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اجلريدة الر�سمية العدد )957(

قرار وزاري
رقم 2012/16

باإن�صاء جلان للتوفيق وامل�صاحلة 
وحتديد مقارها ونطاق اخت�صا�صها ومواعيد انعقادها

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،
واإىل قانون التوفيق وامل�ساحلة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/98 ،

مقارها  وحتديد  وامل�ساحلة  التوفيق  جلان  باإن�ساء   2006/288 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 
ونطاق اخت�سا�سها ومواعيد انعقادها ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
تن�ســاأ جلـــان للتوفيـــق وامل�ساحلـــة فـي حمافظــات ال�سلطنة ويحدد مقر ونطاق اخت�سا�ص 

كل منها على النحو التايل :
اأول : حمافظة م�صقط

1- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي م�سقط ومقرها املحكمة االبتدائية مب�سقط وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها واليات م�سقط ومطرح وبو�سر . 

 2- جلنــة التوفيــق وامل�ساحلـــة فـي العامرات ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالعامرات 
وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية العامرات .

3- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي ال�سيب ومقرها املحكمة االبتدائية بال�سيب وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية ال�سيب .

 4- جلنــة التوفيــق وامل�ساحلة فـي قريـــات ومقرها املحكمة االبتدائية بقريات وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية قريات .
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ثانيا : حمافظة ظفار
1- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �ساللة ومقرها املحكمة االبتدائية ب�ساللة وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها واليتي �ساللة وطاقة .
2- جلنـــة التوفيـــق وامل�ساحلـــة فـي مربـــاط ومقرها دائـــرة الكاتــب بالعـــدل مبربــــاط 

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها واليتي مرباط و�سدح .
3- جلنـــة التوفيـــق وامل�ساحلـــة فـي رخيـوت ومقرهـــا دائـــرة الكاتــب بالعـــدل برخيــــوت 

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها واليتي رخيوت و�سلكوت .
4- جلنـــة التوفيـــق وامل�ساحلـــة فـي ثمريـــت ومقرهــا دائــرة الكاتــب بالعــدل بثمريت 

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها واليات ثمريت ومق�سن واملزيونة .
5- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �سليم وجزر احلالنيات ومقرها دائرة الكاتب بالعدل 
ب�سليم وجزر احلالنيات وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية �سليم وجزر احلالنيات .

ثالثا : حمافظة م�صندم
1- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي خ�سب ومقرها املحكمة االبتدائية بخ�سب وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها واليتي خ�سب وبخا .
2- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي دبا ومقرها املحكمة االبتدائية بدبا وي�سمل نطاق 

اخت�سا�سها واليتي دبا ومدحاء .
رابعا : حمافظة الربميي

1- جلنة التوفيــق وامل�ساحلــة فــي الربميـــي ومقرهـــا املحكمـــة االبتدائيـــة بالربميـــي 
وي�سمل نطاق اخت�سا�سها واليتي الربميي وال�سنينة .

2- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي حم�سة ومقرها املحكمة االبتدائية مبح�سة وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية حم�سة .

خام�صا : حمافظة الداخلية
1- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي نزوى ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بنزوى وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية نزوى .
2- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي بهالء ومقرها املحكمة االبتدائية ببهالء وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية بهالء .
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 3- جلنـــة التوفيـــق وامل�ساحلــة فـي منح ومقرها دائرة الكاتب بالعدل مبنح وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية منح .
 4- جلنـــة التوفيق وامل�ساحلة فـي احلمراء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل باحلمراء 

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية احلمراء .
 5- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي اأدم ومقرها املحكمة االبتدائية باأدم وي�سمل نطاق 

اخت�سا�سها والية اأدم .
 6- جلنـــة التوفيـــق وامل�ساحلــة فـي اإزكـــي ومقرها املحكمة االبتدائية باإزكي وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية اإزكي .
7- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �سمائل ومقرها دائرة الكاتب بالعدل ب�سمائل وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية �سمائل .
 8- جلنة التوفيق وامل�ساحلــة فـي بدبـــد ومقرهـــا املحكمــة االبتدائية ببدبــد وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية بدبد .
�صاد�صا : حمافظة �صمال الباطنة

1- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �سحار ومقرها املحكمة االبتدائية ب�سحار وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية �سحار .

2- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �سنا�ص ومقرها املحكمة االبتدائية ب�سنا�ص وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية �سنا�ص .

 3- جلنـــة التوفيــــق وامل�ساحلــــة فـي لــــوى ومقرهـــا املحكمــــة االبتدائيـــة بلوى وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية لوى .

 4- جلنــة التوفيــق وامل�ساحلــة فـي �سحم ومقرها املحكمة االبتدائية ب�سحم وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية �سحم .

 5- جلنـــة التوفيـــق وامل�ساحلـــة فـي اخلابــورة ومقرها املحكمة االبتدائية باخلابورة 
وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية اخلابورة .

6- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي ال�سويق ومقرها املحكمة االبتدائية بال�سويق وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية ال�سويق .
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�صابعا : حمافظة جنوب الباطنة
بالر�ستاق  بالعدل  الكاتب  دائرة  ومقرها  الر�ستاق  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  1- جلنة 

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها واليتي الر�ستاق والعوابي .
نطاق  وي�سمل  بنخل  االبتدائية  املحكمة  ومقرها  نخل  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  2- جلنة 

اخت�سا�سها والية نخل .
بوادي  االبتدائية  املحكمة  ومقرها  املعاول  وادي  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  جلنة   -3

املعاول وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية وادي املعاول .
وي�سمل  االبتدائية بربكاء  املحكمة  بركاء ومقرها  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  4- جلنة 

نطاق اخت�سا�سها والية بركاء .
5- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي امل�سنعة ومقرها املحكمة االبتدائية بامل�سنعة وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية امل�سنعة .
ثامنا : حمافظة جنوب ال�صرقية

وي�سمل  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  ومقرها  �سور  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  جلنة   -1
نطاق اخت�سا�سها والية �سور .

2- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي الكامل والوافـي ومقرها املحكمة االبتدائية بالكامل 
والوافـي  وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية الكامل والوافـي .

االبتدائية  املحكمة  ومقرها  بوح�سن  بني  جعالن  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  3- جلنة 
بجعالن بني بوح�سن وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية جعالن بني بوح�سن .

االبتدائية  املحكمة  ومقرها  بوعلي  بني  جعالن  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  جلنة   -4
بجعالن بني بوعلي وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية جعالن بني بوعلي .

5- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي م�سرية ومقرها املحكمة االبتدائية مب�سرية وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية م�سرية .
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تا�صعا : حمافظة �صمال ال�صرقية
وي�سمل  باإبراء  االبتدائية  املحكمة  ومقرها  اإبراء  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  جلنة   -1

نطاق اخت�سا�سها والية اإبراء .
بامل�سيبي  بالعدل  الكاتب  دائرة  ومقرها  امل�سيبي  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  جلنة   -2

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية امل�سيبي .
وي�سمل  ببدية  االبتدائية  املحكمة  ومقرها  بدية  فـي  وامل�ساحلة  التوفيق  جلنة   -3

نطاق اخت�سا�سها والية بدية .
4- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي القابل ومقرها املحكمة االبتدائية بالقابل وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية القابل .
5- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي وادي بني خالد ومقرها املحكمة االبتدائية بوادي 

بني خالد وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية وادي بني خالد .
6- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي دماء والطائيني ومقرها املحكمة االبتدائية بدماء 

والطائيني وي�سمل نطاق اخت�سا�سها والية دماء والطائيني .
7- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �سمد ال�ساأن ومقرها املحكمة االبتدائية ب�سمد ال�ساأن 

وي�سمل نطاق اخت�سا�سها نيابة �سمد ال�ساأن .
عا�صرا : حمافظة الظاهرة

1- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي عربي ومقرها املحكمة االبتدائية بعربي وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية عربي .

2- جلنــة التوفيق وامل�ساحلـــة فـي ينقـــل ومقرهــــا املحكمة االبتدائية بينقل وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية ينقل .

3 - جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي �سنك ومقرها املحكمة االبتدائية ب�سنك وي�سمل 
نطاق اخت�سا�سها والية �سنك .
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حادي ع�صر : حمافظة الو�صطى
بهيمــا وي�سمل  االبتدائيـــة  املحكمــة  فـي هيما ومقرها  وامل�ساحلة  التوفيق  1- جلنة 

نطاق اخت�سا�سها والية هيما .
2- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي حموت ومقرها املحكمة االبتدائية مبحوت وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية حموت .
3- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي الدقم ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالدقم وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية الدقم .
4- جلنة التوفيق وامل�ساحلة فـي اجلازر ومقرها دائرة الكاتب بالعدل باجلازر وي�سمل 

نطاق اخت�سا�سها والية اجلازر .
املـــادة الثانيــة

اأ�سبوع  اأيام ال�سبت واالثنني واالأربعاء من كل  تعقـــد جلـــان التوفيــق وامل�ساحلة جل�ساتها 
على االأقل .

املـــادة الثالثـــة
ت�ستمر جلان التوفيق وامل�ساحلة املن�ساأة مبوجب القرار الوزاري رقم 2006/288 امل�سار اإليه 
اأحكام  فـي ممار�سة اخت�سا�ساتها حلني ت�سكيل جلان التوفيق وامل�ساحلة املن�ساأة مبوجب 

هذا القرار .
املـــادة الرابعــة

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

�صدر فـي :  22 /2/ 1433هـ
املـوافــــق :   16 /1/ 2012م

                                                                                    حممد بن عبداللـه بن زاهر الهنائي
                                                                                        وزيــــــــــــر الــــعــــــــــدل

نائــــب رئيـــ�ص املجلـــــ�ص االأعلـــى للق�ســـــاء


