اجلريدة الر�سمية العدد ()1074

�صنــدوق الرفـــد
قــــرار
رقم 2014/16
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة ملراكـز �سنـد للخدمـات
ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد و�إ�صدار نظامه ،
و�إىل الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/319
و�إىل موافقــة جملــ�س �إدارة �صنــدوق الرفــد بتاريـخ  24يونيــو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمل بالالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2009/319امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ذي الحجة 1435هـ
الموافــق  1 :من �أكتوبـــــــــــر 2014م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيــ�س جملــ�س �إدارة �صنــدوق الرف ــد
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الالئحـة التنظيميــة ملراكــز �سنــد للخدمــات
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ــات والعبــارات التاليــة  -فـي تطبيــق �أحكام هــذه الالئحــة  -املعنــى املبني قريـن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ال�صنـــــــــــــــــــــدوق � :صندوق الرفد .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي لل�صندوق .
الفــــــــــــــــــــــــــــــرع  :فرع ال�صندوق املخت�ص باملحافظة .
املراكـــــــــــــــــــــــــــــز :مراكز �سند للخدمات .
اللجنــــــــــــــــــــــــــــة :جلنة املراكز املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من هذه الالئحة .
الرتخيـــــــــــــــــــــ�ص :املوافقة ال�صادرة للمراكز .
جلنــــــة املقابـــــالت :اللجنة املخت�صة ب�إجراء املقابالت ال�شخ�صية للمتقدمني للح�صول
على الرتخي�ص واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة .
النظـــــــــــــــــــــــــــــام :النظـ ــام الإلكرتونـ ــي امل�ستخ ــدم ف ــي طباعـ ــة اال�ستمـ ــارات الذكي ــة
�أو تقدمي اخلدمات الإلكرتونية .
املــادة ( ) 2
تتوىل املراكز تقدمي اخلدمات الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1و�ضع الآليات الالزمة العتماد الطلبات املقدمة ومنح الرتخي�ص .
 - 2البت فـي الطلبات املقدمة للح�صول على الرتخي�ص  ،وفـي كافة الطلبات املتعلقة
باملراكز  ،وذلك على النحو املبني فـي هذه الالئحة .
 - 3حتديد الآليات الالزمة ملتابعة وتقييم �سري العمل باملراكز وتطويرها .
 - 4و�ضع اخلطط املنا�سبة لتطوير املراكز وتنظيم عملها .
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املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة املقابالت بكل فرع بقرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 5
ال يجـ ــوز تقدي ـ ــم اخلدم ـ ــات املن�ص ـ ــو�ص عليه ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ــذه الالئحـ ــة �إال بع ـ ــد احل�ص ـ ــول
عل ــى ترخي ــ�ص ب ــذلك .
املــادة ( ) 6
ي�شرتط فـيمن يتقدم لطلب الرتخي�ص ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية � ،أو �شركة عمانية ال يزيد عدد �أع�ضائها على (� )4أربعة
�أ�شخا�ص .
� - 2أن يكـ ـ ــون م ـ ــن �أبن ـ ــاء الوالي ـ ــة الت ـ ــي يرغ ـ ــب ف ـ ــي فتـ ــح املركـ ــز به ــا با�ستثنـ ـ ــاء
حمافظـ ــة م�سقــط .
� - 3أال يق ــل عم ــر املتقــدم عــن ( )18ثمانيــة ع�شــر عاما  ،وال يزيد على ( )55خمــ�سة
وخم�سني عاما .
� - 4أال يكـ ــون ق ــد �سبق له احل�صول على ترخي�ص �سابق ملزاولــة الن�شاط خــالل ()3
ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتقدمي الطلب .
� - 5أن يكون من غري العاملني فـي �أي من القطاعني احلكومي �أو اخلا�ص .
� - 6أن يلتزم بالتفرغ التام للعمل باملركز .
� - 7أن يلتزم بعدم ت�شغيل قوى عاملة وافدة باملركز .
� - 8أال يكون تاجرا فردا �أو �شريكا ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التجارية �أو له عالقة قانونية
بتلك امل�ؤ�س�سة .
� - 9أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل �أو ما يعادلها  ،ويجوز
لرئي�س اللجنة اال�ستثناء من هذا ال�شرط �شريطة �أن تتوافر لدى �صاحب ال�ش�أن
خربة عملية ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه �أو فـي جماالت م�شابهة .
 -10اجتياز املقابلة ال�شخ�صية .
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املــادة ( ) 7
يقدم طلب الرتخي�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شم�سية ملقدم الطلب .
 - 2ن�سخة من بطاقة �سجل القوى العاملة .
� - 3أ�صل ر�سالة عدم حمكومية من �شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 4ن�سخة من امل�ؤهل الدرا�سي .
 - 5ن�سخــة من �أوراق ال�سجــل التجــاري املت�ضــمن ن�شــاط طباعــة وت�صويــر امل�ستنــدات
ون�شاط تعقب املعامالت .
 - 6ن�سخة من �شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب الرتخي�ص من ذوي ال�ش�أن �إىل الفرع املطلوب فتح املركز فـي دائرة عمله .
املــادة ( ) 9
يتولــى الفــرع قيــد الطلــب ف ــي ال�سجــل املعــد لذلــك ودرا�ستــه  ،والتحق ــق م ــن ا�ستيفائ ــه
لل�شـروط املن�ص ــو�ص عليهــا فـي هذه الالئحة  ،وتتوىل جلنة املقابالت بالفرع �إجراء املقابلة
ال�شخ�صية لطالب الرتخي�ص  ،ويحال الطلب مرفقا به ر�أي الفرع �إىل اللجنة .
املــادة ( ) 10
تتول ــى اللجن ــة البــت ف ــي طلب ــات الرتخي ــ�ص خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز ( )30ثالثيــن يومــا
من تاريخ �إحالتها �إليها  ،م�ستوفاة ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة  ،وذلك باملوافقة املبدئية
�أو بالرف�ض .
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،ويخطر به مقدم الطلب خالل ()15
خم�س ــة ع�شــر يومـا من تاريـخ �صـدوره  ،وله �أن يتظلم كتابة منـه �إىل رئي�س اللجنة خــالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره  ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يومـا مـن تاريـخ تقدميـه  ،ويعتبـر م�ضـي املـدة امل�شـار �إليهـا دون البـت فـي التظلـم مبثابـة
رف�ضه  ،ويكون قرار اللجنة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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املــادة ( ) 11
ال تعترب املوافقة املبدئية امل�شار �إليها فـي املادة ( )10من هذه الالئحة ترخي�صا مبزاولة
الن�ش ــاط  ،ويحــظر على �صاحــب ال�ش ـ�أن مزاولة الن�شــاط �إال بعد احل�صـول علـى الرتخيــ�ص
النهائي بذلك .
املــادة ( ) 12
يجـ ــب عل ــى طال ــب الرتخي ــ�ص �إنه ــاء الإج ــراءات التالي ــة وذلك خــالل ( )90ت�سعيــن يومــا
من تاريخ املوافقة املبدئية :
 - 1ح�ضور ور�شة تعريفـية .
 - 2ا�ستخراج �سجل جتاري با�سم �صاحب الرتخي�ص .
 - 3ا�ستخراج �شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 4التوقيع على �إقرار بااللتزام ب�ضوابط هذه الالئحة .
 - 5الت�سجيل فـي الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
 - 6حتقيق اال�شرتاطات وال�ضوابط املو�ضحة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
 - 7ا�ستيفاء اال�شرتاطات الأخرى التي تراها اللجنة منا�سبة .
املــادة ( ) 13
فـي حال م�ضي املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذه الالئحة دون قيام طالب
الرتخي�ص بتنفـيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها فـيها  ،تعترب املوافقة املبدئية ك�أن مل تكن ،
ويجوز لرئي�س اللجنة فـي حالة ال�ضرورة منح طالب الرتخي�ص مدة �إ�ضافـية ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما ال�ستيفاء اال�شرتاطات امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 14
ي�صدر الرتخي�ص النهائي بقرار من اللجنة  ،وذلك بعد التحقق من توفر كافة ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
تكون مدة الرتخي�ص �سنة واحدة قابلة للتجديد  ،وذلك بناء على طلب يقدم من املرخ�ص
له قبل انتهاء مدة الرتخي�ص مبدة ال تقل عن �شهر .
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املــادة ( ) 16
يجب على املرخ�ص له و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز داخل املركز .
املــادة ( ) 17
ال يج ــوز للمرخــ�ص له الت�صــرف فـي الرتخيــ�ص �أو التنــازل عنه بدون موافقة اللجنة ،
و ي�شرتط للتنازل عنه ما ي�أتي :
 - 1تقدمي طلب التنازل على النموذج املعد لذلك .
� - 2أن تتوفر فـي املتنازل له كافة ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 3فـي حالة ح�صول املرخ�ص له على قر�ض من ال�صندوق  ،يجب �سداد كامل القر�ض
وتقدمي �شهادة براءة الذمة  ،ويجوز للجنة فـي حالة ال�ضرورة اال�ستثناء من هذا
ال�شرط  ،على �أن يتعهد ب�سداد باقي �أق�ساط القر�ض امل�ستحق لل�صندوق .
وفــي حالـة تنــازل املرخــ�ص لــه عـن الرتخيــ�ص ال�صــادر لـه  ،وح�صولـه على ترخيـ�ص ثـان ،
ف�إنه ال يجوز له التنازل عن هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 18
ال يجوز للمرخ�ص له �إجراء �أي تعديالت على النظام �أو العبث به �أو ت�سريبه �أو ا�ستخدامه
خــارج املركــز � ،أو ا�ستخــدام �أي �أنظمـة أ�خـرى داخـل املركـز �إال بعـد احلـ�صول على موافقــة
اللجنة .
املــادة ( ) 19
ال يجوز للمرخ�ص له نقل املركز �إىل مكان �آخر �إال مبوافقة اللجنة .
املــادة ( ) 20
يحظر على املرخ�ص له فتح فروع �أخرى للمركز .
املــادة ( ) 21
يحظر على املرخ�ص له ت�سريب �أو �إف�شاء �أي بيانات يكون قد اطلع عليها مبنا�سبة تقدمي
خدمات املركز .
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املــادة ( ) 22
يج ــوز للجن ــة الرتخي ــ�ص ملن�شـ ـ�آت القطاع اخلــا�ص بطباعة اال�ستمــارات الذكي ــة اخلا�صــة
ب ــوزارة القـوى العامل ــة املوجــودة بالنظ ــام �أو الرتخيــ�ص بطباع ــة ا�ستم ــارة عق ــود العم ــل
للعاملني بها فقط .
املــادة ( ) 23
ي�شرتط لإ�صدار الرتخي�ص املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )22من هذه الالئحة ما ي�أتي :
� - 1أن تكون املن�ش�أة من فئة الدرجة العاملية �أو املمتازة �أو الأوىل .
� - 2أال يقل جمموع القوى العاملة الوافدة باملن�ش�أة عن (� )2000ألفـي عامل بالن�سبة
لرتخيـ�ص طباع ــة اال�ستم ــارات الذكي ــة اخلا�صـة بـوزارة القوى العاملة  ،و�أال تقل
ع ــن ( )200مائتــي عامــل بالن�سبـة لرتخيـ�ص طباعـة عقـود العمـل للعامليـن بـهـا
فقط .
� - 3أن تكون املن�ش�أة ملتزمة بتحقيق ن�سبة التعمني املفرو�ضة عليها مبوجب القانون .
 - 4تخ�صي�ص مكان فـي اال�ستقبال بالفرع الرئي�سي للمن�ش�أة لطباعة اال�ستمارات .
وي�ص ــدر الرتخي ــ�ص لكل من�شـ ـ�أة يكــون لهــا �سج ــل جتـ ــاري  ،وال يجـ ــوز ا�ستخـ ــدام النظـ ــام
عن طريق القوى العاملة الوافدة .
املــادة ( ) 24
يقــدم طلـب الرتخيـ�ص  -املن�صـو�ص عليـه ف ــي املــادة ( )22مـن هذه الالئحـة  -من املن ــ�ش�أة
�أو م ــن ميثله ــا �إىل رئي�س اللجنة مرفقا به ما ي�أتي :
 - 1ن�سخة من �أوراق ال�سجل التجاري و�شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة
عمان اخلا�صة باملن�ش�أة .
 - 2ك�شف بعدد القوى العاملة الوطنية  ،والوافدة باملن�ش�أة من اجلهة املخت�صة .
 - 3ن�سخة من ملكية �أو عقد �إيجار املركز الرئي�سي للمن�ش�أة .
 - 4خطاب من وزارة القوى العاملة يفـيد االلتزام بن�سبة التعمني .
-7-
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املــادة ( ) 25
يجوز وقف �أو �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب املرخ�ص له .
 - 2خمالفة املرخ�ص له لأحكام هذه الالئحة .
 - 3عدم تواجد املرخ�ص له باملركز لعدد ( )3ثالث مرات فـي الزيارات التي يقوم بها
ال�صندوق  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أ�شهر .
 - 4عدم االلتزام بالأ�سعار املعتمدة من قبل ال�صندوق .
 - 5عدم ا�ستخدام النظام لأكرث من (� )2شهرين .
وال يتـ ـ ـ ــم الوق ـ ـ ــف �أو الإلغ ــاء فـي احلـ ـ ــاالت املن�صو�ص عليهـ ـ ــا فـ ـ ــي البنـ ـ ــود ()5 ، 4 ، 3 ، 2
�إال بعد �إخطار املرخ�ص له باملخالفة  ،وحتديد �أجل معني لإزالة �أ�سبابها  ،وانق�ضاء هذا
الأجل دون �إزالة املخالفة .
املــادة ( ) 26
يلتزم �صاحب ال�ش�أن بعد �إلغاء الرتخي�ص بالآتي :
� - 1إزالة اللوحة التجارية .
 - 2رد جهاز الدفع الإلكرتوين للبنك املخت�ص  ،وغريها من الأجهزة املتعلقة باجلهات
الأخرى .
� - 3سداد ما يكون قد ح�صل عليه من قرو�ض من ال�صندوق �أو ت�سويتها وفقا لالئحة
الت�سويات ال�صادرة من قبل جمل�س �إدارة ال�صندوق .
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ملحــق رقــــم ()1
اخلدمــات املقدمــة عـن طريــق املراكــز
�أوال  :خدمـ ــات النظـ ــام :
 - 1خدمات وزارة القوى العاملة :
أ�  -ا�ستمارة بطاقة عمل .
ب  -ا�ستمارة مغادرة .
ج  -ا�ستمارة عقد عمل .
د  -ا�ستمارة �إىل من يهمه الأمر .
هـ  -ا�ستمارة تعديل بيانات .
و  -ا�ستمارة بالغ هروب .
ز  -ا�ستمارة نقل كفالة .
ح  -ا�ستمارة طلب عمال ( م�أذونية ) .
 - 2خدمات وزارة ال�صحة :
 ا�ستمارة الفح�ص الطبي . - 3خدمات �شرطة عمان ال�سلطانية :
أ�  -ا�ستمارة مقيم .
ب  -ا�ستمارة بطاقة �شخ�صية .
ثانيا  :خدمــات مقدمــة عــن طريــق الإنرتنــت :
 - 1خدمات �شرطة عمان ال�سلطانية :
 الت�أ�شريات .-9-
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 - 2خدمات الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية :
أ�  -ا�ستمارة ت�سجيل �صاحب عمل .
ب  -ا�ستمارة ت�سجيل �صاحب من�ش�أة .
ج  -ا�ستمارة �إنهاء خدمة .
 - 3وزارة التجارة وال�صناعة :
أ�  -حجز وجتديد ا�سم جتاري .
ب � -إ�ضافة ن�شاط �أو فتح فرع �أو نقل ن�شاط .
ج  -ت�سجيل م�ؤ�س�سة فردية جديدة .
د  -ت�سجيل �شركة .
هـ  -تعديل �أو جتديد ال�سجل التجاري .
و  -نقل ال�سجل التجاري .
ز � -إ�ضافة �أو �شطب مفو�ض بالتوقيع .
ح � -شطب ال�سجل التجاري .
ط  -رفع �أو تخفـي�ض ر�أ�س املال .
ثالثا  :خدمـ ــات مكتبيـ ــة :
 - 1ن�سخ وت�صوير امل�ستندات .
 - 2طباعة ر�سالة .
� - 3إر�سال وا�ستقبال فاك�س .
 - 4طباعة �سرية ذاتية .
� - 5إر�سال وا�ستقبال بريد �إلكرتوين .
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ملحــق رقـــم ()2
اال�شرتاطـات وال�ضوابــط اخلا�صــة باملراكــز
� - 1أن يكون املركز فـي موقع منا�سب .
� - 2أال تقل م�ساحة املركز عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا مربعا .
 - 3جتهيز املركز بالتجهيزات املكتبية والآالت واملعدات الإلكرتونية الالزمة .
 - 4تركيب �إنرتنت فائق ال�سرعة .
 - 5و�ضع قائمة الأ�سعار املعتمدة من قبل ال�صندوق فـي مكان بارز .
� - 6أن تكـ ــون التجهي ــزات الداخلي ــة واخلارجيــة للمركــز متطابقــة م ــع النم ــاذج املعتم ــدة
من قبل ال�صندوق .
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