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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/35
ب�إ�صدار قـانون التراث الثقافـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/6
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2016/40بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الت ــراث والثقاف ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الرتاث الثقافـي  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الرتاث والثقافة الالئحة التنفـيذية لهذا القانون خالل �سنة واحدة من تاريخ
العمل بـه  ،كمــا ي�صــدر القرارات الالزمة لتنفـيــذ �أحكام ــه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمــر العم ــل
باللوائح والقرارات املعمول بها  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى قانون حماية الرتاث القومــي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطان ــي رق ــم  ، 80/6كم ــا يلغ ــى
كل ما يخالف �أحكام هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  2 :مـن مايـــــــــــو �سنــة 2019م
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قانــون التـــراث الثقافــــي
الف�صـــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامــة
املــادة () 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــــوزارة :
وزارة التــراث والثقافــة .
ب  -الــــوزير :
وزيــر التــراث والثقافــة .
ج  -الــــوكيل :
وكيــل الــوزارة املخت ــ�ص .
د  -اللجنـــة :
اللجنـ ـ ـ ــة امل�شكل ـ ـ ــة بقـ ـ ــرار م ـ ـ ــن الوزيـ ـ ـ ــر  ،املحـ ـ ـ ــددة اخت�صا�صاتهـ ــا فـ ــي املـ ـ ــادة ()45
م ــن هـ ــذا القان ـ ــون .
هـ  -ال�شخــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري .
و  -الأهميـة الرتاثيـة الثقافـيـة :
كل قيمة معنوية ا�ستثنائية من وجهة النظر الفنية �أو العلمية �أو الأدبية �أو اجلمالية
�أو الثقافـية �أو الأثرية �أو ال�سياحية �أو املرتبطة بالتاريخ  ،مبا فـي ذلك تاريخ العلوم
التقنيـ ــة والتاري ـ ـ ــخ احلربـ ــي والتاريـ ـ ــخ االجتماع ــي وحيـ ــاة ال�شخ�صي ـ ــات الوطنيـ ــة
من ال�سيا�سيني واملفكرين والأدباء والعلماء والفنانني والأحداث املهمة التي مرت بها
ال�سلطنة .
ز  -التــراث الثقافــي :
كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية  ،ماديا كان �أو غري مادي  ،مبا فـي ذلك الآثـار واملـدن
التاريخية والقـرى التقليدية واحلارات القدمية والآداب واللغات .
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ح  -التـراث الثقافــي العـام :
الرتاث الثقافـي اململوك للدولة .
ط  -التـراث الثقافــي اخلـا�ص :
الرتاث الثقافـي اململوك للأ�شخا�ص .
ي  -التـراث الثقافــي املــادي :
الرتاث الثقافـي امللمو�س  ،الثابت �أو املنقول .
ك  -التـراث الثقافــي الثابـت :
كل تراث ثقافـي مادي م�ستقر فـي حيـزه  ،ثابــت فـيــه  ،يتعذر نقله دون تلف �أو تغيري
فـي هيئته � ،سواء �أكان على �سطح الأر�ض �أم فـي باطنها .
ل  -التـراث الثقافــي املنقـول :
كل تراث ثقافـي مادي ميكن نقله من مكان لآخر .
م  -التـراث الثقافــي املغمـور بامليـاه :
التــراث الثقافـي املادي املتكون من نتاج فعل الإن�سان  ،وبق ــي مغم ــورا بامليــاه  ،جزئيــا
�أو كليا  ،ب�صورة دورية �أو متوا�صلة  ،لفرتة ال تقل عن ( )100مائة عام .
ن  -التـراث الثقافــي غيـر املـادي :
الرتاث الثقافـي غري امللمو�س  ،وي�شمل املمار�سات �أو العادات �أو التقاليد �أو �أ�شكال
التعبي ــر �أو املعـ ــارف �أو املهـ ــارات  ،وم ــا يرتبــط بها من �آالت �أو قط ــع �أو م�صنوع ــات
�أو ف�ضاءات ثقافـيــة  ،املتوارث جيـال عــن جي ــل  ،وتبتدع ــه اجلماع ــات �أو املجموع ــات
�أو الأفراد .
�س  -التـراث الثقافــي العمانـي العاملـي :
الرتاث الثقافـي العماين املدرج على قائمة الرتاث العاملي �أو القائمة التمهيدية وفق
اتفاقية منظمة اليون�سكو حلماية الرتاث العاملي الثقافـي والطبيعي لعام 1972م ،
�أو القائمة التمثيلية للرتاث غري املادي للب�شرية �أو قائمة ال�صون العاجــل �أو قائمة
�أف�ضل املمار�سات وفق اتفاقية منظمة اليون�سكو ل�صون الرتاث الثقافـي غري املادي
لعام 2003م .
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ع  -القائمــة :
قائم ـ ـ ــة �أو �أكثـ ـ ــر حل�ص ــر الت ـ ــراث الثقافـ ــي العمان ــي غي ــر املـ ــادي املن�صـ ــو�ص عليه ـ ـ ــا
فـي املــادة ( )32من هذا القانون .
ف  -ال�سجــــل :
ال�سجل الذي يقيد فـيه الرتاث الثقافـي العماين الـمادي �سواء كان ورقيا �أو �إلكرتونيا ،
املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )33من هذا القانون .
�ص  -الأث ـ ــر :
كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية � ،سواء �أكان من نتاج فعل الإن�سان �أم الطبيعة  ،ويرجع
تاريخ وجوده �إلى ما قبل ( )100مائة عام .
ق  -املبنـى الرتاثــي :
البناء ذو الأهمي ــة الرتاثية الثقافـية �س ــواء �أكان مكتمال �أم غري مكتمل  ،والذي يرجع
تاريخ ت�شييده �إلى ما قبل ( )100مائة عام .
ر  -املجمعــات الرتاثيـة الثقافـيـة :
املبانـ ــي ذات الأهميـ ــة الرتاثي ـ ــة الثقافـيـ ــة  ،نظ ـ ــرا لت�صميمهـ ــا املعمـ ـ ــاري �أو لتجان�سهـ ــا
�أو ملكانها فـي امل�شهد الثقافـي الطبيعي � ،سواء �أكانت منف�صلة �أم مت�صلة بع�ضها ببع�ض .
�ش  -موقــع التــراث الثقافـــي :
املكان الذي يوجد فـيه الرتاث الثقافـي املادي من غري املباين الرتاثية  ،وينح�صر مـا بـني
�أبع ـ ـ ــد نقطتـ ـ ــني مـ ــن ه ـ ـ ــذا الت ــراث عل ــى �شكـ ـ ـ ــل دائـ ــرة يتكـ ــون قطره ـ ــا مـ ــن امل�سافـ ــة
بني هاتني النقطتني  ،ويكون الرتاث داخل هذه الدائرة .
ت  -الإحرامــــــات :
املنطقة املحيطة مبوقع الرتاث الثقافـي � ،أو املجمعات الرتاثية الثقافـية � ،أو املبنى
الرتاثي الثقافـي  ،وذلك وفق ما حتدده الالئحة .
ث  -الأعمــال الإن�شائيــة :
�أي �أعمـال حفـر �أو متديـ ــد �أو ردم �أو جتري ــف �أو ت�سوي ــة �أو ري �أو �إن�شاء بناء �أو هدمه ،
ولو كان بغر�ض �إعادة بنائه .
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خ  -امل�ســح والتنقيــب عـن الآثــار :
عمل ميداين منظم  ،له �أهداف علمية حمددة  ،ت�شمل القيام ب�أعمال امل�سح واحلفر
وال�سرب والتحري على �سطح الأر�ض �أو فـي باطنها �أو فـي املياه الإقليمية الكت�شاف
الآثار وفح�ص وت�سجيل وتف�سري البيئة الأثرية �أو فهم الأهمية الرتاثية الثقافـية .
ذ  -ترميــم التــراث الثقافـــي املـــادي :
�إ�صالحه � ،أو �صيانته � ،أو ت�أهيله  ،وفقا للمعايري والأ�ساليب واملوا�صفات واملواد املتعارف
عليها حمليا � ،أو املعتمدة دوليا .
�ض  -الالئحــــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ي�سري هذا القانون على كل من الرتاث الثقافـي العماين  ،والرتاث الثقافـي غري العماين
املوجود على �أرا�ضي ال�سلطنة فـي احلدود املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
وال ي�سري على املخطوطات امل�شمولة بقانون حماية املخطوطات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 77/70
املــادة ( ) 3
تخت�ص الوزارة  -وحدها دون غريها  -بكافة �ش�ؤون الرتاث الثقافـي على نحو يكفل جمعه ،
وتوثيقه  ،وح�سن �إدارته  ،وحمايته  ،ونقله �إلى الأجيال القادمة .
املــادة ( ) 4
تتولـى ال ــوزارة التعريــف بالت ــراث الثقافـ ــي العماين  ،والتوعيــة ب�أهميتــه والرتويــج لـه ،
والتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 5
تتولى الوزارة الإ�شراف العام على �ش�ؤون الرتاث الثقافـي العاملي لل�سلطنة والتن�سيق مع
املنظمات والهيئات الدولية ذات ال�صلة  ،كما تتولى التن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالإدارة
املبا�شرة للمواقع والعنا�صر املدرجة على قائمة الرتاث العاملي  ،وذلك لتحقيق احلماية
الالزمة لهذه املواقع والعنا�صر ومتابعة تنفـيذ القرارات واملبادئ التوجيهية التفاقية
حماية الرتاث العاملي الثقافـي والطبيعي ذات ال�صلة .
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املــادة ( ) 6
يتولى مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافـية �إدارة وتطوير املواقع وامل�شروعات
الأثرية والتاريخية والثقافـية التي ي�شرف عليها .
املــادة ( ) 7
يعد جزءا من الرتاث الثقافـي العماين ما ي�أتي :
أ�  -كل تراث ثقافـي موجود على �أرا�ضي ال�سلطنة  ،ما مل تثبت ملكيته لدولة �أخرى .
ب  -الرتاث الثقافـي الذي يبتدعه العمانيون خارج �أرا�ضي ال�سلطنة .
ج  -الرتاث الثقافـي الذي يبتدعه غري العمانيني املقيمون فـي ال�سلطنة �إقامة دائمة ،
وفق ما يقرر الوزير �أهميته لل�سلطنة .
د  -الرتاث الثقافـي املنقول الذي يكت�شف فـي ال�سلطنة  ،ويتم نقله �إلى اخلارج .
هـ  -كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافـيا ذا �أهمية لل�سلطنة .
املــادة ( ) 8
يعد تراثا ثقافـيا منقوال كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية مما ي�أتي :
أ�  -املجموعــات والنم ــاذج الن ــادرة من مملكت ــي احليــوان والنبــات  ،ومن املع ــادن �أو عل ــم
الت�شريح  ،والقطع املهمة ل�صلتها بعلم احلفريات .
ب  -القطع التي كانت ت�شكل جزءا من �أثر �أو من مواقع �أثرية .
ج  -ال�صور واللوحات والزخارف والر�سوم امل�صنوعة �أو املنقو�شة �أو املطبوعة � ،أيا كانت
الأ�شياء التي ر�سمت �أو نق�شت �أو طبعت عليها �أو ا�ستخدمت فـي ذلك  ،والتماثيل
واملنحوتات الأ�صلية � ،أيا كانت املواد التي ا�ستخدمت فـي تكوينها .
د  -طوابـع الربيــد ومــا مياثلهــا  ،وقطــع الأثــاث وامل�سكوكات النقديـة والفخاريـات ،
والأ�سلحة التقليدية  ،واللبا�س  ،واخلزف املطلي  ،واملجوهرات  ،والآالت املو�سيقية .
هـ �	-أي جزء �أو قطعة من نيزك .
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املــادة ( ) 9
يعد تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية مما ي�أتي :
�أ  -املواقـ ــع والهياكـ ــل واملبان ــي وامل�صنوعـ ــات والرفـ ــات الب�شري ــة م ــع �سياقـه ــا الأثـ ـ ــري
والطبيعي .
ب  -ال�سفن والقوارب والطائرات وغريها من و�سائل النقل �أو �أي جزء منها �أو حمولتها
�أو �أي من حمتوياتها مع �سياقها الأثري والطبيعي .
وال يعد تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه كل من املن�ش�آت والأ�سالك وخطوط الأنابيب والكابالت
املمتدة فـي قاع البحار التي ال تزال م�ستخدمة حتى الآن .
املــادة ( ) 10
ال يعد تراثا ثقافـيا غري مادي كل من الآالت والقطع وامل�صنوعات والف�ضاءات الثقافـية
غي ــر املرتبط ــة باملمار�س ــات �أو �أ�شك ــال التعبري �أو املعارف �أو املهارات ممــا تعـد تراثــا ثقافـيـا
غري م ــادي  ،كم ــا ال تعــد من قبيل الرتاث الثقافـي املادي ما مل تتوافر لها الأهمية
الرتاثية وفق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 11
يكون الرتاث الثقافـي العماين ملكا عاما للدولة  ،ما مل تثبت ملكيته ل�شخ�ص �آخر .
وفـي جميــع الأحـ ــوال يك ــون الرتاث الثقافـي املغمور بامليــاه والتــراث الثقاف ــي غيـر امل ــادي
املوجود فـي الدولة ملكا عاما لها  ،وال يقبل االدعاء بغري ذلك .
املــادة ( ) 12
يكـ ــون التـ ــراث الثقاف ـ ــي الثابـ ــت املوج ـ ــود علـ ــى �سط ـ ـ ــح الأر�ض ملكـ ــا ل�ص ــاحب الأر�ض ،
على �أن تكون الأر�ض مقيدة با�سمه فـي ال�سجل العقاري .
ويكون الرتاث الثقافـي املنقول املوجود على �سطح الأر�ض ملكا عاما للدولة  ،ما مل تثبت
ملكيته ل�شخ�ص �آخر .
ويكون الرتاث الثقافـي املادي املوجود فـي باطن الأر�ض ملكا عاما للدولة .
املــادة ( ) 13
ال يجوز �إقرار م�شاريع التنمية �أو امل�شاريع اخلا�صة بتخطيط املدن �إال بعد التن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ( ) 14
ال يرتتب على �أي �إجراء �أو ت�صرف يتعلق بالرتاث الثقافـي �أثر قانوين ما مل يكن مكتوبا .
املــادة ( ) 15
يج ــوز للوزارة تقدمي حوافــز مادي ــة ومعنويــة لكــل من ي�سهــم بعمــل مــن � أش�ن ــه املحافظـ ــة
على الرتاث الثقافـي على النحو الذي حتدده الالئحة .
الف�صـــل الثانـــي
التـــراث الثقافــــي
املــادة ( ) 16
ال يجوز ممار�سة �أي من الأن�شطة الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة :
أ�  -بيع �أو �شراء الرتاث الثقافـي �أو ت�صديره �أو ا�سترياده .
ب  -ن�سخ الرتاث الثقافـي �أو تقليده �أو �صيانته .
ج � -إقامة املتاحف �أو بيوت الرتاث اخلا�صة .
املــادة ( ) 17
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )16من هذا القانون
بال�ضوابط والإجراءات  ،وم�سك ال�سجالت التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
تتولى الوزارة جتميع الرتاث الثقافـي العام املنقول وت�صنيفه  ،ويجوز لها عر�ضه للجمهور
فـي املتاحف �أو املعار�ض �أو بيوت الرتاث .
املــادة ( ) 19
يجوز للوزير �أن يرخ�ص بت�شغيل �أو ا�ستثمار الرتاث الثقافـي العام مبوجب اتفاقية تت�ضمن
�شروط و�ضوابط الت�شغيل �أو اال�ستثمار  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 20
يتول ــى م ــالك الرتاث الثقافـي اخلـ ــا�ص �إدارته حتت �إ�شـ ــراف ال ــوزارة  ،ويجــوز لــه ت�شغيلــه
�أو ا�ستثماره بعد احل�صول على موافقة الوزارة .
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املــادة ( ) 21
مـ ــع عـ ــدم الإخالل بحك ــم املـ ــادتني ( )19و ( )20من ه ــذا القانـ ــون يكـ ــون للـ ــوزارة احلـ ــق
فـي الإ�شراف على عمل املرخ�ص له بت�شغيل �أو ا�ستثمار الرتاث الثقافـي  ،ومتابعته وتوجيهه ،
وعلى املرخ�ص له االلتزام مبا ت�صدره الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 22
ال يجـ ــوز �إعـ ــارة التـ ــراث الثقافـ ــي العـ ــام �إل ــى �أي جه ـ ــة خـ ــارج ال�سلطن ـ ــة �إال بق ــرار م�سبـ ــب
من الوزير  ،بناء على تو�صية من اللجنة .
املــادة ( ) 23
يجوز ملالك الرتاث الثقافـي اخلا�ص �أو حائزه �إعارته خارج ال�سلطنة لأي غر�ض من �أغرا�ض
الدرا�ســة �أو البح ــث العلمي �أو الرتميم �أو العر�ض فـي املتاحف �أو املعار�ض  ،وذلك بعد
احل�صول على ترخي�ص من الوزارة على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 24
ال يجوز ا�ستعارة الرتاث الثقافـي غري العماين لعر�ضه داخل ال�سلطنة �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 25
يجوز للوزارة ا�ستعارة الرتاث الثقافـي اخلا�ص املنقول من مالكه �أو حائزه مقابل �أجر
لدرا�سته �أو ت�صويره �أو عمل قوالب له �أو عر�ضه فـي املعار�ض على �أن تعيده للمعري باحلالة
التي كان عليها عند اال�ستعارة  ،وفقا للقواعد التي تنظمها الالئحة .
املــادة ( ) 26
يجوز ملالك الرتاث الثقافـي اخلا�ص  -من غري الدرجة الأولى  -مبادلته بغريه من خارج
ال�سلطنــة متى �أثبت عــدم ندرته  ،ومبوافقـ ــة كتابي ــة م�سببة من الوزير  ،بنــاء عل ــى تو�صيــة
من اللجنة .
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املــادة ( ) 27
يجـ ــوز ت�صدي ــر التـ ــراث الثقافـي غي ــر العماين �إلى خ ــارج ال�سلطنــة  ،وذلك بعــد التحق ــق
م ــن كون ــه تراثا ثقافـيا غيــر عمانــي  ،والت�أكد من م�شروعية حيازتــه  ،وذلك علــى النحــو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 28
يجـ ــوز لل ــوزارة الرتخي ــ�ص با�ستي ــراد الت ــراث الثقافـ ــي  ،وفق ــا لل�ضوابـ ــط والإج ـ ــراءات
التـي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 29
يجــوز للقادم ــني إ�لــى ال�سلطن ــة ا�ست�صح ــاب الرتاث الثقافـي �شريطة ا�ستيفــاء ال�شــروط
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 30
يجوز للوزارة �أن تطلب من مالك الرتاث الثقافـي �أو حائزه ما تراه �ضروريا من معلومات
�أو بيانـ ــات �أو م�ستنـ ــدات  ،وعلــى املــالك �أو احلائز اال�ستجاب ــة لطلــب الــوزارة خــالل امليعــاد
الذي حتدده .
املــادة ( ) 31
جتري الوزارة م�سحا عاما للرتاث الثقافـي العماين غري املادي فـي ال�سلطنة وجمع املعلومات
والبيانات اخلا�صة به  ،وتنقيحه  ،وح�صره  ،وتوثيقه  ،ون�شره وفقا للمعايري واملجاالت
التي حتددها  ،وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املختلفة  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -العادات والتقاليد والأعراف و�أ�شكال التعبري ال�شفوي .
ب  -الفنون املو�سيقية والفنون ال�شعبية .
ج  -املمار�سات االجتماعية والطقو�س ال�شعبية فـي الأفـراح والأحزان واملنا�سبات
الأخرى .
د  -املهارات املرتبطة باحلرف اليدوية .
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هـ  -املعــارف واملمار�ســات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون ،
ومعاجل ــة الأم ــرا�ض با�ستخدام الأع�شاب الطبية  ،وكيفـية احل�صول على املياه ،
وكيفـيــة العيـ�ش فـي ظروف بيئية فريدة  ،وتوثي ــق املعرفـ ــة املتوارثـ ــة عن البحــر
والياب�سة .
املــادة ( ) 32
تن�شئ الوزارة قائمة حل�صر الرتاث الثقافـي العماين غري املادي الذي تتوفر فـيه املعايري
املن�صـ ـ ــو�ص عليه ــا ف ـ ــي املـ ـ ــادة ( )31من هذا القانـ ــون  ،وذلك بامل�شاركـ ــة مـ ــع ذوي ال�ش ـ ـ�أن
من الأفــراد واجلماع ــات واملمار�سني واملهتمني بالرتاث الثقافـي غري امل ــادي  ،عل ــى النح ــو
الذي حتدده الالئحة .
الف�صـــل الثالـــــث
ال�سجــــــل
املــادة ( ) 33
تن�شئ الوزارة �سجال ي�سمى �سجل الرتاث الثقافـي العماين  ،يق�سم �إلى عام  ،وخا�ص  ،يقيد
فـيه كل تراث ثقافـي تتوفر فـيه املعايري املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )34من هذا القانون ،
وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 34
تتولــى الــوزارة تقدي ــر قيمــة الت ــراث الثقافـي  ،وقيــده فـي ال�سجل  ،متى تواف ــر فـيـ ــه أ�ح ــد
املعايري الآتية :
�أ  -الت ــراث الثقافـ ــي ذو القيمة التاريخية  ،من بقاي ــا تركته ــا ح�ض ــارات �أم ــم �سابقــة
فـي �شكل �آثار منقولة �أو ثابتة �أو منقو�شات �أو منحوتات �أو ر�سومات �أو حروف .
ب  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة اجلمالية املميزة من نتـ ــاج عمــل الإن�ســان �أو الطبيعــة
�أو كليهما .
ج  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة العلمية الذي ي�شري �إلى �إجناز علمي �أو تقني �أو فني
مميز .
د  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة االجتماعية .
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هـ  -الرتاث الثقافـ ــي ذو القيمــة النــادرة  ،املعــر�ض ملخاط ــر االنقرا�ض التي حتيط به
�أو �شواه ــد التـ ــراث املنقـ ــر�ض � ،ســواء كـ ــان من النبات ــات �أو احليوانـ ــات القدمي ـ ــة
�أو امل�ستحاثـ ــات �أو الأحافـيـ ــر � ،أو النيـ ــازك � ،أو م�شاهـ ــد تراثي ــة قليل ـ ــة م ــن نوعه ــا
فـي العامل .
و  -التـ ــراث الثقاف ـ ــي ذو القيمـ ـ ــة الرمزي ــة ال ــذي ارتبــط ب�أح ــداث �أو �أم ــاكن معينـ ــة
لها قيمة معنوية لل�سلطنة � ،أو �شارك فـي �صنعها .
ز  -الت ــراث الثقافـ ــي ذو القيم ـ ــة التمثيلي ــة  ،الـ ــذي ل ــه دالل ــة بتمثيــل ط ــرق احلي ــاة
لدى �شعوب عا�شت فـي حقب تاريخية عرب احل�ضارة الإن�سانية منذ القدم .
ح  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة املعلوماتية � ،أو ال�صناعية .
املــادة ( ) 35
يق�سم الرتاث الثقافـي امل�سجل �إلى الدرجات  :الأولى  ،والثانية  ،والثالثة  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 36
يجــب على ك ــل �شخ�ص ميلك �أو يح ــوز تراث ــا ثقافـيا �أن يتق ــدم �إلى ال ــوزارة بطلــب لقي ــده
فـي ال�سجل على النموذج املعد لذلك فـي املوعد الذي حتدده عند العمل ب�أحكام هذا القانون
�أو خالل ( )120مائة وع�شرين يوما من حيازته امل�شروعة له بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 37
يجوز للوزارة تعديل �أو �إلغاء قيد الرتاث الثقافـي من ال�سجل من تلقاء نف�سها � ،أو بناء
على طلب من مالك الرتاث الثقافـي  ،ويكون التعديل �أو الإلغاء بقرار م�سبب من الوزير ،
بناء على تو�صية من اللجنة  ،ويجــوز ل ــذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القـرار وفقا للمواعيد
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 38
ال يجوز �إجراء �أي ت�صرف على الرتاث الثقافـي امل�سجل �إال مبوافقة الوزارة .
وفـي جميع الأحوال يجب الت�أ�شري بهذا الت�صرف فـي ال�سجل .
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الف�صــل الرابـــع
امل�ســح والتنقيــب عــن الآثــار
املــادة ( ) 39
للوزارة  -وحدها دون غريها احلق  -فـي امل�سح والتنقيب عن الآثار فـي ال�سلطنة  ،وال يجوز
لأي �شخ ــ�ص م ــن داخ ــل ال�سلطن ــة �أو خارجها �إج ــراء �أي عمــل من �أعمال امل�ســح والتنقيـب
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 40
للوزارة احلق فـي �إجراء �أعمال امل�سح والتنقيب عن الآثار فـي الأرا�ضي اململوكة للأ�شخا�ص
ملكية خا�صة  ،بعد �إخطار املالك بذلك .
وفـي جميع الأحوال للوزارة احلق فـي اال�ستيالء م�ؤقتا على الأرا�ضي اململوكة للأ�شخا�ص
لغر�ض امل�سح والتنقيب عن الآثار املنقولة  ،على �أن تلتزم ب�إعادة الأر�ض �إلى حالتها الأ�صلية
عند اال�ستيالء  ،ويتعني على الوزارة تعوي�ض �صاحب ال�ش�أن عن مدة حرمانه من االنتفاع
بالأر�ض .
املــادة ( ) 41
للوزارة احلـق فـي نزع ملكية �أي ت ــراث ثقاف ـ ــي ثابت �أو �أر�ض حتتوي على ت ــراث ثقاف ـ ــي
للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض عادل  ،ما مل يتم االتفاق مع املالك على غري ذلك .
املــادة ( ) 42
يك ــون ن ــزع ملكية الرتاث الثقافـي الثاب ــت �أو الأرا�ضي املنــ�صو�ص عليهــا فـي املــادة ()41
من هذا القانون �أو اال�ستيالء امل�ؤقت عليها  ،والتعوي�ض عنها وفقا للقواعد والإجراءات
املن�ص ــو�ص عليهــا ف ــي قان ــون ن ــزع امللكي ــة للمنفع ــة العام ــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  ، 78/64وذلك مع مراعاة القيمة الثقافـية .
املــادة ( ) 43
للوزارة احلق فـي نزع ملكية �أي تراث ثقافـي منقول للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض عادل
طبقا لأحكام هذا القانون  ،ما مل يتم االتفاق مع املالك على غري ذلك .
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املــادة ( ) 44
يكون تقرير نزع ملكية الرتاث الثقافـي املنقول للمنفعة العامة بقرار ي�صدر من الوزير ،
مرفق به مذكرة ت�شتمل على بيان واف عن الرتاث الثقافـي املنقول والغر�ض منه  ،على �أن
ين�شر القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 45
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
أ�  -ح�صر الرتاث الثقافـي املنقول الذي ي�شمله نزع امللكية وتثمينه وتقدير التعوي�ض
امل�ستحق لذوي ال�ش�أن مع مراعاة قيمته الثقافـية .
ب  -التو�صية بتعديل قيد الرتاث الثقافـي �أو �إلغائه من ال�سجل .
ج  -التو�صية ب�إعارة الرتاث الثقافـي العام �إلى خارج ال�سلطنة .
د  -التو�صية مببادلة الرتاث الثقافـي اخلا�ص بغريه من خارج ال�سلطنة .
وحتدد الالئحة �أ�س�س تثمني الرتاث الثقافـي املنقول املنزوعة ملكيته .
املــادة ( ) 46
تعد البيانات اخلا�صة بالرتاث الثقافـي املنقول  ،واحلقوق املدرجة عليه نهائية  ،وال يجوز
املنازعة فـيها واالدعاء فـي �ش�أنها ب�أي حق  ،ويكون �أداء مبلغ التعوي�ض امل�ستحق لذوي ال�ش�أن
مربئا لذمة الوزارة فـي مواجهة الكافة .
املــادة ( ) 47
ملالك التـ ــراث الثقاف ـ ــي املنقـ ــول التظل ــم �إل ــى الوزي ــر مــن القــرار املقرر للمنفعة العامة ،
ومن قرار اللجنة فـي تقدير التعوي�ض امل�ستحق خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الن�شر
فـي اجلريدة الر�سمية �أو من تاريخ الإخطار بح�سب الأحوال .
وفـي حالة رف�ض التظلم  ،يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يخطر املالك بهذا القرار
خالل ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 48
يجوز للوزير فـي الأحوال الطارئة وامل�ستعجلة �إ�صدار قرار باال�ستيالء امل�ؤقت على الرتاث
الثقافـي املنقول للمنفعة العامة  ،وفـي هذه احلالة يتعني على الوزارة تعوي�ض �صاحب
ال�ش�أن عن مدة حرمانه من االنتفاع بالرتاث الثقافـي املنقول  ،وذلك من تاريخ اال�ستيالء
عليه �إلى حني رده �إليه بعد زوال �سبب اال�ستيالء �أو ا�ست�صدار قرار نزع امللكية نهائيا .
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وال يجوز �أن تزيد مدة اال�ستيالء امل�ؤقت دون موافقة �صاحب ال�ش�أن على ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ اال�ستيالء على الرتاث الثقافـي املنقول  ،ويجب �إعادته �إلى احلالة التي ك ــان
عليه ــا وق ــت اال�ستي ــالء مـ ــع التعويـ ــ�ض ع ــن ك ــل تل ــف �أو نق ــ�ص ف ــي قيمتـه  .وت�ســري علــى
اال�ستيالء امل�ؤق ــت باق ــي �أحك ــام ه ــذا القان ــون فـي �ش�أن امللكيـة وتقديــر التعوي�ض امل�ستحق
و�إخطار ذوي ال�ش�أن بكافة �إجراءات اال�ستيالء .
املــادة ( ) 49
يحظر على املالك واحلائزين و�أ�صحاب احلقوق �إجراء �أي �إ�ضافات �أو تعديالت على الرتاث
الثقافـي املنقول املنزوعة ملكيته من تاريخ ن�شر قرار نزع امللكية .
وفـي حالة املخالفة ال يعتد بالإ�ضافة �أو التعديل فـي تقدير التعوي�ض امل�ستحق  ،كما يجوز
�إلزام املخالف ب�إعادة الرتاث الثقافـي املنقول �إلى �أ�صله وعلى نفقته .
وف ــي جميـ ــع ا ألح ــوال تكون العب ــرة فـي تقدير التعوي�ض بقيمة الرتاث الثقاف ــي املنقــول
فـي تاريخ ن�شر القرار امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 50
دعاوى الف�سخ ودعاوى اال�ستحقاق و�سائر الدعاوى الأخرى ال توقف �إجراءات نزع امللكية ،
وينتقل حق الطالبني �إلى التعوي�ض .
املــادة ( ) 51
تنتق ــل ملكي ــة الت ــراث الثقافـ ــي املنقول املنزوعة ملكيتــه التــي مل تقدم فـي �ش�أنهــا تظلمـات
�إلى الوزارة مبقت�ضى وثيقة يوقعها املالك  ،وفـي حالة التظلم �أو االمتناع عن توقيع
الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية .
املــادة ( ) 52
�إذا انق�ضى على ن�شر قرار نزع ملكية الرتاث الثقافـي املنقول للمنفعة العامة �سنة واحدة
دون �أن تتخذ الوزارة �إجراءات نزع امللكية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون � ،سقط مفعول
هذا القرار .
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الف�صــل اخلامــ�س
حمايــة التــراث الثقافـــي
املــادة ( ) 53
يحظر على الكافة ما ي�أتي :
أ�  -الإ�ضــرار  -ب ـ�أي �صورة من ال�صور  -ب�أي تراث ثقافـي �أو االعتداء عليه �أو على موقعه
�أو الإحرامات اخلا�صة به .
ب  -اقرتاف �أي فعل �أو قول ينال من احرتام الرتاث الثقافـي العماين .
ج  -ت�شويه الرتاث الثقافـي غري املادي �أو اال�ستهزاء به �أو الإ�ساءة �إليه �أو ا�ستخدامه
�أو ا�ستغالله بطريقة غري م�شروعة � ،سواء كان ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -احلجز على الرتاث الثقافـي اخلا�ص امل�سجل .
هـ � -إجراء �أي تعديالت على الرتاث الثقافـي الثابت بنزع �أي جزء منه �أو الإ�ضافة �إليه .
و  -البيع �أو ال�شراء �أو �إجراء �أي ت�صرف على �أي مواد �أو �أجزاء مت نزعها من الرتاث
الثقافـي .
ز  -تخريب �أو �إتالف �أو �سرقة �أو تهريب �أي مواد �أو �أجزاء من الرتاث الثقافـي .
ح � -إج ــراء �أي تعدي ــالت عل ــى مواق ــع الرتاث الثقافـي �أو املبانــي الرتاثية  ،وي�ستثنــى
من ذلك �أعمال الرتميم املرخ�ص بها من الوزارة .
ط � -إلقاء الأنقا�ض �أو النفايات �أو املخلفات �أو الأتربة �أو الرمال �أو احليوانات النافقة
�أو دفنها فـي املواقع الرتاثية الثقافـية �أو الإحرامات .
املــادة ( ) 54
ال يجوز القيام ب�أي عمل من الأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة :
�أ  -عر�ض الإعالنات �أو رفع الالفتات �أو تركيب الهوائيات �أو الأنابيب �أو ل�صق الإ�شارات
�أو زراعة الأ�شجار �أو قطعها فـي مواقع الرتاث الثقافـي �أو فـي الإحرامات .
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ب  -ترتيب �أي حق من حقوق االرتفاق على موقع الرتاث الثقافـي .
ج  -ا�ستعمــال املــواد الأثري ــة من �أنقا�ض �أو حجــارة �أو �أتربة �أو غريها � ،أو نقلها خارج
موقع الرتاث الثقافـي .
د  -القيام بالأعمال الإن�شائية فـي مواقع الرتاث الثقافـي �أو الإحرامات  ،وال يجوز
للجهة املعنية بالرتخي�ص بالأعمال الإن�شائية �إ�صدار الرتخي�ص �إال بعد احل�صول
على موافقة الوزارة .
هـ  -البنـ ــاء علـ ــى الأرا�ضـ ــي التي حتت ــوي على تراث ثقاف ــي � ،أو �إحراماته ــا � ،أو حرثهــا
�أو زراعتها �أو �إجراء �أي عمل �أو ت�صرف عليها .
املــادة ( ) 55
يجـ ــب عل ــى �أي �شخ ــ�ص يق ــوم ب ـ ـ�أي �أعمال �إن�شائي ــة ف ــي حالــة العثــور على �آثــار �أو دالئـ ــل
على وجود تراث ثقافـي �أن يتوقف فورا عن الأعمال  ،و�أن يخطر الوزارة بذلك خالل مدة
�أق�صاها ( )48ثمان و�أربعون �ساعة  ،وفـي هذه احلالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات
الالزمة للحفاظ على هذا الرتاث الثقافـي  ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره ــا  ،فـ ـ�إذا انق�ضت هذه املدة دون �أن تتدخل الوزارة جاز ل�صاحب ال�ش�أن اال�ستمرار
فـي الأعمال الإن�شائية  ،مع تعوي�ضه عن الأ�ضرار �إن كان له مقت�ض .
املــادة ( ) 56
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )57من هذا القانون  ،يجب على مالكي املباين الرتاثية وحائزيها
القيام بالأعمال الالزمة ل�صيانتها واحلفاظ عليها  ،وذلك دون تغيري معاملها على النحو
الذي حتدده الوزارة .
املــادة ( ) 57
تتحمل الوزارة تكاليف ترميم الرتاث الثقافـي املادي كليا �أو جزئيا وفقا لتقديرها � ،أو بناء
على طلب مالكه �أو حائزه .
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املــادة ( ) 58
م ــع عــدم الإخالل بن�ص املــادة ( )57مــن هذا القانون يجب علــى مـ ــالك التـ ــراث الثقاف ـ ــي
�أو حائزه حفظه وا�ستعماله وترميمه وفق القواعد التي حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 59
يتعني على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات  ،مبا فـيها القانونية الالزمة ال�سرتداد الرتاث
الثقافـي العام متى ثبت خروجه من ال�سلطنة بطريقة غري م�شروعة .
كم ــا يج ــب عليه ــا تقدمي كافة امل�ساع ــدات املمكنة ملــالك التـ ــراث الثقافـ ــي العمانـي اخلـا�ص
�أو حائزه فـي �سبيل ا�سرتداد ملكيته �أو حيازته .
املــادة ( ) 60
يج ــب علــى مــالك �أو حائز الرتاث الثقافـي املنقول �إخطار الوزارة فـي حالة فقــده �أو تلفــه
�أو �سرقته خالل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة من اكت�شافه ذلك .
املــادة ( ) 61
للوزارة احلق فـي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة حلماية و�صون الرتاث الثقافـي
العماين  ،ومواقع الرتاث الثقافـي  ،واملجمعات الرتاثية الثقافـية  ،واملباين الرتاثية ،
والإحرامات  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 62
لل ــوزارة احل ــق فـي �إ�صــدار ق ــرارات بوق ــف �أو �إزالة �أي اعتداء يقــع عل ــى التـ ــراث الثقافـ ــي
�أو مواقع الرتاث الثقافـي �أو املجمعات الرتاثية الثقافـية �أو املبان ــي الرتاثية �أو الإحرامــات ،
ويجوز لها اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي تنفـيذ قراراتها .
املــادة ( ) 63
ال تخ�ضع املطالبة با�سرتداد الرتاث الثقافـي العام �إلى �أحكام التقادم  ،ويجوز املطالبة
با�سرتداده فـي �أي وقت .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
�ضبــط املخالفــات واجلــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 64
يك ــون للموظف ـ ــني  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صــة قانونــا باالتف ــاق
مــع الوزي ــر � -صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فـي نطاق تطبيــق �أحكــام ه ــذا القان ــون والالئحــة
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لهما .
املــادة ( ) 65
يجوز ملوظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخول املباين الرتاثية �أو مواقع
الرتاث الثقافـي وذلك بعد احل�صول على �إذن بتفتي�شها من اجلهة املخت�صة  ،ويجب
على املالك �أو احلائز للرتاث الثقافـي متكني موظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية من ممار�سة اخت�صا�صاتهم .
املــادة ( ) 66
يتـ ــم �ضبـ ــط املخالفـ ــات وحتقيقها والت�ص ــرف فـيه ــا �إداري ــا �أو ق�ضائي ــا بح�س ــب الأح ـ ــوال
على النحو الذي حتدده الالئحة  ،وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
املــادة ( ) 67
�إذا منا �إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافـي فـي حيازة �شخ�ص ما بطريقة غري م�شروعة
تعني عليها بعد احل�صول على �إذن من اجلهة املخت�صة قانونا �ضبطه  ،والتحفظ عليه ،
واتخاذ الإجراءات املقررة قانونا ب�ش�أنه .
وفـي حالة �ضبط هذا الرتاث الثقافـي من قبل جهة �أخرى غري الوزارة  ،فـيجب على تلك
اجلهة التحفظ عليه  ،وت�سليمه فورا �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 68
مع عدم الإخالل ب�أي م�س�ؤولية جزائية �أو مدنية قد تن� أش� وفقا لأحكام القوانني املعمول بها ،
يجوز للوزارة اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري �أو اجلزاءات الآتية �إذا �أخل املرخ�ص له ب�أي
من التزاماته املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات املنفذة لأحكامهما :
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�أ �	-إنذار املخالف ب�ضرورة �إزالة �أ�سباب املخالفة خالل الأجل الذي حتدده الوزارة .
ب  -توقي ــع غرامـ ــة �إدارية بواقـ ــع ( )100مائ ــة ريـال عمانـ ــي يومي ــا علـ ــى �أال تتج ـ ــاوز
فـي جمموعها ( )5000خم�سة �آالف ريـال عماين .
ج �	-إزالة املخالفة مبا�شرة على نفقة املخالف .
د  -وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
هـ � -إلغاء الرتخي�ص .
ويتعني على الوزارة فـي احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين (د  ،هـ) من هذه املــادة ،
�إنذار املخالف ب�ضرورة �إزالة �أ�سباب املخالفة خالل الأجل الذي حتدده قبل وقف �أو �إلغاء
الرتخي�ص .
الف�صـــل ال�سابــــع
العقوبــــــات
املــادة ( ) 69
مـ ــع ع ــدم الإخـ ــالل ب ـ ـ�أي عقوبـ ــة �أ�ش ــد فـ ــي قان ــون اجل ـ ــزاء � ،أو �أي قان ـ ــون �آخـ ــر  ،يعاق ـ ــب
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 70
يعاق ــب ك ــل م ــن يخالــف حك ــم �أي من املادتني ( )16و ( )24من هذا القانون بال�سجن ملــدة
ال تقل عن (� )7سبعة �أيام  ،وال تزيد على (� )14أربعة ع�شر يوما  ،وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 71
يعاق ــب ك ــل من يخال ــف حكم �أي من املادتني ( )22و ( )23من هذا القانون بال�سجن ملــدة
ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،وال تزيد على �شهر واحد  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
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املــادة ( ) 72
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )39من هذا القانون بال�سجن ملدة ال تقل عن �سنة
واحدة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
وال تزيد على ( )30000ثالثني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 73
يعاقــب ك ــل من يخالــف حكم �أي من املادتني ( )53و( )54من ه ــذا القانون بال�سجن ملدة
ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 74
يعاقب كل من ي�ضبط فـي حيازته تراث ثقافـي بطريقة غري م�شروعة بال�سجن ملدة ال تقل
عن �شهر واحد  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 75
يعاقب كل من ميتنع عن تنفـيذ قرار نهائي بنزع ملكية التـراث الثقافـي املنقول �أو قرار
اال�ستيالء امل�ؤقت عليه �أو يت�سبب فـي تعطيل تنفـيذه باملخالفة لأحكام هذا القانون بال�سجن
ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن ()1000
�ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
املــادة ( ) 76
يعاقـب كــل مـن يخالف حكم �أي من املواد ( )61 ، 56 ، 17من هذا القانون بغرامـة ال تقـل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 77
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )21من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين .
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املــادة ( ) 78
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )55من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 79
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )65من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 80
يجوز للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي
ال�سجــن �أو الغرامــة � ،أن تق�ضــي ف ــي جمي ــع الأحوال مب�صــادرة مقتنيـات الرتاث الثقافـي
حمل اجلرمية  ،و�إغالق املحل الذي وقعت فـيه .
املــادة ( ) 81
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إلى اخلزانة العامة ،
كما ت�ؤول مقتنيات الرتاث الثقافـي املحكوم مب�صادرتها مبوجب حكم نهائي �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 82
يجــوز للوزيــر �أو مــن يفو�ضــه الت�صال ــح فـي اجلرائ ــم املن�صو�ص عليها فـي ه ــذا القان ــون
�أو الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،وذلك فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى
العمومية وقبل �صدور حكم فـيها  ،مقابل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى
للغرامـ ـ ــة املقـ ــررة لهذه اجلرمي ــة  ،وال يزي ــد عل ــى �ضع ـ ــف احلـ ــد الأق�ص ــى لهــا  ،ويرتت ــب
على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
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