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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2000/109

باإ�سدار قانون الرقابة على املعادن الثمينة

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 78/1 بتحديد اخت�سا�سات املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�س 

بوزارة التجارة وال�سناعة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن الرقابة على املعادن الثمينة بالقانون املرافق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير التجارة وال�سناعة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ن�س يخالف القانون املرافق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 18 من �سعبــان �سنة 1421هـ

املـوافــــق : 15 من نوفمرب �سنة 2000م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون الرقابة على املعادن الثمينة

املـــادة ) 1 ( 

املو�سح قرين كل  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  القانون يكون  اأحكام هذا  فـي تطبيق 

منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الوزير :

وزير التجارة وال�سناعة

املديرية :

املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�س بوزارة التجارة وال�سناعة

املعادن الثمينة : 

الذهب والف�سة والبالتني �سواء على هيئة اأ�سناف م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة اأو غري م�سغولة 

اأو �سبائك اأو عملة .

الأ�سناف :

الأ�سناف ذات العيار املنخف�س ، الأ�سناف املطلية ، الأ�سناف املطعمة .

الأ�سناف ذات العيار املنخف�س :

كل �سنف م�سغول خملوط يحتوي على كمية من املعدن الثمني النقي اأقل من احلد الأدنى 

للعيارات القانونية وفقا لأحكام هذا القانون .

الأ�سناف املطلية :

كل �سنف من معدن ثمني اأو غري ثمني مطلي مبعدن اأثمن وفقا لأحكام هذا القانون .

الأ�سناف املطعمة :

كل �سنف من معدن غري ثمني مطعم مبعدن ثمني اأو اأكرث اأو اأحجار ذات قيمة .

الأحجار ذات القيمة :

الأحجار الكرمية الطبيعية كاملا�س والياقوت والزمرد واللوؤلوؤ والزفري ، والأحجار ن�سف 

الكرمية والأحجار ال�سناعية امل�سابهة لالأحجار الكرمية ون�سف الكرمية فـي اللون وال�سكل .

العيار :

عدد الوحدات الوزنية فـي كل 1000 وحدة وزنية من املعدن الثمني النقي .
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الدمغ :

و�سع عالمات ر�سمية مميزة اأو عالمات معرتف بها على املعادن الثمينة والأ�سناف التي 

حتتوي على هذه املعادن للدللة على نوعها وعيارها القانوين .

ق�سم الدمغ :

ق�سم الدمغ باملديرية .

ال�سهم :

عبارة عن 1000/1 من اجلرام من املعدن الثمني .

املـــادة ) 2 ( 

العيارات القانونية للمعادن الثمينة املعتمدة فـي ال�سلطنة هي :

اأ - الذهب

)24( قرياط اأو 999 �سهما ) جزءا من الألف(

)22( قرياط اأو 916 �سهما ) جزءا من الألف(

)21( قرياط اأو 875 �سهما ) جزءا من الألف(

)18( قرياط اأو 750 �سهما ) جزءا من الألف(

ب - الف�سة 

999 �سهما ) جزءا من الألف (

925 �سهما ) جزءا من الألف (

800 �سهما ) جزءا من الألف(

ج - البالتني 

950 �سهما ) جزءا من الألف ( من البالتني النقي

وللوزير اأن ي�سدر قرارا باإ�سافة اأية عيارات اأخرى اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك .

ويجب اأن تكون مادة اللحام من ذات عيار املعدن الثمني .

املـــادة ) 3 ( 

ل يجــوز بيـع املعـادن الثمينـة امل�سغولـة اأو ن�سـف امل�سغولـة اأو غيـر امل�سغولـة اأو عر�سهـا للبيـع 

اأو حيازتها بق�سد البيع اإل اإذا كانت مرقومة ومدموغة بعالمة الدمغ الر�سمية لل�سلطنة 

اأو بعالمة دمغ معرتف بها لإحدى الدول العربية اأو الأجنبية .
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كما ل يجوز بيع �سبائك اأو عمالت هذه  املعادن اأو عر�سها للبيع اأو حيازتها بق�سد البيع اإل 

اإذا كانــت مرقـومة ومدموغـة وفقـا للفقـرة ال�سابقـة وخمتومـة بختـم اآخـر عليـه كلمـــة ذهب 

اأو ف�سة اأو بالتني وختم ثالث عليه احلرف الدال على تاريخ الدمغ والرتقيم .

املـــادة ) 4 ( 

ل يجوز بيع الأ�سناف ذات العيار املنخف�س اأو عر�سها  للبيع اأو حيازتها بق�سد البيع اإل اذا 

كانت مرقومة برقم يبني ن�سبة املعدن الثمني الذي حتتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا 

ببيان نوعه ، فاإذا مل ي�سمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة حتمل هذه البيانات .

املـــادة ) 5 ( 

ل يجوز بيع الأ�سناف املطلية اأو عر�سها للبيع اأو حيازتها بق�سد البيع اإل اإذا كانت مدموغة 

بكلمة " مطلي" باللغة العربية اأو مقابلها باللغة الإجنليزية اأو بلغة الدولة امل�ستوردة منها ، 

فاإذا مل ي�سمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة حتمل هذه البيانات .

واإذا كان ال�سنف من معدن ثمني مطلي مبعدن اأثمن فيجب اأن يكون مدموغا بعالمة دمغ 

املعدن الثمني .

املـــادة ) 6 ( 

ل يجوز بيع الأ�سناف املطعمة اأو عر�سها للبيع اأو حيازتها بق�سد البيع اإل اإذا كانت مدموغة 

بكلمة » مطعم« باللغة العربية اأو مقابلها باللغة الإجنليزية اأو بلغة الدولة امل�ستوردة منها 

الألفية  بالأجزاء  عليه  حتتوي  الذي  النقي  الثمني  املعدن  ن�سبة  يبني  برقم  ومرقومة 

مقرونا ببيان نوعه ، فاإذا مل ي�سمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة حتمل هذه البيانات .

املـــادة ) 7 ( 

كان  اإذا  اإل  البيع  بق�سد  حيازتها  اأو  للبيع  عر�سها  اأو  القيمة  ذات  الأحجار  بيع  يجوز  ل 

مرفقا بها بطاقة يو�سح فيها ا�سم احلجر و�سنفه ووزنه ولونه وم�ستوى جودته من حيث 

درجة النقاء وخوا�سه و�سالمته من الك�سر واخلد�س واأية عيوب اأخرى  به ومدى تعر�سه 

لأي نوع من املعاجلات .
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املـــادة ) 8 ( 

للمعادن  القانونية  للعيارات  والرتقيم  الر�سمية  الدمغ  الوزير عالمات  بقرار من  حتدد 

ال�سلطنة  فـي  املقبولة  والرتقيم  الر�سمية  الدمغ  عالمات  وكذلك   ، والأ�سناف  الثمينة 

للدول العربية والأجنبية ب�سرط املعاملة باملثل .

كما حتدد بقرار من الوزير احلالت التي ت�ستثنى فيها املعادن الثمينة من الدمغ والرتقيم 

طبقا لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 9 ( 

يقوم ق�سم الدمغ بفح�س الأحجار ذات القيمة وفح�س وحتليل املعادن الثمينة والأ�سناف 

اإل  ترقيمها  اأو  منها  قطعة  اأية  دمغ  للق�سم  يجوز  ول   ، ودمغها  وترقيمها  عيارها  وبيان 

، وي�ستثنى من ذلك ما توجبه �سرورات ال�سناعة وفقا ملا حتدده  اإذا كانت كاملة ال�سنع 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز ال�سماح للقطاع اخلا�س بفتح خمتربات لفح�س وحتليل املعادن الثمينة والأ�سناف 

بال�سروط والأو�ساع التي حتددها املديرية .

وتبني الالئحة التنفيذية اأحكام واإجراءات الفح�س والتحليل واملعايرة والدمغ والرتقيم ،

والر�ســوم امل�ستحقـــة مقابـــل ذلك . وفــي جميـع الأحـوال يكـون قـرار ق�سـم الدمـغ بالفحـ�س 

اأو التحليل اأو حتديد العيار نهائيا .

املـــادة ) 10 ( 

لق�سم الدمغ فح�س اأية عينة من خامات املعادن الثمينة اأو الأحجار ذات القيمة ، اإذا طلب 

ذوو ال�ساأن ذلك ، ويعطى الطالب �سهادة بنتيجة الفح�س .

املـــادة ) 11 ( 

هذا  لأحكام  وفقا  املرقومة  اأو  املدموغة  غري  والأ�سناف  الثمينة  املعادن  م�ستوردي  على 

اجلمركية  الر�سوم  �سداد  بعد   ، ترقيمها  اأو  لدمغها  الدمغ   ق�سم  اإىل  تقدميها  القانون 

امل�ستحقة عليها .

وعلى ق�سم الدمغ التحفظ على اأية معادن ثمينة اأو اأ�سناف تقدم اإليه لدمغها اأو ترقيمها 

اإذا مل يقدم امل�ستورد ما يفيد دخولها اإىل ال�سلطنة بطريقة م�سروعة ، وتخطر اجلهات 

املخت�سة بذلك .
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املـــادة ) 12 ( 

على م�ستوردي املعادن الثمينة والأ�سناف املن�سو�س عليها فـي املادة ال�سابقة اإعادة ت�سديرها 

اإذا رف�س ق�سم الدمغ ترقيمها اأو دمغها ، وتعامل حينئذ معاملة الب�سائع املعادة قانونا ، 

ويحق للم�ستورد عند اإعادة ت�سديرها ا�سرتداد الر�سوم اجلمركية املدفوعة .

املـــادة ) 13 ( 

يكون ملوظفي املديرية الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير 

القانون  هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  اجلرائم  اإثبات  فـي  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة 

والقرارات املنفذة له ، كما يكون لهم فـي �سبيل مراقبة تنفيذ اأحكام هذا القانون والقرارات 

املنفذة له دخول املتاجر وامل�سانع واملخازن وغري ذلك من الأماكن املعدة ل�سنع امل�سوغات 

اأو بيعها اأو رهنها و�سبط ما يوجد منها خمالفا لأحكامه .

املـــادة ) 14 ( 

بال�سجن مدة ل  يعاقب  العماين  املادة )193( من قانون اجلزاء  الإخالل بحكم  مع عدم 

هاتني  باإحدى  اأو  عماين  ريال  خم�سمائة  على  تزيد  ل  وبغرامة  اأ�سهر  ثالثة  على  تزيد 

العقوبتني كل من دمغ اأو رقم املعادن الثمينة اأو الأ�سناف بعالمات دمغ اأو ترقيم مزورة ، 

ويعاقب بذات العقوبة كل تاجر اأو �سانع باع هذه املعادن اأو الأ�سناف اأو عر�سها للبيع اأو 

حازها بق�سد البيع اأو تعامل فيها مع علمه بتزويرها .

ويحكم بامل�سادرة فـي جميع الأحوال .

املـــادة ) 15 ( 

عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنتني   على  تزيد  ول  اأ�سهر  �ستة  تقل عن  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب 

هاتني  باإحدى  اأو   عماين  ريال  اآلف  ثالثة  على  تزيد  ول  عماين  ريال  وخم�سمائة  األف 

العقوبتني كل من اأحدث فـي املعادن الثمينة اأو الأ�سناف بعد دمغها اأو ترقيمها تغيريا اأو 

تعديال  يجعلها غري مطابقة للعيار املدموغة به ، ويعاقب بذات العقوبة كل من باع هذه 

اأو تعامل فيها مع علمه مبا  البيع  اأو حازها بق�سد  اأو عر�سها للبيع  اأو الأ�سناف  املعادن 

احدث فيها من تغيري اأو تعديل .
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املـــادة ) 16 ( 

يعاقب  بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنة وبغرامة ل تقل عن األف 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل  األف وخم�سمائة ريال عماين  ريال عماين ول تزيد على 

تاجر اأو �سانع عر�س للبيع اأو تعامل باأي طريقة كانت فـي معادن ثمينة اأو اأ�سناف غري 

مدموغة اأو مرقومة .

الدمغ  ق�سم  فعلى   ، القانونية  العيارات  اإحدى  من  امل�سبوطات  وكانت  بالإدانة  حكم  واإذا 

دمغها بالعيار اخلا�س بها ، وترد اإىل �ساحبها بعد دفع �سعف الر�سوم املقررة .

املـــادة ) 17 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر وبغرامة  ل تزيد على خم�سمائة ريال عماين 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من حال دون تاأدية اأي من املوظفني املن�سو�س عليهم فـي  

املادة )13( من هذا القانون ملهام وظيفته باأية طريقة كانت .

املـــادة ) 18 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ل تقل عن مائتي ريال عماين ول 

تزيد على األف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأحكام هذا القانون 

اأو القرارات التي ت�سدر تنفيذا له عدا  ما ن�س عليه فـي املواد ال�سابقة .


