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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/58

باإ�سدار قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى

نحن قابو�س بن �سعيد   �سلطان عمان 

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى باأحكام القانون املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 25 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 30 من اأكتوبــــــــــر �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 ( 

يكون للم�سطلحات  الآتية - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك :

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الداخلية .

الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير الداخلية .

املجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س ال�سورى .

اللجنة العليا لالنتخابات : اللجنة التي تتوىل الإ�سراف على انتخابات اأع�ساء جمل�س 

ال�سورى والف�سل فـي الطعون النتخابية .

الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات .

اللجنة الرئي�سية لالنتخابات :  اللجنــة امل�سكلة لالإعـداد والتح�ســيــر وتنظيـــم النتخابــات 

وفقا للمهام املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .

جلنـــــــــة النتخابـــــــــات : اللجنة امل�سكلة بكل ولية ، واملن�سو�س عليها فـي املادة )14( 

من هذا القانون .

�سنـــــــــــــــة النتخــــــــــاب : ال�سنة التي يجرى فـيها الت�سويت لختيار اأع�ساء املجل�س .

املقـــــــــر النتخابــــــــــــــي : الولية التي يحق للناخب الإدلء فـيها ب�سوته وفقا لأحكام 

هذا القانون .

مركــــــــــــــز النتخــــــــاب : املكــان الذي جتــرى فـيه عملية اإدلء الناخبيـن باأ�سواتهم 

يوم الت�سويت  .
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الناخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب : كل مواطن قيد ا�سمه فـي ال�سجل النتخابي وفقا لأحكام 

هذا القانــون .

املرت�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح : املواطن الذي يتقدم بطلب تر�سحه لع�سوية املجل�س .

ا�سمــه  ، ويدرج  املر�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح : كل من يقبــل تر�سحـــه لع�سويـــة املجلـــ�س 

فـي القوائم الأولية للمر�سحني وفقا لأحكام هذا القانون .

الطعــــــــون النتخابيــــــة : الطعون التي يقدمها ذوو ال�ساأن على القرارات ذات ال�سلة 

بالنتخابات وفقا لأحكام هذا القانون . 

ال�سجــــــــــل النتخابـــــــي : ال�سجل املن�ساأ بالوزارة ، والذي تقيد فـيه اأ�سماء الناخبني 

وبياناتهم النتخابية . 

املــادة ) 2 (

النتخاب حق �سخ�سي للناخب ، ول يجوز الإنابة اأو التوكيل فـيه ، ويديل الناخب ب�سوته 

فـي الولية املقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها ملرة واحدة فـي النتخاب الواحد .

املــادة ) 3 (

جترى النتخابات فـي جميع الوليات وفقا للتق�سيم الإداري املعتمد لل�سلطنة .

املــادة ) 4 (

ي�سدر الوزير فـي �سنة النتخاب - بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة - قرارا بعدد ممثلي 

الوليات فـي املجل�س وفقا لتعداد العمانيني فـي كل ولية ، وذلك على النحو الآتي :

بع�سوين  متثيلها  فاأكرث فـيتم  األفا  ثالثني  الولية  فـي  العمانيني  عدد  كان  اإذا   -1

اثنني فـي املجل�س .

2 - اإذا كان عدد العمانيني فـي الولية اأقل من ثالثني األفا فـيتم متثيلها بع�سو واحد 

فـي املجل�س .
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الف�سل الثاين

ت�سكيل اللجان واخت�سا�ساتها

املــادة ) 5 (

ت�سكل اللجنة العليا لالنتخابات برئا�سة اأحد نواب رئي�س املحكمة العليا وع�سوية  كل من :

- قا�سي حمكمة عليا يحل حمل الرئي�س فـي حالة غيابه .

- قا�سي حمكمة  ا�ستئناف .

- م�ست�سار  مبحكمة الق�ساء الإداري .

- اأحد م�ساعدي املدعي العام .

- اثنني من موظفـي الوزارة . 

القــرار  اأن يت�سمــن  الوزيــر على  قــرار من  اللجنــة  واأع�ســاء  رئيــ�س  بت�سميــة  وي�ســدر 

حتديــد مقرر اللجنة من بني موظفـي الوزارة احلا�سلني على موؤهل فـي القانون .

املــادة ) 6 (

تخت�س اللجنة العليا لالنتخابات - بالإ�سافة اإىل الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�س عليها 

فـي هذا القانون - بالآتي :

1 - الإ�سراف على انتخابات اأع�ساء املجل�س وفقا لأحكام هذا القانون .

2 - الف�سل فـي الطعون النتخابية وفقا لأحكام هذا القانون .

تعاميم  اأو  قرارات  من  لالنتخابات  الرئي�سية  اللجنة  ت�سدره  ما  على  الرقابة   -  3

لتنظيم العملية النتخابية .

4 - الرقابــة على عمــل جلــان النتخابــات واإبالغ اللجنة الرئي�سية لالنتخابات لتخاذ 

ما يلزم من اإجراءات فـي هذا ال�ساأن .

5 - اعتماد النتائج النهائية للت�سويت .

6 - اتخـاذ كــل ما يلــزم من اإجــراءات لتذليـــل العقبـــات التي تعتـــر�س �سيـــر العمليـــة 

النتخابية . 
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املــادة ) 7 (

جتتمـــع اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات بدعوة من الرئيــ�س ، ول تكـــون اجتماعاتهــا �سحيحــة 

اإل بح�ســـور ثلثــي الأع�ســـاء ، وت�ســدر قراراتهــــا باأغلبيـــــة اأ�ســوات الأع�ســـاء احلا�سريـــن ، 

وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

املــادة ) 8 (

يتوىل مقرر اللجنة العليا لالنتخابات اإعداد جداول الأعمال وحما�سر وتقارير وملفات 

اللجنة ، واملحافظة على �سريتها ، وحفظها فـي مكان اآمن .

املــادة ) 9 (

توجه الدعوة لجتماعات اللجنة العليا لالنتخابات كتابة اإىل جميع الأع�ساء قبل موعد 

الجتماع بخم�سة اأيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال ، ويجوز فـي حالة ال�ستعجال 

تق�سري هذا امليعاد والدعوة اإىل الجتماع باأي و�سيلة اأخرى .

وللجنة دعوة من تراه حل�سور اجتماعاتها دون اأن يكون له �سوت معدود .

املــادة ) 10 (

تعترب تقارير اللجنة العليا لالنتخابات وحما�سر اجتماعاتها وملفاتها �سرية ، ول يجوز 

لغري املعنيني الطالع عليها اأو تداولها اأو ن�سرها اإل مبوافقة كتابية من الرئي�س خالل 

فرتة عمل اللجنة .

املــادة ) 11 (

توؤول للوزارة تقارير وحما�سر وملفات اللجنة العليا لالنتخابات بعد انتهاء �سنة النتخاب .

املــادة ) 12 (

ت�سكل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات برئا�سة وكيل الوزارة ، وع�سوية ممثلني عن اجلهات 

املعنية ، وي�سدر بت�سمية اأع�ساء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير .

املــادة ) 13 (

دون الإخالل بالخت�سا�سات املحددة للجنة العليا لالنتخابات تخت�س اللجنة الرئي�سية 

اإىل الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�س عليها فـي هذا القانون -   لالنتخابات - بالإ�سافة 

بالآتي :
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1 - و�سع واعتماد اخلطة الزمنية ل�سري العملية النتخابية .

2 - اإ�سدار ما يلزم من قرارات وتعاميم  لتنظيم ح�سن �سري العملية النتخابية .  

3 - متابعة �سري عمل جلان النتخابات والإ�سراف على اللجان  التي ت�سكل وفقا للمادة 

)22( من هذا القانون ومتابعة �سري عملها وتذليل ال�سعاب التي قد ت�سادفها . 

4 - اإعداد واعتماد مناذج ال�ستمارات امل�ستخدمة فـي يوم الت�سويت ومنوذج �سندوق 

الت�سويت .

5 - اعتماد  قائمة مراكز النتخاب .

6 - اعتمـــاد الو�سائـــل والأنظمـــة الإلكرتونيــــة امل�ستخدمــة فـي العمليــة النتخابيــة ، 

وو�سع ال�سوابط الالزمة لذلك .

7 - رفع النتائج الأولية لالنتخابات اإىل اللجنة العليا لالنتخابات لعتمادها . 

8 - اأي مهام اأخرى تكلف بها من الوزير ، اأو اللجنة العليا لالنتخابات .

املــادة ) 14 (

ت�سكل جلنة النتخابات برئا�سة وايل الولية اأو من يحدده قرار الت�سكيل ، وع�سوية كل من : 

1 - اأحد الق�ساة اأو ع�سو من حمكمة الق�ساء الإداري اأو ع�سو الدعاء العام ، ويكون 

نائبا للرئي�س .

2 - نائب الوايل فـي الولية  ، اأو من يختاره الوزير . 

3 - اثنيــن من مديـــري العمـــوم اأو مديري الدوائــر اأو موظفـــي الوحــدات احلكوميــة 

فـي الولية اأو املحافظة التي تتبعها الولية اإداريا . 

وي�سرتط األ يكون اأع�ساء اللجنة من اأبناء الولية .

وي�سدر بت�سمية اأع�ساء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير . 

املــادة ) 15 (

تخت�س جلنة النتخابات - بالإ�سافة اإىل الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�س عليها فـي هذا 

القانون - بالآتي :

1 - اإعداد وتنظيم وتهيئة مراكز النتخاب فـي الولية .

2 - و�ســـع الإجــراءات والو�سائــل الالزمـــة لإجــراء العمليـــة النتخابيــة فــي الوليــة 

والإ�سراف عليها .
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3 - الإ�سراف على جلان التنظيم والت�سويت والفرز وتذليل اأي �سعوبات ت�سادفها .

4 - اإحالــة النتائــج الأوليــة لالنتخابـات فــي الوليــة فــور النتهــاء من فــرز اأ�ســوات 

الناخبني اإىل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .

5 - اإعــداد تقريـر �سامــل ب�سيـر العمليـة النتخابيــة ، ورفعـه اإلــى اللجنــة الرئي�سيــة 

لالنتخابات .

6 - اأي اخت�سا�ســات اأخرى تكـلف بها من قـبل اللجنـة العليــا لالنتخابــات اأو اللجنــة 

الرئي�سية لالنتخابات .

املــادة ) 16 (

تتفرع عن جلنة النتخابات اللجان الآتية :

1 - جلنة التنظيم ، وتكون برئا�سة اأحد اأع�ساء جلنة النتخابات .

2 - جلنة الت�سويت ، وتكون برئا�سة اأحد اأع�ساء جلنة النتخابات .

3 - جلنة الفرز ، وتكون برئا�سة ع�سو جلنة النتخابات �ساغل الوظيفة الق�سائية .

وي�سدر بتحديد اخت�سا�سات هذه اللجان ونظام عملها قرار من الوزير .

املــادة ) 17 (

ت�سكــل جلـــان التنظيـــم والت�سويـت والفرز بقــرار من رئيـ�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات 

الناخبني ومراكز النتخاب فـي كل  اللجان مبا يتنا�سب مع عدد  اأع�ساء هذه  يحدد فـيه 

ولية ، ويجوز اأن يحدد القرار نائبا اأو اأكرث لرئي�س كل جلنة من بني اأع�سائها . 

املــادة ) 18 (

يجوز بقرار من الوزير ت�سكيل جلنة انتخابية اأو اأكرث فـي بع�س اأو كل البعثات الدبلوما�سية 

اللجنــة ونظام عملها وموعد  العمانية فـي اخلارج ويحدد القرار رئي�س واأع�ســاء ومقرر 

ب�ساأنها  وت�سري   ، النتخابات  جلنة  اخت�سا�سات  النتخابية  اللجنة  ومتار�س   ، الت�سويت 

الأحكام والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون مبا فـي ذلك ت�سكيل اللجان الالزمة 

ل�سري العملية النتخابية .

املــادة ) 19 (

تتوىل اللجنة النتخابية فـي اخلارج فرز اأ�سوات الناخبني ، واإعداد ك�سف باأ�سماء املر�سحني 

ح�سب ولياتهم ، وعدد الأ�سوات التي ح�سل عليها كل منهم ، واإر�ساله اإىل اللجنة الرئي�سية 

لالنتخابات التي تتوىل بعد فح�سه رفعه اإىل اللجنة العليا لالنتخابات . 
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املــادة ) 20 (

يجوز بقرار من الوزير اإن�ساء مركز انتخاب موحد اأو اأكرث ، ويحدد القرار الوليات التي 

يحــق لناخبيهــا الت�سويــت فـي هذا املركـــز ، واإجـــراءات الت�سويـــت والفــرز فـيــه ، وت�ســـري 

ت�سكيل  ذلك  فـي  مبا  القانون  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  والإجراءات  الأحكام  املركز  على 

اللجان الالزمة ل�سري العملية النتخابية .

املــادة ) 21 (

يجوز لروؤ�ساء واأع�ساء ومقرري اللجان املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ومن ي�ستعان بهم 

فـي العملية النتخابية ، واأزواجهم واأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، الإدلء باأ�سواتهم قبل 

املوعد املحدد لالنتخابات . 

واإجراءات  يت�سمن حتديد موعد  الرئي�سية لالنتخابات  اللجنة  رئي�س  وي�سدر قرار من 

الت�سويت والفرز  للمذكورين فـي الفقرة ال�سابقة وت�سكيل اللجان الالزمة لذلك .

املــادة ) 22 (

يجوز بقرار من الوزير ت�سكيل اأي جلان اأخرى تتطلبها العملية النتخابية ، على اأن يحدد 

القــرار اخت�سا�ســات تلك اللجــان ونظـــام عملهــا مبا ل يتعــار�س مع اخت�سا�ســات اللجــان 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .

الف�ســـل الثالـــث

ال�سجـــل النتخابـــي

املــادة ) 23 (

يحق لكل مواطن اأن يطلب قيده  فـي ال�سجل النتخابي اإذا توافرت فـيه ال�سروط الآتية :

1 - اأن يكون قد اأمت واحدا وع�سرين عاما ميالديا فـي الأول من �سهر يناير من �سنة 

النتخاب ، ويعتد فـي ذلك ببيانات البطاقة ال�سخ�سية .

2 - اأن يكون من اأبناء الولية اأو من املقيمني فـيها .

3 - األ يكون منت�سبا جلهة اأمنية اأو ع�سكرية .
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املــادة ) 24 (

يقدم طلب القيد فـي ال�سجل النتخابي على النموذج الذي تعده الوزارة ، ويودع فـي مكتب 

والــي الوليــة التي يختارهــا مقـــرا انتخابيــا له مرفقــا به �سـورة من بطاقتــه ال�سخ�سيــة ، 

ويجوز تقدمي طلب القيد اإلكرتونيا وفقا لل�سوابط التي تقررها الوزارة . 

املــادة ) 25 (

تقيد فـي ال�سجل النتخابي اأ�سماء الناخبني وبياناتهم النتخابية ، على اأن تت�سمن بيانات 

كل ناخب ا�سمه كامال من واقع ال�سجل املدين ، وتاريخ وحمل ميالده ، ومقره النتخابي ، 

ورقمه املدين .

املــادة ) 26 (

وفقا  اآخر  اإىل  انتخابي  مقر  من  النتخابي  ال�سجل  فـي  قيده  ينقل  اأن  ناخب  لكل  يجوز 

لالإجراءات الآتية : 

1 - تقديــــم طلــــب بنقــل القيـــــد على النمــــــوذج الــذي تعـــده الـــوزارة مرفقـــا به جميــع 

امل�ستندات املطلوبة .

2 - يقدم الطلب اإىل جلنـــة النتخابـــات بالوليـــة التي يرغــب الناخب فـي نقــل قيــده 

اإليها �سريطة اإثبات اأنه من اأبناء الولية اأو اأنه مقيم فـيها .

3 - تبـــــت جلـــنــة النتخابـــات بالوليـــة فـي الطلــب خــــالل )15( خم�ســة ع�ســــر يومــــا 

من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون البت فـيه رف�سا له .

4 - فـي حال قبول طلب نقل القيـــد تتولــى جلنــة النتخابـــات بالولية املنقــول اإليها 

اإخطار الوزارة وجلنة النتخابات بالولية املنقول منها القيد خالل )5(  القيد 

خم�سة اأيام من تاريخ البت فـي الطلب .

املــادة ) 27 (

يكون حتديد مكان الإقامة بالن�سبة للمقيمني فـي الولية وفقا للعنوان املثبت فـي البطاقة 

ال�سخ�سية ، اأو من واقع البيانات املدونة فـي ال�سجل املدين ، ويكون حتديد الولية التي 

يعترب املواطن اأحد اأبنائها وفقا لل�سوابط التي ي�سدر بها قرار من الوزير .
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املــادة ) 28 (

تتولـــى الــوزارة اإعــداد القوائــم الأولية للناخبني فـي كل وليـــة من واقــع بيانـــات ال�سجــل 

النتخابي ، مع مراعاة الآتي :

1 - حتديث البيانات من واقع ال�سجل املدين .

2 - حذف اأ�سماء املتوفـني من قوائم الناخبيــن فـي �سوء البيانات الــواردة من ال�سجــل 

املدين .

3 - حــذف من يثبــت فقدانه اأيــا من �ســروط القيد فـــي ال�سجـــل النتخابي املن�ســو�س 

عليها فـي هذا القانون .

املــادة ) 29 (

تر�سل الــوزارة القوائــم الأوليـــة للناخبيــن اإىل جلنــة النتخابــات لإعالنهــا فـي مكـــان بارز 

مبكتب الوايل .

املــادة ) 30 (

يجوز للوزارة - عند القت�ساء - وقف طلبات القيد فـي ال�سجل النتخابي ب�سفة موؤقتة .

املــادة ) 31 (

يجــوز لكــل ذي م�سلحة العرتا�س على الأ�سمــاء الواردة فـي القوائــم الأولية للناخبيــن 

القوائم  اإعالن هذه  تاريخ  اأيام من  النتخابات خالل )5( خم�سة  اإىل جلنة  يقدم  بطلب 

مبينا فـيه اأ�سباب العرتا�س ، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له .

وت�سدر اللجنة قرارها فـي العرتا�س خالل )10( ع�سرة اأيام من اليوم التايل لنتهاء املدة 

املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة .

املــادة ) 32 (

يجوز لكل ذي م�سلحة الطعن فـي قرار  جلنة النتخابات ال�سادر وفقا للمادة )31( من هذا 

القانون بطلب يقدم اإىل اللجنة العليا لالنتخابات ، وذلك خالل )5( خم�سة اأيام من تاريخ 

اإعالن القرار مبينا فـيه اأ�سباب الطعن ، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له .

وت�ســدر اللجنــة العليــا لالنتخابــات قرارهــا فـي الطعــن خــالل )15( خم�ســة ع�ســر يومــا 

من اليوم التايل لنتهاء املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة ، ويكون قرارها فـي هذا 

ال�ساأن نهائيا وغري قابل الطعن فـيه ق�سائيا .
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املــادة ) 33 (

تتوىل الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبني الواردة من جلان النتخابات وفقا للقرارات 

اللجنــــة الرئي�سيـــة لالنتخابــــات  ، وتعر�سهـــا على  ال�ســـادرة فـي العرتا�ســات والطعـــون 

ملراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبني الذين يحق لهم الت�سويت فـي �سنة النتخاب ، 

واإر�سالها اإىل جلان النتخابات لإعالنها فـي مكان بارز مبكتب الوايل .

الف�ســل الرابـــع

حـــــق الرت�ســـح

املــادة ) 34 (

ي�سرتط فـيمن ير�سح لع�سوية املجل�س الآتي :

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية ب�سفة اأ�سلية .

2 - األ تقل �سنه عند فتح باب الرت�سيح عن ثالثني �سنة ميالدية . 

3 - األ يقل م�ستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .

4 - األ يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف 

اأو الأمانة ، ولو رد اإليه اعتباره . 

5 - اأن يكون مقيدا فـي ال�سجل النتخابي .

6 - األ يكون منت�سبا اإىل جهة اأمنية اأو ع�سكرية .

7 - األ يكون حمجورا عليه بحكم ق�سائي .

8 - األ يكون م�سابا مبر�س عقلي .

ويجب توافر هذه ال�سروط فـي املرت�سح فـي اليوم ال�سابق على فتح باب الرت�سح .

ويجوز ملن انتهت فرتة ع�سويته الرت�سح ثانية لع�سوية املجل�س . 

املــادة ) 35 (

ي�سدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�سح ، وموعد �سحبها ، 

وين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، وفـي �سحيفتني يوميتني على الأقـل .

ويجوز عند القت�ساء مد املواعيد امل�سار اإليها اأو حتديد مواعيد جديدة فـي ولية اأو اأكرث 

بالإجراءات ذاتها املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة  .
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املــادة ) 36 (

يقدم طلب الرت�سح  من املواطن اأو وكيله القانوين اإىل وايل الولية اأو نائبه اأو من يفو�سه 

الوزير لت�سلم الطلب وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س مرفقا به امل�ستندات املطلوبة .

املــادة ) 37 (

تتوىل الوزارة ت�سلم طلبات الرت�سح لفح�سها والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املعنية ، وتقوم 

باإعــداد ك�ســـف باأ�سماء املر�سحيــن الذين متـت اإجازة طلباتهم من تلك اجلهات ، وتعر�سه 

باأ�سماء املر�سحني  اأولية  قوائم  باإعداد  تقوم  التي  لالنتخابات  الرئي�سية  اللجنة  على 

بارز  مكان  فـي  لإعالنها  النتخابات  جلنة  اإىل  واإر�سالها   ، األقاب  بدون  هجائيا  وترتيبها 

مبكتب الوايل .

املــادة ) 38 (

يجوز لكل ذي م�سلحة العرتا�س على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأوليــة للمر�سـحني 

بطلــب يقــدم اإىل جلنــة النتخابـــات على النمــــوذج املعــــد لذلك خـــــالل )5( خمــ�ســة اأيــــام 

من تاريخ اإعالن هذه القوائم مبينا فـيه  اأ�سباب العرتا�س ، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له ، 

ويحرر اإي�سال ملقدم الطلب يفـيد ت�سلم طلبه . وت�سدر اللجنة قرارها فـي هذا العرتا�س 

خالل )10( ع�سرة اأيام من اليوم التايل لنتهاء املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة .

املــادة ) 39 (

يجــوز لكل ذي م�سلحـــة الطعـــن فـي قـــرار جلنــة النتخابـات ال�ســـادر وفقا للمـــادة )38( 

من هذا القانون  بطلب يقدم اإىل اللجنة العليا لالنتخابات ، وذلك خالل )5( خم�سة اأيام 

من تاريخ اإعالن القرار مبينا فـيه اأ�سباب الطعن ، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له .

وت�سدر اللجنة العليا لالنتخابـــات قرارهــا فـي هذا الطعن خالل )15( خم�سـة ع�ســر يومــا 

من اليوم التايل لنتهاء املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ، ويكون قرارها فـي هذا 

ال�ساأن نهائيا وغري قابل الطعن فـيه ق�سائيا . 

املــادة ) 40 (

تعلــن جلنــة النتخابــات القــرارات ال�سـادرة من اللجنــة العليـا لالنتخابات ب�ساأن الطعون 

املتعلقـــة بالقوائـــم الأولية للمر�سحيـــن فور ورودهـــا من اللجنــة الرئي�سيــة فـي مكــان بارز 

مبكتب الوايل .
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املــادة ) 41 (

تقوم اللجنة الرئي�سية لالنتخابات خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ ت�سلمها قرارات جلان 

النتخابات ، بتعديل القوائم الأولية للمر�سحني وترتيبها هجائيــــا بدون األقــــاب واإر�سالها 

اإىل جلان النتخابات كقوائم نهائية للمر�سحني لإعالنها فـي مكان بارز مبكتب الوايل .

وفـي حال الطعــن على قـــرارات جلــــان النتخابـات يتم اتخاذ الإجراءات املن�سو�س عليها 

فـي الفقرة ال�سابقة خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ ت�سلمها .

املــادة ) 42 (

يجـــــوز حتديـــث بيانـــات املر�ســـح قبـــل اإعـــــالن القوائـــــم النهائيـــة للمر�سحيــــن بطلب منـــه 

على النموذج املعد لذلك ، يقدم اإىل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات ، ويحظر تعديل تلك 

البيانات بعد اإعالن القوائم النهائية .

املــادة ) 43 (

للمر�ســـح اأو وكيلـــه القانونـــي اأن يتقـــدم بطلـــب �سحـــب تر�سحـــه علـــى النموذج املعـــد لذلك 

اإىل رئيــــ�س جلنة النتخابـــات الذي يتولـــى اإخطـــار اللجنـــة الرئي�سيـة لالنتخابات بذلك 

فـي اليوم التايل ل�سطب ا�سم املر�سح ، والتي تقوم بدورها باإخطار اللجنة العليا لالنتخابات 

بذلك ال�سطب .

ويرتتب على �سحب طلــب الرت�ســـح �سطــــب ا�ســــم املر�ســــح املن�سحــــب من القائمــة النهائيــــة 

للمر�سحني .

املــادة ) 44 (

اإعالن  تاريخ  وذلك من   ، بنف�سه  للتعريف  النتخابية  بالدعاية  القيام  لكل مر�سح  يجوز 

القوائم النهائية للمر�سحني حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�سويت .

املــادة ) 45 (

ي�سدر بتحديد قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية النتخابية قرار من الوزير بعد 

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
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الف�ســـل اخلامـــ�س

الت�سويــــت

املــادة ) 46 (

ي�سرتط لإدلء الناخب ب�سوته فـي يوم الت�سويت الآتي : 

1 - اأن يكون ا�سمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبني . 

2 - األ يكون م�سجونا تنفـيذا حلكم ق�سائي . 

3 - األ يكون م�سابا مبر�س عقلي .

املــادة ) 47 (

يجـــرى الت�سويـــت فـي مراكــــز النتخـــاب التي تعتمدهـــا اللجنـــة الرئي�سيـــة لالنتخابـــات 

فـي اليوم الذي ي�سدر بتحديده قرار من  الوزير . 

ويجــــوز للوزيـــر اأن يحــدد يومـــا اآخـــر للت�سويـــت فـي اأي مركـــز انتخــــاب اأو فـــي الظـــروف 

ال�ستثنائية وفقا ملقت�سيات العملية النتخابية .

املــادة ) 48 (

يبداأ الت�سويت فـي اليوم املحدد لالنتخابات من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا ، وينتهي فـي متام 

ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم نف�سه .

املــادة ) 49 ( 

اأع�ساء اللجنة فتح �سناديق  اأو من يفو�سه كتابيا من بني  يتوىل رئي�س جلنة الت�سويت 

ذلك  ويكون   ، ا�سـتمارات  اأي  للتــاأكد من خلوها من  الت�سويت  بدء عملية  قبل  الت�سويت 

اأع�ساء اللجنة ومن يح�سر  اأو من يفو�ســه كتابيا من بني  بح�ســور رئيـــ�س جلنــة الفرز 

من الناخبني واملر�سحني اأو وكالئهم القانونيني ، ويتم غلق ال�سناديق ، وذلك قبل الوقت 

املحدد لبدء الت�سويت .

ويثبـــت اإجراء فتـــح ال�سناديـــق مبح�سر يوقـــع من قبل رئي�سي جلنتي الفرز والت�سويت ، 

اأو املفو�س عنهما بذلك .

املــادة ) 50 (

على الناخــب ت�سليــم بطاقتـــه ال�سخ�سيــة اإىل ع�سو جلنة الت�سويت للتحقــق من بيانات 

الناخب ، وورود ا�سمه فـي القوائم النهائية للناخبني بالولية .

وت�سلــــــم للناخـــــب ا�ستمــــــارة الت�سويـــــت املعــــدة لهـــذا الغر�س لختيـــار مر�سحــــه وو�سعهــا 

فـي �سندوق الت�سويت ، ويحظر عليه اإخراج ال�ستمارة من قاعة الت�سويت . 
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املــادة ) 51 (

يتولـــــى اأحـــد اأع�ســاء جلنــــــة الت�سويــــت م�ساعـــــدة الناخب غيـــر امللــــم بالقـــراءة والكتابــــة 

اأو من يعجز عن الإدلء ب�سوته ، وذلك بو�سع اإ�سارة فـي اخلانة املخ�س�سة اأمام ا�سم املر�سح 

الـــذي اختـــــــــاره الناخــــــب ، على اأن يتلـــو ع�ســو اآخر ا�ســــم املر�ســح الــذي اختــاره الناخــب ، 

ثم ي�سلمــه ال�ستمارة لي�سعها فـي �سندوق الت�سويت .

املــادة ) 52 (

ت�ستمر عملية الت�سويــت بعد انتهــاء املوعــد املحــدد ، وذلك فـي حالــة وجــود ناخبيــن داخل 

املركز النتخــابـــي مل يدلـــوا باأ�سواتهــــم ، ويقت�ســـر الت�سويـــت فـــي هــذه احلالة على هوؤلء 

الناخبني دون غريهم ، ويخطر رئي�س جلنة النتخابات بذلك .

املــادة ) 53 (

التا�سعـــة م�ســاء  ال�ساعــة  يجـــوز عنــد القت�ســاء مد وقــت الت�سويت املحدد مبا ل يجــاوز 

من نف�س يوم الت�سـويت بقرار م�سبب من جلنة النتخابات ، ويتم اإخطار اللجنة الرئي�سية 

لالنتخابات واللجنة العليا لالنتخابات بذلك . 

املــادة ) 54 (

تغلق �سناديق الت�سويت باإحكام بعد انتهاء الوقت املحدد للت�سويت ، وتختم  بعد اإغالقها 

بال�سمــع الأحمـــر ، اأو باأي و�سيلـــة حتددهــــا اللجنـــة الرئي�سيـــــة لالنتخابــــات ، ويتـــم نقلهـــا 

اإىل مقر الفرز ، وت�سلم مبوجب حم�سر يوقع عليه كل من رئي�س جلنة الت�سويت ، ورئي�س 

جلنة الفرز .

املــادة ) 55 (

تعد جلنة الت�سويت حم�سرا ب�سري عملية الت�سويت يت�سمن بيانا بعدد ا�ستمارات الت�سويت 

امل�ستعملة وغري امل�ستعملة والتالفة ، ويوقع املح�سر من رئي�س جلنة الت�سويت .

الف�سـل ال�ســاد�س

الفرز واإعالن النتائج

املــادة ) 56 (

يتــوىل رئــي�س جلنة الفرز فتــح �سناديق الت�سـويت - بعد ت�سلمها كاملة العدد من مراكز 

النتخاب - فـي قاعة الفرز اأمام جلنة النتخابات ، ومن يح�سر من املر�سحني اأو وكالئهم 

القانونيني ، ويتم حترير حم�سر باإثبات عدد ال�سناديق التي مت فتحها واحل�سور ، ويوقع 

عليه كل من رئي�سي جلنتي الفرز والنتخابات . 
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 ، ويجب على جميع احلا�سرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئي�س واأع�ساء جلنة الفرز 

ويجــوز عند القت�ســاء وبعــد موافقــة رئيـــ�س جلنــة الفــرز ح�ســور رئيــ�س جلـنة النتخابات 

وبع�س الفنيني فـي قاعة الفرز  .

املــادة ) 57 (

تكون ا�ستمارة الت�سويت باطلة فـي احلالت الآتية :

اختيار  اأو   ، اأكرث من مر�سح  اختيار  اأو ت�سمنت   ، اختيار مر�سح  اإذا مل تت�سمن   -  1

مر�سح متوفى ، اأو كان الت�سويت معلقا على �سرط .

2 - اإذا ت�سمنت ا�سما غري وارد فـي القائمة النهائية للمر�سحني فـي الولية .

3 - اإذا تعذر حتديد ا�سم املر�سح ما مل تدل عليه القرائن .

4 - اإذا كانت حتمل اأي عالمة تدل على �سخ�سية الناخب .

املــادة ) 58 (

، وترتيبهم  التي ح�سل عليها كل مر�سح  الأ�سوات  واإح�ساء عدد  الفرز فرز  تتوىل جلنة 

تنازليا فـي ك�سف يو�سح فـيه ا�سم كل مر�سح ، وعدد الأ�سوات التي ح�سل عليها ، ويوقع 

على الك�سف رئي�سا جلنتي الفرز والنتخابات .

املــادة ) 59 (

فـي حال ت�ساوي الأ�ســوات بيــن اثنيــن اأو اأكثــر مــن املر�سحيـــن احلائزيــن على اأكبــر عــدد 

من الأ�سوات يعلن رئي�س جلنة الفرز عن ذلك ، وجترى القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم 

حتى املرتبة اخلام�سة ، وذلك بح�سورهم اأو بح�سور وكالئهم القانونيني وجلنة النتخابات ، 

املر�سحني  والنتخابات ومن  الفرز  رئي�سي جلنتي  يوقع من  بذلك  ويتم حترير حم�سر 

اأو وكالئهم القانونيني ، ول يرتتب على المتناع عن احل�سور اأو التوقيع اأي اأثر قانوين 

فـيما ت�سمنه املح�سر من بيانات ونتائج .  

وتتوىل جلنة النتخابات رفع حم�سر القرعة اإىل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .

املــادة ) 60 (

تتولـــى جلنـــة النتخابـــات اإحالـــة نتائــج الفـــرز الأوليـــة اإلـــى اللجنــة الرئي�سية لالنتخابات 

لرفعها اإىل اللجنة العليــا لالنتخابــات فـي موعــد اأق�ســاه نهايــة اليــوم التالــي للت�سويــت ، 

وذلك لعتمادها واإعالنها .

ول يعتد باأي نتائج يعلن عنها باأي و�سيلة اأخرى بخالف ما هو من�سو�س عليه فـي هذا 

القانون .
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املــادة ) 61 (

تعد جلنة الفرز حم�سرا ب�سري عملية الفرز  يت�سمن عدد ا�ستمارات الت�سويت ال�سحيحة 

والباطلة ، واأي �سعوبات طراأت فـي اأثناء عملية الفرز ، ويوقع املح�سر من رئي�س واأع�ساء  

اللجنة ، ويرفق به ا�ستمارات الت�سويت .

املــادة ) 62 ( 

يعد فائزا من ح�سل على اأعلى الأ�سوات ، ثم التايل له اإذا كانت الولية ممثلة فـي املجل�س 

بع�سوين  .

كما يعد فائزا بع�سوية املجل�س بالتزكية من كان املر�سح الوحيد اأو املر�سحني الوحيدين 

فـي القائمة النهائية للمر�سحني فـي الولية .

املــادة ) 63 (

ي�سـدر الوزيــر بيانــا باأ�سمــاء اأع�ســاء املجلــ�س بدون األقــاب وفقا للنتائج النهائية للت�سويت 

املعتمدة من اللجنة العليا لالنتخابات ، وين�سر فـي اجلريدة الر�سمية . 

املــادة ) 64 (

يحق لكل ذي م�سلحة من املر�سحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم 

واإرفاق  الطعن  اأ�سباب  بيان  مع  لذلك  املعد  النموذج  على  لالنتخابات  العليا  اللجنة  اإىل 

امل�ستنـــدات املوؤيـــدة لــــه خالل )10( ع�سرة اأيـــام من تاريــخ �ســدور البيــان املن�ســـو�س عليــه 

فـي املادة )63( من هذا القانون .

وعلى اللجنة العليا لالنتخابات الف�سل فـي الطعون خالل )20( ع�سرين يوما من انتهاء 

فرتة الطعن امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، ويكون قرارها نهائيا وغري قابل الطعن فـيه 

ق�سائيا .

املــادة ) 65 (

تعلن جلنة النتخابات القرارات ال�سادرة من اللجنــة العليــا لالنتخابــات ب�ســاأن الطعــون 

فـي مكان بارز مبكتب الوايل .
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املــادة ) 66 (

اإذا خـــال مكان اأحـــد اأع�ســاء املجلـــ�س قبل انتهاء فرتته وجب �سغــل مكانــه من قبل اأحــد 

املر�سحني عن الولية بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات املجل�س عن ذات الفرتة بحيث 

يقدم الأكرث من حيث عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها ، وذلــــك خـالل )60( �ستني يوما 

من تاريخ اإبالغ املجل�س بخلو املكان ، وتكون فرتة الع�سو اجلديد هي الفرتة املكملة لفرتة 

ع�سويــــة �سلفـــــه ، ول يتم �سغل هذا املكـــان اإذا وقع اخللــو خـــالل الأ�سهـــر ال�ستــة ال�سابقـــة 

على التاريخ املحدد لنتهاء فرتة املجل�س .

املــادة ) 67 (

للجنة العليا لالنتخابات اأن تقرر عدم �سحة النتخابات فـي اأي ولية اإذا ثبت لها وجود 

اإخالل باأي من الأحكام اأو الإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون على نحو يوؤثر فـي 

نتيجة الت�سويت ، اأو وقوع غ�س اأو تدلي�س فـي عملية  الت�سويت اأو الفرز ،  ويعاد الت�سويت 

وفقا للقوائم  النهائية للناخبني واملر�سحني فـي اليوم الذي يحدده الوزير ، وذلك خالل 

مدة ل تزيد على )60( �ستني يوما من تاريخ �سدور القرار .

املــادة ) 68 (

للوزيــر اإ�سدار قـــرار بتق�سري املواعيد املن�سو�س عليها فـي هذا القانون عند حل املجل�س 

اأو اإجراء انتخابات وفقا لأحكام املادتني )66( و)67( من هذا القانون .

ويجـــوز  - عند القت�ســاء - العتـــداد بالقوائـــم النهائيـــة للناخبيـــن عند اإجــــراء انتخابـــات 

فـي حالة حل املجل�س اأو وفقا حلكم املادة )66( من هذا القانون . 

الف�ســـل ال�سابـــع

العقوبـــات

املــادة ) 69 (

اأو اأي قانون اآخر ،  اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء العماين  مع عدم الإخالل باأي عقوبة 

يعاقب باحلب�س ملدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد علـى �سنــــــة واحـــدة ، وبغرامــــــة 

ل تقـــل عـــن )1000( األــــف ريال عمانـي ، ول تزيـــد على )4000( اأربعــــــة اآلف ريـــال عمانــي ، 

اأو بــاإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب عن ق�سد اأيا من الأفعال الآتية :
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1 - الدخول عنوة اإىل مراكز النتخاب اأو قاعات الت�سويت اأو قاعات الفرز للتاأثيــر 

على �سري الت�سويت اأو التعر�س ب�سوء لأي من القائمني على اإجرائه .

2 - حمل �سالح ناري فـي مراكز النتخاب اأو قاعات الت�سويت ، اأو قاعات الفرز .

3 - ال�ستيالء اأو العبث باأي �سندوق ت�سويت قبل اأو بعد الفرز .

4 - قيد ا�سمه اأو ا�سم غريه فـي ال�سجل النتخابي باملخالفة لأحكام هذا القانون .

5 - العبث باأي قوائم اأو بيانات اأو ا�ستمارات بق�سد امل�سا�س ب�سالمة اإجراءات العملية 

النتخابية و�سريتها .

6 - خمالفة القواعد املنظمة للدعاية النتخابية .

7 - انتحال �سخ�سية الغري بق�سد الت�سويت فـي النتخابات اأو القيام بالت�سويت اأكرث 

من مرة .

8 - �سراء اأ�ســوات الناخبيــن اأو ن�ســر اأو اإذاعــة اأقــــوال كاذبـــة بني الناخبيـــن عن اأحــد 

املر�سحني بق�سد التاأثري على نتيجة النتخابات .

9 - اإيذاء اأو اإهانة اأي من القائمني على العملية النتخابية .

10- القيام باأي فعل من �ساأنه التاأثري على �سري العملية النتخابية  .

املــادة ) 70 (

يعاقب باحلب�س ملدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيــام ، ول تزيــد على �ســـنة ، وبغرامــة ل تقل 

عن )1500( األف وخم�سمائــة ريال عماين ، ول تزيد على )3000( ثالثــة اآلف ريال عمانـي ، 

اأو باإحــدى هاتيـــن العقوبتيــن روؤ�ســاء واأع�ســاء ومقــررو اللجــان املن�ســو�س عليها فـي هذا 

القانون اأو من تتم ال�ستعانــة بهـم فـي العمليــة النتخابيــة اإذا ارتكــب اأي منهــم عن ق�ســد 

اأيا من الأفعال الآتية :

1 - قيــد ا�سمــه اأو ا�ســم غيـــره اأو حـــذف اأو امتنـــع عن ت�سجيــــل اأي ا�ســـم فـي ال�سجــل 

النتخابي ، باملخالفة لأحكام هذا القانون .
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2 - ا�ستوىل اأو اأخفى اأو اأتلف م�ستندا متعلقا بالنتخابات ، وترتب على ذلك الإ�سرار 

بالعملية النتخابية .

3 - امتنع  اأو اأخــر تنفـيــذ اأي اإجــراء من الإجراءات املحــددة فـي هــذا القانـــون اأثــرت 

فـي �سري العملية النتخابية .

املــادة ) 71 (

يعاقب باحلب�س ملدة  ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيـــد على )3000( ثالثـــة اآلف ريـــال عمانـي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأعطى ، اأو التزم ، اأو تعهد اأن يعطي ناخبا فائدة لنف�سه 

اأو لغيـــره مقابل �سوتـــه فـي النتخـــاب ، ويعاقب بالعقوبــة ذاتهـــا كـــل من �سهــل اأو حر�س 

اأو تو�سط فـي ذلك .

املــادة ) 72 (

يعاقــب على ال�ســـروع فـي اجلرائـــــم املن�ســـو�س عليهـــــا فـي هذا القانـــون بالعقوبـــة املقـــررة 

للجرمية التامة .

الف�ســل الثامـــن

اأحكـــام ختاميــة

املـــادة ) 73 (

يعد فـي اإجازة ر�سمية كل ناخب اأدىل ب�سوته يوم الت�سويت من موظفـي الوحدات احلكومية 

اأو العاملني فـي القطاع اخلا�س  .

املــادة ) 74 (

للوزارة ن�سر اأو اإعالن اأي قوائم اأو بيانات بالو�سيلة التي تراها منا�سبة ، وذلك دون الإخالل 

باأحكام الن�سر والإعالن املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .

املــادة ) 75 (

يكون للعاملني فـي اللجان املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والقائمني على �سري العملية 

النتخابية الذين ي�سدر بت�سميتهم قرار من اجلهة املخت�سة بناء على طلب من الوزير 

�سفـــة ال�سبطيـــة الق�سائيـــة فـيمــا يتعلـــق باجلرائــــم املن�سو�س عليها فــــي هـــذا القانـــون 

والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له .
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املــادة ) 76 (

هذا  تطبيق  نطاق  فـي  تقدم  التي  والطعن  العرتا�س  على طلبات  ر�سوم  للوزير حتديد 

القانون بعد موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 77 (

تتوىل الوزارة فـي كل فرتة انتخابية اإعداد امليزانية اخلا�سة بالعملية النتخابية بالتن�سيق 

مع وزارة املالية ، وي�سدر الوزير القرارات الالزمة لل�سرف .

املــادة ) 78 (

ي�سدر الوزير نظاما ماليا لنفقات وم�سروفات ومناق�سات النتخابات التي جترى طبقا 

لن�س املـــادة )58( مكــررا )19( من النظــام الأ�سا�ســي للدولــة ، ون�س املادتيــن )66( و )67( 

من هذا القانون ، وذلك دون التقيد باأحكام القانون املايل وقانون املناق�سات .  
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/59

بتعديــل بعـــ�ض �أحكـــــام 

قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

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

وعلى قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان امل�سار اإليه .

�ملــادة �لثانيــــة 

جتـــرى انتخابـــات جملــــ�س اإدارة غرفـــة جتـــارة و�سناعــــة عمـــان وجمالــ�س اإدارات فروعهـا 

في  مدة اأقـ�ساها )3( ثالثـة اأ�سهر من تاريـخ العمل بهذا املر�سوم ، وي�سرف على اإجـراء هذه 

النتخابات جلنة ت�سكل وحتدد اخت�سا�ساتها وطريقة عملها بقرار من وزير التجارة وال�سناعة .

�ملــادة �لثالثــــة 

ي�ستمر جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عمان بت�سكيله احلايل في  ت�سيري اأعمال الغرفة 

حلني انتخاب جمل�س اإدارة الغرفة .
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�ملــادة �لر�بعــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

�ملــادة �خلام�ســــة 

ين�سر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر في  : 25 من ذي �حلجة �سنة 1434هـ

�ملـو�فـــــق : 30 من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م

قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديـــالت علــى بعــ�ض �أحكــام 

قانــون غرفــة جتــارة و�سناعــة عمــان

ي�ستبـدل بتعريــــــف عبــــارة " الفــروع اأو املكــاتــــب " الــــواردة فـــي املـــــادة رقـــــم )1(  �أول  : 

من قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 

الآتي :

�لفــرع : فرع الغرفة في  املحافظة .

ثانيا : ي�ستبــدل بن�ســو�س املــواد ) 2/ب ، 11 ، 12 ( مـن قــانــون غـرفة جتارة و�سناعة عمان 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 الن�سو�س الآتية :

�ملــادة ) 2/ب (

تتمتع الغرفة بال�سخ�سيـة العتبارية ، ويكون مقرها الرئي�سـي حمافظة م�سقــط ، 

ويكون لها فرع في كل حمافظة من حمافظات ال�سلطنة .

�ملــادة ) 11 ( 

تتاألـــف اجلمعيـة العموميــة للغرفــة من جميـــع الأع�ســاء في ال�سلطنــة امل�سدديــن 

ال�سرتاكات املقررة  .

�ملــادة ) 12 ( 

اأ - يتاألف املجل�س من خم�سة ع�سر ع�سوا ، وذلك على النحو الآتي :

1 - خم�سة اأع�ســاء مـن حمافظــة م�سقــط ، يتم انتخابهــم بالقتــراع ال�ســري 

من اأع�ســاء الغرفة امل�سجلني في  املقر الرئي�سي لها .

2 - روؤ�ساء جمال�س اإدارات فروع الغرفة باملحافظات الأخرى .

ب - تكــون مدة املجــل�س اأربــع �سنــــوات ميالديـــة تبـــداأ من تاريــــخ اأول اجتمـــاع لــــه ، 

ويجـوز ملن انتهت ع�سويته اإعادة الرت�سح لع�سوية املجل�س .  

ج - يعقـــد اأع�ســاء املجلــ�س خــالل �سبعـــة اأيــام من تاريــخ اإعـــالن النتائـــج النهائيــة 

لالنتخابات اأول اجتماع لهم في املقر الرئي�سي للغرفة ، لينتخبوا من بينهم 

- 28 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

- 4 -

بالقرتاع ال�سري رئي�سا للمجل�س ونائبني له واأمينا لل�سر واأمينا للمال وثالثة 

يتوىل  اأن  ، على  للغرفة  التنفيذي  املكتب  الثمانية  ليتكون من هوؤلء  اأع�ساء 

رئا�سة هذا الجتماع اأكرب الأع�ساء �سنا .

د  -  ميار�س املجل�س الخت�سا�سات وال�سالحيات التي تكفل لـــه اإدارة جميـــع �ســوؤون 

الغرفة ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

هـ -  ميــــار�س املكتــب التنفيـــذي الخت�سا�ســات وال�سالحيــات التــي حتددهــا الالئحـــة 

التنفيذية  .

ثالثا : ي�ســـاف اإلــى قانــون غرفــة جتــــارة و�سنـاعــة عمـــان ال�ســـادر باملـــر�ســـوم ال�سـلطـــانـــي 

رقم 2007/22 ن�سو�س جديدة على النحو الآتي :

�ملــادة ) 11 ( مكــرر�  

تخت�س اجلمعية العمومية للغرفة بالآتي :

مناق�سة التقرير ال�سنوي عن اأعمال الغرفة .- 1

امليزانية - 2 املنتهية وم�سروع  املالية  لل�سنة  امليزانية واحل�ساب اخلتامي  اعتماد 

لل�سنة املالية املقبلة .

اإ�سقـاط الع�سويــــة عــن اأحــد اأع�ســاء املجلــ�س مبوافقــة ثلثي اأع�ســاء اجلمعيــة - 3

العمومية للغرفة احلا�سرين .

حل املجل�س مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية .- 4

اأع�ساء اجلمعية العمومية للغرفة واملقدمة للمجل�س - 5 النظر في اقرتاحات 

قبل اجتماعها بخم�سة ع�سر يوما على الأقل .

�ملــادة ) 11 ( مكــرر� ) 1 (

جتتمــــع اجلمعيـــــة العمومية للغرفة بدعوة من رئيـ�س املجلــ�س مرة علــى الأقـــل 

في ال�سنة في دورة عاديـــة ، ويجــوز دعوتهــا كلمــا اقت�ســى الأمــر بقــرار من املجلــ�س 

اأو بناء على طلب كتابي يقدمــه ثالثون ع�ســوا على الأقـــل من اأع�ســاء الغرفــة ، 

اأو بناء على طلب الوزير .

- 29 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

- 5 -

، ف�إذا مل تتوفر هذه  اأع�ض�ئه�  اأغلبية  اإال بح�ضور  وال يكــون اجتم�عهــ� �ضحيحــ� 

يوم�  ع�ضر  )15( خم�ضة  تعقد خالل  اأخرى  اإىل جل�ضة  االجتم�ع  يوؤجل  االأغلبية 

عدد  ربع  بح�ضور  �ضحيح�  الث�ين  اجتم�عه�  ويكون   ، االأول  االجتم�ع  ت�ريخ  من 

االأع�ض�ء على االأقل .

االأع�ضـــ�ء  اأ�ضــوات  عـــدد  ب�أغلبيــة  للغرفـــة  العموميــة  اجلمعيــة  قــرارات  وت�ضـــدر 

احل��ضرين .

املــادة ) 11 ( مكــررا ) 2 ( 

اإذا اأ�ضقطت اجلمعية العمومية للغرفة الع�ضوية عن بع�س اأع�ض�ء املجل�س تتخذ 

االإجراءات ل�ضغل االأم�كن ال�ض�غرة خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوم� .

موؤقت  اإدارة  جمل�س  بتعيني  تقوم  املجل�س  للغرفة  العمومية  اجلمعية  حلت  واإذا 

من بني اأع�ض�ئه� ملدة ال تتج�وز ثالثة اأ�ضهر يتوىل اإدارة �ضوؤون الغرفة والدعوة 

النتخ�ب�ت املجل�س قبل نه�ية هذه املدة ، واإال ج�ز للوزير تعيني جمل�س اإدارة موؤقت 

من بني اأع�ض�ء اجلمعية العمومية ملدة ال تزيد على �ضنة ، ويفو�س هذا املجل�س 

اأول اجتم�ع له� النتخ�ب املجل�س  في اخت�ض��ض�ت اجلمعية العمومية حلني عقد 

اجلديد .

املن�ضــو�س  اأع�ض�ئــه من  اأحد  اإ�ضق�ط الع�ضويــة عن  اأو  ويرتتب على حل املجل�س 

عليهــــــم في  البنــد "2" من املــــــ�دة )12( مــن هــــذا الق�نـــــون ، اإ�ضقــــ�ط ع�ضويتــــه 

من جمل�س اإدارة الفرع .

املــادة ) 12 ( مكــررا 

يتوىل اإدارة الفرع جمل�س اإدارة يت�ألف من اأحد ع�ضر ع�ضوا يتم انتخ�بهم ب�القرتاع 

ال�ضري من اأع�ض�ء الغرفة امل�ضجلني في الفرع .

وتكـون مــدة جمل�س اإدارة الفرع اأربع �ضنوات ميالدية تبداأ من ت�ريـخ اأول اجتمـــ�ع 

لــه ، ويجوز ملن انتهت ع�ضويته اإع�دة الرت�ضح لع�ضوية جمل�س اإدارة الفرع .  

ويعقد اأع�ض�ء جمل�س اإدارة الفرع خالل �ضبعة اأي�م من ت�ريخ اإعالن النت�ئج النه�ئية 

لالنتخ�بــ�ت اأول اجتمــ�ع لهــم فــي مقــــر الفــــرع ب�ملح�فظــــة لينتخبــــوا من بينهــم 

ب�القتـراع ال�ضري رئي�ض� ملجل�س اإدارة الفرع ون�ئب� للرئي�س ، على اأن يتوىل رئ��ضة 

هذا االجتم�ع اأكرب االأع�ض�ء �ضن� .
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�ملــادة ) 12 ( مكــرر� ) 1 (

ي�سرتط في من يرت�سح لع�سوية املجل�س اأو جمل�س اإدارة الفرع الآتي :

اأن يكون عماين اجلن�سية .- 1

اأن يكـــــون قـــد م�ســـى علــى ع�سويتــــه فــي الغرفـــــة اأو فرعهــــــا مــــدة ل تقـــل - 2

عـــن )5( خم�س �سنوات .

األ تقل �سنه عن )30( ثالثني �سنة ميالدية .- 3

اأن يكون حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة .- 4

�ملــادة ) 12 ( مكــرر� ) 2 (

تبيــن الالئحــة التنفيذيـــة الأحكـــام اخلا�ســة بانتخابــات رئيـــ�س واأع�ســاء املجل�س 

ورئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة الفرع ، كما تبني الأحكام اخلا�سة باجتماعات املجل�س 

وجمال�س اإدارات الفروع ، وكل ما يتعلق ب�سوؤون الفروع .

�ملــادة ) 16 ( 

يجــوز حل املجلــ�س بقــرار م�سبب من الوزيـر بعد موافقة جملــ�س الــوزراء ، وذلك 

في  احلالت الآتية : 

عدم انعقاد املجل�س ملدة تتجاوز ثالثة اأ�سهر . - 1

عدم انعقاد اجلمعية العمومية للغرفة خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ دعوتها - 2

لالجتماع .

اإذا ارتكب من املخالفات ما ي�ستوجب حله ، وذلك بعد اإنذاره باإزالــة املخالفــة ، - 3

وانق�ساء �سهر من تاريخ الإنذار دون اإزالتها .

تاريـخ  اأ�سهــر من  اإدارة جديد خالل ثالثة  الدعــوة لنتخــاب جملــ�س  ويتم 

احلل ، واإىل حني ت�سكيل املجل�س اجلديد تقوم بت�سيري اأعمال الغرفة جلنة 

ت�سكل بقرار من الوزير . 
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 مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/60

بتعديل بع�ض اأحكام قانون املناق�سات

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

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

وعلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون املناق�سات امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

ي�ستمر �سريان اأحكام قانون املناق�سات امل�سار اإليه على ال�سركات ذات ال�سخ�سية العتبارية 

امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة حلني �سدور نظام املناق�سات اخلا�ص بها بعد التن�سيق 

مع اجلهات املعنية ، وتتوىل وحدات املناق�سات الداخلية بتلك ال�سركات اخت�سا�سات جمل�ص 

املناق�سات خالل هذه املدة .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سـدر في  : 26 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 31 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2013م

قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام قانون املناق�سات

ي�ستبــدل بن�ســـي املــــادة )2( ، والفقــرة الأولــى من املــادة )15( من قانــون املنـــــاق�ســات  اأول  : 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 الن�سان الآتيان :

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذا القانون على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة 

با�ستثنــاء وحــدات الأمــن والدفــاع والوحــدات التي تطبــق القانــون اخلــا�ص بالنظــام املالـــي 

لديوان البالط ال�سلطاين اأو اأي جهة حكومية اأخرى يرد با�ستثنائها ن�ص في اأي قانون 

اآخر .

املــادة ) 15 ( فقــرة اأولــى

املعنيـــــة  داخليــة في اجلهــة  تتولــى جلنــة  القانــون  هــذا  املــادة )8( من  ا�ستثنــاء من ن�ص 

ريال  تتجاوز قيمتها ثالثة ماليني  التي ل  املناق�سات  اإىل  بالن�سبة  املجل�ص  اخت�سا�سات 

عماين .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/61

بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية

نحن قابو�ض بن �سعيد   �سلطان عمان 

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

وعلى قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 ،

وعلى نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/32 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/5 ب�ساأن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/44 باإ�سدار نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني 

العاملني حل�سابهم اخلا�س ومن فـي حكمهم ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

تاريخ  فـي  اإليه  امل�سار  الجتماعية  التاأمينات  قانون  لأحكام  وفقا  امل�ستحقة  املعا�سات  تزاد 

العمل باأحكام هذا املر�سوم - فـيما عدا معا�س العجز اجلزئي - بن�سبة )5%( ، على األ يقل 

املعا�س فـي كل الأحوال عن )202.500( مائتني واثنني ون�سف ريال عماين �سهريا .
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املــادة الثالثــــة 

يتم تقييم م�ساهمة احلكومة فـي متويل فرع التاأمني �سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة ، 

وذلك بعد م�سي )5( خم�س �سنوات من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�سوم .

املــادة الرابعــة 

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الخام�ســة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يوليو 2014م .

�سـدر فـي : 26 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 31 من اأكتوبــــــــــر �سنة 2013م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديالت بع�ض اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية

اأوال : 1 - ي�ستبــدل بن�س تعريـــف الأجـــر الــــوارد فـي البنــــد رقـــم )8( من املــادة رقم )2( 

من قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه التعريف الآتي :

االأجـر :  كل ما يعطى للموؤمن عليه نقدا اأو عينا اأو ب�سفة دورية اأو منتظمة 

مقابل عمله اأيا كانت طريقة حتديده ، اأو هو جمموع الأجر الأ�سا�سي 

م�سافا اإليه العالوات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير بعد 

موافقة جمل�س الإدارة .

2 - ي�ستبــدل بعبـــارة " الأجــر الأ�سا�ســــي " كلمة " الأجر " اأينمــا وردت فـي قانــون 

التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه .

ثانيا : ي�ستبدل بن�سو�س املواد )20( البنود ) 1 ، 2 ، 3 ( ، )20 مكررا ( ، )27( ، )28( ، )34( 

من قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه ، الن�سو�س الآتية : 

املــادة ) 20 (

البند 1 : احل�ســة التي يلتـــزم �ساحـب العمــــل ب�سدادهـــــا للهيئـــــة بواقع )%10.5( 

من اأجــر املوؤمن عليه �سهريا .

البند 2 : احل�سة التي يلتزم املوؤمن عليه ب�سدادها للهيئة بواقع )7%( من اأجره 

�سهريا .

البند 3 : املبالـــغ التــي تلتـــــزم اخلزانــة العامــــة ب�سدادهـــــا للهيئـــــة بواقــع )%5.5( 

اأول  من الأجـــور ال�سهريــــة للموؤمــن عليهــم ، وتــوؤدى اإىل الهيئــة فـــي 

ال�سهر التايل لتاريخ ال�ستحقاق .

املــادة ) 20 مكـررا ( 

يلتــزم العامل فـي القطــاع اخلا�س واملتقاعـــد من خدمــة احلكومــة واحلا�ســل على معا�س 

تقاعدي ب�سداد ح�سته للهيئة بواقع )7%( من اأجره ال�سهري ، كما يلتزم �ساحب العمل 

ب�سـداد ح�سـته للهيئــة بواقــع )10.5%( من اأجــر العامــل املوؤمـن عليــه �سهريــا ، وعند انتهـاء 

خدمة هذا العامــل ت�سرف اإليه الهيئة مكافاأة نهاية خدمة وفقا لأحكام املادتني )25 و 26( 

من هذا القانون دون اأي مبالغ اأخرى .
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املــادة ) 27 (

يح�ســب معــا�س ال�سيخوخـــة بواقع )3%( من املتو�ســط ال�سهري لالأجـــر امل�ســدد على اأ�سا�ســه 

اأو مدة  ا�سرتاك التاأمني خالل اخلم�س �سنوات الأخرية من مدة ال�سرتاك فـي التاأمني 

التاأمني  فـي  الكاملة  ال�سرتاك  �سنوات  عدد  فـي  م�سروبا   ، ذلك  عن  قلت  اإن  ال�سرتاك 

بحد اأدنــى مقـــداره ) 202.500 ( مائتان واثنان ون�سف ريال عماين �سهريا ، وبحد اأق�سى 

مقداره )80%( من املتو�سط ال�سهري لالأجر امل�سار اإليه .

املــادة ) 28 (

يح�سب املعا�س فـي حالة العجز اأو الوفاة على اأ�سا�س )50%( من اأجر ال�سرتاك عند حدوث 

الوفاة اأو العجز ، اأو معا�س ال�سيخوخة اأيهما اأكرب .

املــادة ) 34 (

يكون البـــدل امل�ســـار اإليه فـي املادة )33( من هذا القانون بن�سبة )100%( من الأجــر اليومي 

ملدة )6( �ستــة اأ�سهــر وثالثــة اأربــاع الأجر اليومـي لل�ستــة اأ�سهــر التاليــة ، على اأن يعر�س 

امل�ساب عند انتهاء املدتني امل�سار اإليهما على اللجنة الطبية املخت�سة لتقرر مــدى اإمكانية 

ا�ستمـــراره فـي العمـــل من عدمـــه ، وا�ستحقاقـــه ملعـــا�س العجـــز الناتــــج عن اإ�سابــــة العمل 

اأو ا�ستمرار �سرف البدل امل�سار اإليه ملدة اأخرى حتددها اللجنة املذكورة .
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وزارة القـــوى العاملـــة

قــرار وزاري 

رقم 2013/550 

باإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة

 غيـر العمانيـة ب�سفـة موؤقتـة فـي بعـ�ض الأعمـال

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

فـي من�ساآت  العمانية  العاملة غري  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اأ�سهر  �ستة  ملدة )6(  يوقف 

القطــاع اخلــا�ص العاملــة فـي اأعمــال الإن�ســـاءات والنظافــة ، وي�ستمــر العمــل بالت�ساريـــح 

ال�سادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار .

املــادة الثانيــــة

 ، والعامليـــة وال�ست�ساريــة  املمتازة  بالدرجــة  امل�سجلــة  املن�ســاآت  القــرار على  هـــذا  ي�ســري  ل 

واملن�ساآت العاملة فـي تنفيذ امل�ساريع احلكومية .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التالـي لتاريـخ ن�سـره .

�سدر فـي : 4 من ذي احلجــــة 1434هـ

املوافــــق : 9 من اأكتوبـــــــــــــر 2013م

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري

                                                                         وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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- 1 -

هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت

قـــــرار 

 رقم 2013/83

بتعديل الرتخي�ص من الفئة الأوىل 

ل�صركــة �صمـــا لالت�صـــالت )�ص .م .م( 

لإن�صاء وت�صغيل نظام لتقديـم خدمات ات�صـالت عامة دولية 

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقم 2011/20 باإ�سـدار ترخيـ�ص من الفئــة الأولــى ل�سركــة �سمــا 

لالت�سالت )�ص .م .م( لإن�ساء وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات ات�سالت عامة دولية ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الت�سالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل قرار جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت بجل�سته رقم 2013/3 بتاريخ 2013/3/13م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 ، اإليـه  املـــادة )1( ، وال�سـرط )1-1( من الرتخيـ�ص امل�سار  ي�ستبدل بن�ص البنـد )13( من 

الن�سان االآتيان :

املــادة ) 1 ( بنــد ) 13 ( 

خدمات الت�صالت الدولية :

خدمات الت�ســـالت املقدمــة للعموم بني ال�سلطنـــة والـــدول الأخرى .

ال�صـــرط ) 1-1 (

يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات الت�سالت الدولية فـي ال�سلطنة على اأ�سا�ص غري ح�سري 

بوا�سطة اأنظمة الت�سالت املرخ�سة .

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 19 من ذي احلجة 1434هـ

حمـمد بن حمد الرحمياملوافــــق : 24 من اأكتـوبــــــــر 2013م

رئيــــــــــــ�ص جملـــــــــــــــ�ص الإدارة 
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وزارة العـــــدل

 قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/4/24

باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن   99/70 الوزاري رقم  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قــرار جلنــة قبــول املحاميــن رقم 2011/2/27 باإعــالن �سركــة �سعيــد ال�سحــري و�سركاه 

)�سركة مدنية للمحاماة( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/4 بتاريخ 2013/7/31م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

جتـــرى التعديــــالت املرفقــــــة علـــــى عقــــــد تاأ�سيـــــ�س �سركــــــة/ �سعيـــــد ال�سحــــري و�سركـــــــاه 

) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر فـي : 22 / 9 / 1434هـ 

املـوافــــق : 31 / 7 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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 تعديـــــل عقــــد تاأ�شيــــ�س

�شركة �شعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

)�شركة مدنية للمحاماة(

�سعيد  �سركة  تاأ�سي�س  عقد  على  الطالع  وبعد  2013/5/13م  املوافق  الثنني  يوم  فـي  اإنه 

ال�سحـــــري و�سركـــاه للمحامــــاة وال�ست�ســـارات القانونيـــة "�سركـــة مدنيــة للمحامــــاة" التي 

مت تاأ�سي�سها وفقا لقانون املحاماة رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر ب�ساأن 

ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة . 

وبعد الطالع على حم�سر اجتماع ال�سركاء املوؤرخ 2013/5/13م ، فقد مت التفاق والرتا�سي 

على تعديل بع�س بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة ليكون على النحو التايل :

1 - تعديل املــادة )3(

تعدل املادة )3( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء وجن�سياتهم وحمال اإقامتهم 

وعناوينهم لت�سبح كما يلي : 

العنــــــــوان حمل الإقامة اجلن�شية ال�شــــــــــــم م

�س.ب : 1288 ر.ب : 112 

روي - �سلطنة عمان 
م�سقط عماين �سعيد بن �سعد بن فرج ال�سحري  1

�س.ب : 1288 ر.ب : 112 

روي - �سلطنة عمان
م�سقط عمانية اإميان بنت �سعيد بن �سعد ال�سحري 2

�س.ب : 1288 ر.ب : 112 

روي - �سلطنة عمان 
م�سقط ثامر بن �سعيد بن �سعد ال�سحري عماين 3

2 - تعديل املــادة )6( 

تعدل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كما يلي :

1 - يكون راأ�س مال ال�سركة )100.000 ر.ع ( مائة األف ريال عماين مق�سم اإىل )100.000( 

مائة األف ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها )1( ريال عماين واحد للح�سة الواحدة .
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2- توزع احل�س�س بني ال�سركاء على النحو الآتي :

 
الن�شبة ٪ عدد احل�ش�س اجلن�شية ا�شم ال�شريك م

%90 90.000 عماين �سعيد بن �سعد بن فرج ال�سحري 1

%5 5.000 عمانية 2 اإميان بنت �سعيد بن �سعد ال�سحري

%5 5.000 عماين  ثامر بن �سعيد بن �سعد ال�سحري 3

3 - تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س كما هي دون اأي تعديل .

توقيع ال�شركاء

1 - �سعيــد بــن �سعــد بــن فــرج ال�سحــري                                         التوقيع

2 - اإميـان بنـت �سعيـد بـن �سعـد ال�سحـري                                       التوقيع

3 - ثامـــر بـن �سعيـــد بن �سعــد ال�سحــري                                        التوقيع

- 47 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/6/61

باإعـالن تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن   99/70 الوزاري رقم  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/6 بتاريخ 2013/10/9م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــــــة علـــــى تاأ�سيـــــــ�س �سركــــــة/ك�ســــــوب وقطــــــن للمحامـــــــاة وال�ست�ســـــــارات القانونيـــــــة

) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر فـي : 4 / 12 / 1434هـ 

املـوافــــق : 9 / 10 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يوم الثنيـن 25 �سوال 1434هـ املوافـــق 2 �سبتمبـر 2013م اتفـــق املحامــيان املذكوران 

وفقا  م�ستقلة  معنوية  �سخ�سية  لها  تكون   ، للمحامــاة  مدنيــة  �سركــة  تاأ�سي�س  على  اأدناه 

الوزاري  القرار  واأحكام   96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام 

املدنية  ال�سركات  لتاأ�سي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�سروط  �ساأن  فـي  ال�سادر  رقم99/70 

للمحاماة . 

ا�شـــم ال�شركـــــة 

املــادة ) 1 (

يكـــــون ا�ســـــــــم ال�سركـــــــة �سركـــــــة ك�ســـــــوب وقطـــــــــن للمحامـــــــاة وال�ست�ســـــارات القانونيـــــــة 

) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

مركز ال�شركة الرئي�شي 

املــادة ) 2 (

يكــون مركـــــز ال�سركــــة الرئي�ســـي فـي حمافظـــــة ظفـــار )�سلطنــة عمــان( ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفقا ملا يقرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم

 وحمــال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

العنــــــــوان
حمل 

الإقامة
اجلن�شية ال�شــــــــــــم م

�ساللة - �سارع 23 يوليو - 

بناية ال�سيل - الدور الثالث 

- مكتب رقم )9(

�ساللة عماين حممد بن �سعيد بن �سهيل ك�سوب 1

�ساللة - �سارع 23 يوليو - 

بناية ال�سيل - الدور الثالث 

- مكتب رقم )9(

�ساللة حممد بن علي بن اأحمد قطن عماين 2

- 49 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

غر�س ال�شركة 

املــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

وا�ستـرداد  بحفـظ  الكفيلـة  الأخـرى  القانونيــة  والأعمــال  الدعــاوى  فـي  الآخريــن  عن 

حقــوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأم معنوية والعمل فـي جمال 

احلقوق اخلا�سة بامللكية الفكرية وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة 

مبهنة املحاماة من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم 

الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية  واللجان  العام  والدعاء 

وامل�سورة  الراأي  واإبداء  عليهم  اأو  منهم  ترفع  التي  الدعاوى  فـي  عنهم  والدفاع  الأخرى 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .

مدة ال�شركة

املــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريخ �سدور قرار جلنة قبول املحامني وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مال ال�شركة

املــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة ) 10.000 ( ع�سـرة اآلف ريال عماين مق�سمة اإىل ع�سر ح�سـ�س بقيمة 

ا�سمية وقدرها األـف ريال عماين للح�سة الواحـدة ، يكون ن�سيب كل �سريك ما ن�سبته )%50 ( 

من راأ�س املال .

الن�شبة املئوية 

للح�ش�س فـي راأ�س 

مال ال�شركة

عدد احل�ش�س 

التي ميلكها كل 

�شريك

اجلن�شية ا�شم ال�شريك م

50% من راأ�س املال )5( خم�س ح�س�س عماين حممد بن �سعيد بن �سهيل ك�سوب 1

50% من راأ�س املال )5( خم�س ح�س�س حممــد بـن علــي بــن اأحمــد قطــن عماين 2
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كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .

وفـي حالــة وجــود خ�ســارة فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة . 

مدير ال�شركة  

املــادة ) 8 (

اأ - لقد اتفق ال�سركاء على اأن يعني ال�سريك املحامي / حممد بن علي بن اأحمد قطن ، 

كمدير لل�سركة ومفو�س بالتوقيع .

يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات  ب - 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات   ج - 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات   - 2

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .  - 5

اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين   - 6

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .

ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح  د - 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .
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ل يجــوز لل�سريـــك غيــر املديــر اأن يتدخــل فـي اإدارة ال�سركــة ولكـن لــه اأن يطلع بنف�ســه  هـ - 

يوجه  واأن  وم�ستنداتها  دفاترها  يفح�س  واأن  اأعمالها  �سري  على  ال�سركة  مركز  فـي 

الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

يجـب علـى املديــر فــي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين   و- 

على الأقل من تاريخ العتزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته . ز - 

حقوق وواجبات ال�شركاء 

املــادة ) 9 (

ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة . اأ - 

ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�سـاب  ب - 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة ، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .

يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون  ج - 

عـــو�س لأي من ال�سركاء وب�ســـــرط موافقـــة ال�سركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري 

ويجــوز لكــل �سريــك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

ل يكت�ســب ورثـــة ال�سريــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك ، ويجـــوز لهم خــــالل �ستة اأ�سهر  د - 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

كل قــرارات ال�سركــاء بتعديل عقــد ال�سركــة اأو اإدخــال �سركــاء جــدد اأو زيــادة راأ�س مـــال  هـ - 

ال�سركــــة اأو تعديــــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركـــة يجـــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا . و - 

قيود على ال�شركاء

املــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية :

اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه .  - 1
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اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2

لل�سركة . 

اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان   - 3

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة .

كيفية حل ال�شركة وت�شفيتها

املــادة ) 11 ( 

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية :

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

اإذا نق�س عدد ال�سركاء عن احلد الأدنى املن�سو�س عليه باملادة )2( من القرار       - 4

الوزاري  رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها . 

توقفها عن  اأو   ، تاأ�سي�سها  على  �سنة  رغم مرور  ن�ساطها  ال�سركة  - عدم ممار�سة   6

ممار�سة ن�ساطها مدة تزيد على �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني 

منحها مهلة ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .

ال�سروط  �ساأن  فـي   99/70 رقم  الوزاري  القرار  عليها  ين�س  اأخرى  اأ�سباب  اأية   -  7

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

)حتت الت�سفية( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .
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 د - تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 . 

اإنهاء كافة الق�سايا  اأعمالها يتعني  اأعمال ال�سركة وت�سفية  اإنهاء  اإذا تقرر لأي �سبب  هـ - 

ا�ستخدام  وميكن  اإنهائها  كيفية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  بها  العمل  يجري  التي 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

 فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فــي �ســاأن ال�ســروط والإجـــراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 .

توقيع ال�شركاء

1 - حممد بن �سعيد بن �سهيل ك�سوب                              التوقيع

2- حممــد بن علــــي بن اأحمـــد قطـــن                           التوقيع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/6/62

باإعـالن تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن   99/70 الوزاري رقم  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/6 بتاريخ 2013/10/9م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــة على تاأ�سيــ�س �سركــة/�سعــود احلارثـي و�سالح القم�سوعي للمحاماة وال�ست�سارات 

القانونية ) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر فـي : 4 / 12 / 1434هـ 

املـوافــــق : 9 / 10 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

 " " ال�سركــــاء  2013م اتفـــق املحامــون  15 يوليـو  1434هـ املوافــــق  5 رم�ســــان  اإنـــه بتاريـــــــخ 

املذكـــورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنيـة للمحامـاة ، تكون لهـا �سخ�سيــة معنويــة م�ستقلــة 

96/108 واأحكــام القــرار  وفقـا لأحكــام قانـون املحامــاة ال�سـادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 

ال�سركات  لتاأ�سي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�سروط  �ساأن  فـي  ال�سادر   99/70 رقـــم  الوزاري 

املدنية للمحاماة . 

ا�شـــم ال�شركـــــة 

املــادة ) 1 (

القانونية   وال�ست�سارات  للمحاماة  القم�سوعي  و�سالح  احلارثي  �سعود  ال�سركة  ا�سم  يكون 

)�سركة مدنية للمحاماة ( .

مركز ال�شركة الرئي�شي 

املــادة ) 2 (

يكــون مركـــز ال�سركــــة الرئي�ســـي فـي حمافظـــــة م�سقــــط )�سلطنة عمان( ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفقا ملا يقرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

العنــــــــوان اجلن�شية ال�شــــــــــــم م

�سلطنة عمان - ولية بو�سر 

منطقة الأن�سب  

هاتف 98832222

عماين �سعود بن حممد بن جمعة احلارثي 1

�سلطنة عمان - ولية ال�سيب 

منطقة املعبيلة  

هاتف 99896949

�سالح بن �سعيد بن �سالح القم�سوعي عماين 2
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غر�س ال�شركة 

املــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

عن الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق 

موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأم معنوية والعمل فـي جمال احلقوق 

املرتبطة مبهنة  الأعمال  وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل  الفكرية  بامللكية  اخلا�سة 

املحاماة من احل�ســور مع اأو عن ذوي ال�ســاأن اأمــام الهيئــات الق�سائيـــة وهيئــات التحكيــم 

الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية  واللجان  العام  والدعاء 

الأخــرى والدفــاع عنهــم فـي الدعــاوى التي ترفــع منهم اأو عليهــم واإبداء الراأي وامل�سـورة 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .

مدة ال�شركة

املــادة ) 5 (

 99/70 رقم  الوزاري  القرار  من   )20( للمادة  وفقا  اإقرارها  بتاريخ  اأعمالها  ال�سركة  تبداأ 

وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مال ال�شركة

املــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )4.000( اأربعة اآلف ريال عماين مق�سم اإىل ح�ستني مت�ساويتني بقيمة 

ا�سمية وقدرها األفا ريال عماين لكل �سريك اأي ما ن�سبته )50%( من راأ�س املال .

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .

وفـي حالــة وجــود خ�ســارة فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة . 

- 57 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

مدير ال�شركة  

املــادة ) 8 (

اأ - يتوىل املحامي/ �سعود بن حممد احلارثي اإدارة ال�سركة ، ويجوز تعيني مدير لل�سركة 

من غريهم من  املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة ، �سواء كان من امل�ستغلني 

قيد  درجة  عن  املحامني  بجدول  قيده  درجة  تقل  األ  �سريطة  امل�ستغلني  غري  من  اأم 

ال�سركاء .   

يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات  ب - 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات   ج - 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات   - 2

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .  - 5

اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين   - 6

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .

ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح  د - 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

ل يجــوز لل�سريـــك غيــر املديــر اأن يتدخــل فـي اإدارة ال�سركــة ولكـن لــه اأن يطلع بنف�ســه  هـ - 

يوجه  واأن  وم�ستنداتها  دفاترها  يفح�س  واأن  اأعمالها  �سري  على  ال�سركة  مركز  فـي 

الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .
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يجـب علـى املديــر فــي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين   و- 

على الأقل من تاريخ العتزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته . ز - 

حقوق وواجبات ال�شركاء 

املــادة ) 9 (

ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة . اأ - 

ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�سـاب  ب - 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .

يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون  ج - 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  وب�سرط موافقـــة  ال�سركاء  عـــو�س لأي من 

ويجــوز لكــل �سريــك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفـى �سفة ال�سريك ويجوز لهم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ  د - 

الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

مال  راأ�س  زيادة  اأو  جدد  �سركاء  اإدخال  اأو  ال�سركة  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرارات  كل  هـ - 

ال�سركــــة اأو تعديــــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركـــة يجـــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

قيود على ال�شركاء

املــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية :

اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــالل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه   - 1

اأو فتح ح�سابات بطريقة منفردة اأو �سحب �سيكات .
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اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2

لل�سركة . 

اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان   - 3

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة .

كيفية حل ال�شركة وت�شفيتها 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب املن�ســـو�س عليهـــا باملــــادة )36( مــن القــرار الــــوزاري 

رقم 99/70 .

تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

)حتت الت�سفية( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ويعترب  ج - 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .  د - 

اإنهاء كافة الق�سايا  اأعمالها يتعني  اأعمال ال�سركة وت�سفية  اإنهاء  اإذا تقرر لأي �سبب  هـ - 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفية  ال�سركاء على  والتفاق بني  فيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فــي �ســاأن ال�ســروط والإجـــراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديــا فاإذا مل يتــم التفــاق بينهم يجوز لأي منهم خــالل ثالثيــن يومــا من تاريــخ اإر�سال 

اإ�سعار الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 .

توقيع ال�شركاء

1 - �سعـود بن حممـد بن جمعة احلارثي                                         التوقيع

2 - �سالح بن �سعيد بن �سالح القم�سوعي                                     التوقيع
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جملـ�س املناق�سـات

املناق�سة اخلا�سة بالتاأمني على ممتلكات الدولة لعام 2014م

على  بالتاأمني  اخلا�صة   2013/126 رقـــم  املناق�صـــة  طــرح  عــن  املناق�صــات  جملــ�س  يعلـــن 

ممتلكات الدولة لعام 2014م  .  

ميكـــن ل�صركـــات التاأميــن املتخ�ص�صـة وامل�صجلــة لــدى جملــ�س املناق�صــات احل�صــ�ل علــى 

هذا  ن�صـر  تاريـخ  من  اعتبارا  باخل�ير  املجل�س  مبنى  من  وامل�ا�صفات  ال�صروط  م�صتندات 

رياال  و�صبعني  وخم�صة  مائة  )=/175ر.ع(  مقابل   ، 2013/11/21م  تاريخ  وحتى  االإعالن 

عمانيا للن�صخـة ال�احـدة ال تـرد .

على كل �صركة ترغب اال�صرتاك فـي هذه املناق�صة اأن ترفق مع عطائها تاأمينا م�ؤقتا فـي 

�ص�رة �صمان م�صرفـي اأو �صيك م�صدق عليه من اأحد البن�ك العاملة فـي ال�صلطنة ال يقل 

عن )1%( من قيمة العطاء معن�نا با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفع�ل 

ملدة )90( ي�ما من تاريخ تقديـم العطاءات وكل عطاء ال ي�صت�فـي التاأمني امل�ؤقت املطل�ب 

�ص�ف لن ينظر فـيه .

تقدم العطاءات م�قعة وخمت�مة على النم�ذج االأ�صلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معن�نة  االأحمر  بال�صمع  خمت�مة  مظاريف  فـي  املرافقـة 

املناق�صـــات مكتــ�ب عليهـــا مــن اخلــارج ) املناق�صة رقــم 2013/126 اخلا�صة بالتاأميــن علــى 

ممتلكــات الدولة لعام 2014م (  ، واأال يكتـب على املظـروف ا�صـم �صاحب العطاء اأو ما ي�صري 

اإليه .

ابتــداء من ال�صاعـة  يجـب و�صـع العطــاءات ب�صنـدوق املناق�صـات مببنـى املجلـ�س باخل�يــر 

2013/12/16م ،  ال�صابعــة والن�صـف حتـى ال�صاعـة العا�صـرة من �صبـاح يـ�م االأثنيـن امل�افق 

هذا و�ص�ف لن يتم قب�ل اأي عطـاء يرد اإىل املجلـ�س بعد امل�عـد االآنف الذكـر ، كما يجب 

ح�ص�ر ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجراءات فتح املظاريف ، علما 

املعل�مات  املناق�صات فـي �صبكة  باأنه �صيتم بث هذه االإجراءات مبا�صرة علىم�قع جمل�س 

العاملية )االإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

تعمني   ن�صبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�صتمل  التي  لل�صركـات  االإ�صناد  فـي  االأف�صلية  �صتعطى 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات ال�طنية .

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقب�ل اأقل اأو اأي عطاء اآخـر

االأمني العام ملجل�س املناق�سات

- 62 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1032(

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�سركـات التي 

يحـق

لها اال�ستــراك

ا�ســــــم املناق�ســة
رقـم 

املناق�سـة

2013/12/23 2013/11/28

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثة اآالف 

ريال عماين

ال�صركـات 

املتخ�ص�صـة فـي 

اأعمـــال الطرق 

وامل�صجلــــة لـدى 

جملــ�س املناق�صـات 

بالدرجــة املمتــازة

م�صـروع ازدواجيــــة 

طريـــق عبــري - 

الدريـــز - م�صكـــن 

)اجلـزء الثاين( 

- هجريمـات - 

م�صكن

2013/127

2013/12/9 2013/11/21

)=/2٫000 ر.ع(

األفا ريـال 

عمانـــــي

ال�صركـات 

املتخ�ص�صـة فـي 

االأعمال املذك�رة 

وامل�صجلـة لــــدى 

جملـ�س املناق�صــات

ت�صغيل و�صيانـة 

حمطـات اإنتـــاج 

الكهربـاء 

باملجم�عـة )هـ( 

التابعـة ل�صركـة 

كهرباء املناطـق 

الريفـية 

2013/128

2013/12/9 2013/11/21

)=/1٫800 ر.ع( 

األـف وثمامنائة 

ريال عمانـــــي

ال�صركات 

املتخ�ص�صـة فـي 

االأعمـال املذكـ�رة 

وامل�صجلــة لـــدى 

جملـ�س املناق�صــات

ت�صغيل و�صيانـة 

حمطـات اإنتـــاج 

الكهربــاء 

باملجم�عـة )و( 

التابعـة ل�صركـة 

كهرباء املناطـق 

الريفـية 

2013/129

ميكـن احل�صـ�ل على م�صتنـدات ال�صـروط وامل�ا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخل�يـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا االإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـ�ر باجلـدول اأعـاله .
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على جميع ال�صركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا م�ؤقتا فـي �ص�رة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البن�ك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  ي�ما   )90( ملدة  املفع�ل  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معن�نا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�صت�فـي التاأمني امل�ؤقت املطل�ب �ص�ف لن ينظر فـيه .

تقدم العطاءات م�قعة وخمت�مة على النم�ذج االأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صـم  معن�نـة  االأحمـر  بال�صمع  خمت�مة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صات مكت�ب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأال يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخل�يـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــ�م املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــ�ف لن يتــم قبـــ�ل اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد امل�عــد االآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــ�ر ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه االإجراءات مبا�صرة على م�قع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعل�مات 

العاملية )االإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى االأف�صليـــة فـي االإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات ال�طنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقب�ل اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�سات
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امل�شت�شار للتدقيق واال�شت�شارات املحا�شبية 

�إعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اخلدمات العريقة �ش.م.م

يعلــن مكتـــب امل�شت�شــار للتدقيــق واال�شت�شــارات املحا�شبيــة اأنه يقوم بت�شفية �شركــة اخلدمـات 

العريقة �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجاري بالرقم 1051769 وفقا لقرار اأ�شحاب 

ح�ش�ش راأ�ش املال فـي اجتماعهم املوؤرخ 2013/1/2م بحل وت�شفية ال�شركة اختياريا اعتبارا 

من 2013/9/15م ، وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفية اأمام الغري ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

 روي - احلي التجاري - مقابل بنك اأبوظبي الوطني

بناية رقم 610 - الدور االأول - �شقة رقم )4(

هاتف رقم : 24704489 فاك�ش رقم : 24780886

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�صفــــــــــي

�إعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفريد اأت�ش نايت �ش.م.م

الفـريد  �شركــة  بت�شفيـة  يقوم  اأنه  املحا�شبية  واال�شت�شارات  للتدقيــق  امل�شت�شــار  يعلــن مكتـب 

اأت�ش نايت �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجل التجـــاري بالرقم 1097038 وفقــا لقرار 

ال�شركة  وت�شفية  بحل  2013/7/15م  املــوؤرخ  اجتماعهم  فـي  املال  راأ�ش  ح�ش�ش  اأ�شحاب 

اختياريا اعتبارا من 2013/10/1م ، وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفية 

اأمام الغري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة 

على العنوان التايل :

 روي - احلي التجاري - مقابل بنك اأبوظبي الوطني

بناية رقم 610 - الدور االأول - �شقة رقم )4(

هاتف رقم : 24704489 فاك�ش رقم : 24780886

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�صفــــــــــي
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مكتب مور �شتيفنز - حما�شبون قانونيون

�إعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العربية الإدارة الفنادق �ش.م.م

العربية الإدارة  اأنه يقوم بت�شفية �شركة  يعلن مكتب مور �شتيفنز - حما�شبون قانونيون - 

الفنادق �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل التجـــاري بالرقـــم 1615238 وفقــا لقرار 

ال�شركـــاء املــوؤرخ 2013/4/1م ، وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفية اأمام 

الغري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على 

العنوان التايل :

 املنطقة التجارية جنوب  - بناية بنك ملي اإيران - الدور الثاين

  �ش.ب : 933  روي  ر.ب : 112

هاتف رقم : 24812041 فاك�ش رقم : 24812043

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�صفــــــــــي

علــي بــن �شيــف بـن علــي العبــري

�إعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البيان العاملية �ش.م.م

يعلــن علــي بن �شيــف بن علــي العبــري اأنه يقــوم بت�شفيــــة �شركـــــة البيـــان العاملـــية �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل التجـــاري بالرقـــم 1157004 وفقــا التفاق ال�شركـــاء املــوؤرخ 

2013/9/8م ، وللم�شفــــي وحده حق متثيل ال�شركــة فـي الت�شفية اأمام الغري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

حمافظة الظاهرة - والية عربي

 �ش.ب : 158 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99339494

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�صفــــــــــي
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فهد بن مبارك بن بطا�ش ال�شرجي

�إعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة جنوم ال�شرقية احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن فهد بن مبارك بن بطا�ش ال�شرجي اأنه يقوم بت�شفية �شركة جنوم ال�شرقية احلديثة 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل التجـــاري بالرقـــم 1082383 وفقــا الجتماع 

ال�شركـــاء ، وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفية اأمام الغري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

حمافظة م�شقط - والية بو�شر - الغربة ال�شمالية

�ش.ب : 332  ر.ب : 418

هاتف رقم : 95761001

كمــا يدعــو امل�شفــي مبوجب هذا االإعالن دائنــي ال�شركــة للتقدم بادعاءاتهـم �شد ال�شركــة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�صفــــــــــي
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