالم املتقدم بطلب الرتخي�ص فـي حال عدم توفر ال�شروط املقررة
�أو وجود نق�ص فـي املعلومات �أو امل�ستندات  ،وذلك ب�أي طريقة �إعالن �سواء �أكانت كتابية
�أم �إلكرتونية  ،وفـي حال رف�ض الطلب فـيجب �أن يكون ذلك م�سببا  ،و�أن يخطر به مقدم
الطلب فور �صدوره .
املــادة ( ) 12
يحــق ملن رف�ض طلبه �أو و�ضع فـي غيــر تخ�ص�صه �أو �صنف فـي غري فئته �أو �شطب قيــده ،
�أن يتظلـ ــم للوزير خ ــالل (� )60ستني يوما من تاري ـ ــخ �إخطاره  ،ويجب البت فـي التظلـ ــم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب عدم الرد خالل هذه املدة مبثابة
رف�ض للتظلم .
ويجوز ملن رف�ض طلبه ل�سوء ال�سمعة �أو ال�سلوك التقدم من جديد بطلب الرتخي�ص له بعد
م�ضي (� )2سنتني من تاريخ رف�ض طلبه  ،وب�شرط �أن يثبت ح�سن �سمعته و�سلوكه طوال
هذه املدة � ،أما �إذا كان قد مت رف�ض الطلب لعدم توفر �شرط �آخر جاز لطالب الرتخي�ص
�أن يتقدم من جديد بطلب الرتخي�ص له مبجرد توفر هذا ال�شرط .
املــادة ( ) 13
يجب جتديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،ويرتتب على عدم
التجديد �شطب املكتب من ال�سجل بعد �إنذاره  ،ومرور ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلمه
لهذا الإنذار  ،ويكون ال�شطب بقرار من الوزير  ،ويتم �إخطار املخالف به .
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املــادة ( )14
ال يجـ ــوز للمرخ�ص لـ ــه  -مبوجـ ــب هذا القانون  -الت ــنازل عـ ــن الرتخيـ ــ�ص ال�صـ ــادر ل ــه
�إال بعد احل�صول على موافقة الدائ ــرة املخت�صة  ،وي�شت ــرط �أن تتواف ــر فـي املتنازل �إلي ــه
جميع ال�شروط الالزم توافرها وفقا لأحكام هذا القانون .
الف�صـــل الثالــــث
املهند�ســـون العاملــــون
املــادة ( ) 15
ي�شتــرط فـي املهند�سني غيـ ــر العماني ــني العامل ــني فـي جم ــال تخ�ص�صه ــم ف ــي املكات ـ ــب
الهند�سي ـ ــة ومكات ــب اال�ست�ش ــارات الهند�سية توافر خربة عملية لديهـ ـ ــم ال تقـ ــل عـ ــن ()5
خمـ�س �سن ــوات من تاريـ ــخ احل�صول على �شهـ ــادة بكالوريـ ــو�س الهند�سـ ــة �أو ما يعادلهـ ــا ،
و( )10ع�شر �سنوات بالن�سبة للمهند�س غري العماين الذي يتوىل م�س�ؤولية املكتب .
ويجوز تعيني العمانيني احلا�صلني على �شهادة البكالوريو�س فـي الهند�سة �أو ما يعادلها
للعمل فـي املكاتب الهند�سية � ،أو مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية بال�سلطنة دون ا�شرتاط
اخلربة  ،على �أن تعتمد �أعمالهم من م�س�ؤويل تلك املكاتب ح�سب التخ�ص�ص .
ويجب على املكتب الهند�سي �أو مكتب اال�ست�شارات الهند�سية تقدمي طلب �إىل جمعية
املهند�سني العمانية لتقييم واعتماد م�ستندات و�شهادات وخربات املهند�سني املزمع تعيينهم
فـي هذه املكاتب  ،ويرتتب على عدم الـ ــرد من قبـ ــل اجلمع ــية خ ــالل ( )30ثالث ــني يومــا
من تاري ـ ــخ تقدمي الطلب مبثابة قب ــول له  ،ويجوز للوزارة اال�ستعانة بجهات هند�سي ــة
�أخــرى �إذا تعذر على اجلمعية القيام بذلك .
املــادة ( ) 16
ال يجوز للمهند�س العمل فـي �أكثـ ــر من مكت ــب هند�س ــي � ،أو مكتب ا�ست�ش ــارات هند�سيـ ــة ،
كما ال يجوز له التوقيع �إال على خمططات وتعهدات الإ�شراف ال�صادرة عن املكتب بجانب
املهند�س املفو�ض بالتوقيع للمكتب  ،والتي تدخل �ضمن تخ�ص�صه  ،ب�شرط �أن يكون قد قام
�أو �شارك فـي ت�صميمها .
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املــادة ( )17
يقت�ص ــر ح ـ ــق التوقيـ ــع على املخططات الهند�سيـ ــة والر�سومـ ــات والت�صاميـ ــم وموا�صف ـ ــات
وجداول كميات ومناذج تقارير امل�شروعات وتعهـ ــدات الإ�شراف وجميع املهام الهند�سية
ال�صـادرة علــى :
�أ  -املرخ�ص له .
ب  -املهند�سني العاملني فـي املكتب ح�سب اال�شرتاطات الآتية :
�	- 1أن يكون التفوي�ض بالتوقيع م�سجال لدى الوزارة .
�	- 2أن يك ـ ــون م�ستوفـيـ ــا للمتطلبـ ــات الالزمـ ــة للح�صـ ــول عل ــى الدرجـ ــة املهني ـ ــة
مـن اجلهــة التــي حتددهــا ال ــوزارة .
�	- 3أن يكــون متفرغ ــا للعمل فـي املكت ــب  ،وال يجوز له �أن يكون �شريك ــا � ،أو ميتـ ــلك
�شركة �أخرى فـي التخ�ص�ص نف�سه .
ويكون املرخ�ص له م�س�ؤوال عن االلتزامات النا�شئة عن تعامالت مكتبه .
الف�صــــل الرابــــع
احلقــــوق والواجبـــــات
املــادة ( )18
علـ ــى املرخ ـ ــ�ص لـ ــه �أن يقـ ـ ــرن ا�سـ ــم مكتب ـ ــه برقـ ـ ـ ــم قي ـ ــده فـ ــي ال�سجـ ــل املن�صـ ـ ــو�ص عليـ ــه
فـي املــادة ( )3من هذا القان ـ ــون بجميـ ــع املكاتب ـ ــات وال�شهـ ـ ــادات والر�سوم ـ ــات والتقاري ـ ـ ــر
التي يوقعها .
املــادة ( )19
على كل من قيد ا�سمه فـي ال�سجل �أن يخطر الدائرة املخت�صة بعنوان مكتبه  ،وب�أي تغيري
يحدث فـي البيانات امل�سجلة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
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املــادة ( ) 20
يلتزم املرخ�ص له مبا ي�أتي :
�أ �	-أن يتخذ فـي عمله االحتياطات التي ت�ستوجبها �أ�صول املهنة حلماية �سالمة
الأ�شخا�ص الذين قد يت�أثرون من العمل الذي يكون م�س�ؤوال عنه  ،وعليه �أال يوقع
على �أي ر�سومات �أو موا�صفات ت�شكل �أي خطورة .
ب �	-أن يتخ ــذ ف ــي عمل ــه االحتياط ــات التي ت�ستوجبهـ ــا �أ�ص ــول املهن ــة حلماية البيئـ ــة
التي قد تت�أثر من العمل الذي يكون م�س�ؤوال عنه  ،وعليه �أال يوقع على �أي ر�سـومات
�أو موا�صفات ت�ؤدي �إىل �ضرر بيئي .
ج  -النزاهة وامل�صداقية فـي تعامله مع �صاح ــب العم ــل واملق ــاول عند تنفـيــذ العقود ،
وعليه �أن يتعاون معهما لإمتام العمل على الوجه املطلوب .
د � -أن يحدد بو�ضوح ل�صاحب العمل حقوقه فـي الر�سومات والت�صميمات التي يعدها ،
وما �إذا كانت تعترب مملوكة له  ،ويجوز تكرارها ل�صاحب عمل �آخر �أم ال .
هـ �	-أن يلتزم بالقوانني والأنظمة والقرارات ال�صادرة من اجلهات ذات العالقة ب�ش�أن
الأعمال الهند�سية التي يقوم بها  ،وعليه �إخطار اجلهات ذات العالقة فور اكت�شافه
�أي خمالفة فـي تنفـيذ تلك الأعمال .
و �	-أال يوقع على خمططات وت�صميمات معدة من قبل �شخ�ص �آخر .
ز �	-أن يلتزم بعدم نقل �أي ت�صميم �أعده مكتب �آخر �إال مبوافقته .
املــادة ( ) 21
على املكتــب الهند�ســي  ،ومكت ــب اال�ست�ش ــارات الهند�سي ــة االحتف ــاظ مبلفات فنيـ ــة كامل ــة
عن مراحل �سري العمل بامل�شروع الذي ي�شرف عليه  ،وكذلك املخططات والت�صميمات املعدة
للم�شـ ــروع �شامال العقد املوقع مع املـ ــالك  ،وذلك ملـ ــدة ال تق ــل عن ( )10ع�شـ ــر �سن ــوات بعد
انتهاء التنفـيذ .
املــادة ( ) 22
يك ــون املرخ ــ�ص لــه امل�صمــم �أو امل�شرف على التنفـيــذ م ــ�س�ؤوال  -بالت�ضـامن مع املقاول -
عما يحـدث من �أخطـاء وعيوب فـي امل�شاريع الت ــي �صممـ ــت مبعرفت ــه � ،أو نف ـ ــذت حتــت
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�إ�شراف ــه  ،ولو كان العيب راجعا �إىل الأر�ض املقام عليها امل�شروع � ،أو كان �صاحب العمل قد
�أجاز �إقامة املن�ش�آت املعيبة  ،وذلك ملدة ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ ت�سلم تلك املن�ش�آت .
و�إذا اقت�صر عمل املكتب على و�ضع الت�صميم دون �أن يكلف بالإ�شراف على التنفـيذ ال يكون
م�س�ؤوال �إال عن العيوب التي نتجت عن الت�صميم  ،ويقع باطال كل اتفاق �أو �شرط يق�صد
به الإعفاء من ال�ضمان �أو االنتقا�ص منه .
وت�سقط دعوى امل�س�ؤولية عن ال�ضمان بانق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من وقت اكت�شاف اخلط�أ
�أو العيب �أو اخللل املوجب للم�س�ؤولية دون اتخاذ �إجراءات �إقامة الدعوى امل�شار �إليها .
الف�صــل اخلامــ�س
جلنـــــة املخالفـــــات
املــادة ( ) 23
ت�شكـ ــل بقرار من الوزير جلنة للمخالفات برئا�س ـ ــة وكيـ ــل ال ــوزارة  ،وع�ضوي ــة (� )4أربع ــة
من املهند�ســني من ذوي اخلبــرة والكف ــاءة فـي جم ــال الهند�سة وامل�شه ــود له ــم بالنزاه ــة
على �أن يكون اثنان منهم ممثلني جلمعيــة املهند�سني العماني ــة  ،وذلك ملـ ــدة ( )5خم ــ�س
�سنوات قابلة للتجديد .
املــادة ( ) 24
للمدي ــر الع ــام  -م ــن تلق ــاء نف�س ــه �أو بنــاء علــى �شكــوى تقــدم �إليــه � -أن يجــري حتقيق ــا
مع املرخ�ص له الذي ين�سب �إليه خمالفة �أ�صول املهنة �أو القواعد الهند�سية �أو �أي خمالفة
لأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له � ،أو يفقد �شرطا من ال�شروط الواجب توافرها
للرتخي�ص � ،أو يتبني �أنه فاقدها قبل الرتخي�ص  ،ثم يحيل الأمر �إىل جلنة املخالفات .
املــادة ( ) 25
تبت جلنة املخالفات فـي ال�شكاوى واملخالفات واملوا�ضيع املحالة �إليها بعد �إعالن املخالف
باحل�ضور �أمامها قبل املوعد املحدد النعقاد اجتماعها بـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل ،
وذلك بكتاب م�سجل مبني فـيه املخالفات املن�سوبة �إليه  ،وتاريخ ومكان انعقاد االجتماع .
ويجوز للمخالف �أن يبدي دفاعه �شفاهة �أو كتابة بنف�سه �أو ممن ميثله قانونا  ،ف�إذا مل
يح�ضر املخالف �أو ممثله القانوين رغم �إعالنه �إعالنا �صحيحا  ،جاز للجنة املخالفات
�إ�صدار قرارها فـي غيابه .
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املــادة ( ) 26
للجنة املخالفات توقيع �أحد اجلزاءات الآتية على املخالف :
�أ  -الإنذار .
ب  -وقف الرتخي�ص مدة ال تزيد على �سنة .
ج � -إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 27
يجوز ملن وقع عليه �أحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( � )26أن يتظلم �إىل الوزير
خــالل (� )60ستيــن يوم ــا من تاريــخ �صدور القرار  ،وعلى الوزير الف�ص ــل فـيه خـ ــالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب مرور هذه املدة دون البت مبثابة رف�ض للتظلم .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 28
مـ ــع عدم الإخالل ب�أي عقوبـ ــة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سج ــن مدة ال تق ــل
عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )20٫000ع�شرين �ألف ريال عمان ــي � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،
كل �شخ�ص ارتكب �أيا من الأفعال الآتية :
�أ  -زاول اال�ست�شارات الهند�سية بغري ترخي�ص .
ب  -زاول اال�ست�شارات الهند�سية بعد �إيقافه عن مزاولتها .
ج �	-أ�صدر �أو �أذاع ن�شرات فـي و�سائل الإعالم �أو غريها من و�سائل الدعاية بق�صد
الإيهام ب�أن له حق مزاولة مهنة الهند�سة  ،رغم عدم قيده فـي ال�سجل �أو �شطب
ا�سمه �أو �إيقافه عن مزاولة اال�ست�شارات الهند�سية .
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د  -تو�صل �إلــى قيــد ا�سم ــه فـي �سجل املهن الهند�سيـ ــة  ،وذلك ب�إعط ــاء بيانـ ــات غي ـ ــر
�صحيحة �أو قدم �شهادات غري مطابقة للواقع  ،مع علمه بذلك .
ويجوز للمحكمة �أن حتكم ب�إلغاء الرتخي�ص و�شطب اال�سم من ال�سجل  ،ويتم �إخطار
الدائرة املخت�صة مبنطوق احلكم .
املــادة ( ) 29
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخ ــر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال تق ــل
عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50٫000خم�سني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني  ،كل مرخ�ص له �أو �شريك �أو مفو�ض فـي مكتب �أهمل �إهماال ج�سيما فـي �أداء
الأعمال املوكلة �إليه � ،أو مل يتخذ االحتياطات الالزمة مما �أدى �إىل الإ�ضرار ب�سالمة
الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو البيئة .
الف�صـــل ال�سابـــع
الأحكــــام اخلتاميــــة
املــادة ( ) 30
ي�ص ــدر ق ــرار من ال�سلط ــة املخت�صة باالتفاق مع الوزير مبن ــح �صفة ال�ضبطية الق�ضائي ــة
للموظفـني املخت�صني ب�ضبط الأفعــال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات املنفذة له .
املــادة ( ) 31
ي�صـ ــدر الوزير الالئحة التنفـيذي ـ ــة لهذا القانون خ ــالل مدة ال تتجـ ــاوز (� )6ستـ ــة �أ�شهـ ــر
من تاريخ �صدوره  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام ــه  ،و�إىل �أن ت�صــدر ي�ستم ــر
العمل باللوائح والقرارات ال�سارية فـي تاريخ العمل به فـيما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
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املــادة ( ) 32
فـي حالة وفاة �صاحب الرتخي�ص تنتقل ملكية الرتخي�ص �إىل الورث ــة  ،علــى �أن يقوم ــوا
بتعديل و�ضع املكتب فـي مدة �أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الوفاة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يتوىل �إدارة املكتب مهند�س خمت�ص .
املــادة ( ) 33
يلغـ ــى قانون تنظي ــم عمـ ــل املكاتب اال�ست�شارية الهند�سية ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  ، 94/120كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 34
علـ ــى املخاطبـ ــني بهذا القانـ ــون توفـي ـ ــق �أو�ضاعه ــم وفقا لأحكام ــه خ ــالل م ــدة ال تتجــاوز
�سنة واحدة من تاريخ العمل به .
املــادة ( ) 35
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .

