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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1062(                                                                          ال�سنــــة الثالثــــة والأربعـــون 

            

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة  

تنفيــــذ  مل�شـــروع  العامـــة  املنفعــة  بتقريــر �شفــــة  مر�شــــوم �شلطـانــــي رقـــــم 2014/32 

الطـرق الوا�شلـة بــني طريـق الباطنــــة ال�شريــع 

وطريــق الباطنــة القائــم .

بالت�شديـــــــــق علــــــى اتفاقيــــــــة للنقـــــــل الدولــــي  مر�شــــوم �شلطـانــــي رقـــــم 2014/33 

علــــــى الطــــــرق بيــــــن حكومــــــة �شلطنـــــــة عمـــــان 

وحكومــــة اململكـــــة الأردنيـــــة الها�شميــــة .

قــــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                             ديـوان البـالط ال�سلطانـي      

قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2014/1   �ســـادر فـي 2014/6/16 باإ�شــدار الالئحــة التنظيميــة 

لربنامج اخلرباء العمانيني .
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العــالوات  ب�شــاأن حتديــد  فــي 2014/6/17  �سـادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم ر/2014/9 

التـي ت�شـاف لالأجـر اخلا�شـع لال�شتـراك .
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مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات 
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35

36

38

43

47

48

48



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

مر�ســــو �ســــلطا

رقــم 2014/32

سلة  سفة املنفعة العامة مل�سرو تنفي الطر الوا بتقرير 

نــة القائــم  ريــق البا نــــة ال�سريــ و ريـق البا بــ 

�سلطان عمان نح قابو� ب �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 96/101 ،

ع امللكية للمنفعة العامة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 78/64 ،  وعلى قانون ن

وبناء على ما تقت�شي امل�شلحة العامة .

ـــا هـــو ات ر�سمنـــا 

املــادة االأولـــــ 

يعترب م�شروع تنفيذ الطرق الوا�شلة بني طريق الباطنة ال�شريع وطريق الباطنة القائم 

طيطي الإجما املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة . املحدد فـي املذكرة والر�شم الت

انيــــة  املــادة ال

تـ�شة ال�شتيــالء بطريــق التنفيـذ املبا�شــر على العقـارات والأرا�شــي الالزمــة  للجهـات امل

ع امللكية للمنفعة العامة  للم�شروع املذكور  وما عليها من من�شات طبقا لأحكام قانون ن

 امل�شار اإلي .

ــــة  ال املــادة ال

ريدة الر�شمية  ويعمل ب من تاري �شدور . ين�شر هذا املر�شوم فـي ا

سعبـــــــان �سنة 1435هـ ـي  18 م  سـدر 
ــــق  16 م يونيــــــــــو �سنة 2014 املـوا

 قابو� ب �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

كــــــرة  م

سلة  سفة املنفعة العامة مل�سرو تنفي الطر الوا ب�ساأن تقرير 

نـــة القائـــــم  ريــــق البا نــــــة ال�سريــــ و ريـــق البا بــ 

ياأتي تنفيذ م�شروع الطرق الوا�شلة بني طريق الباطنة ال�شريع وطريق الباطنة القائم 

فقد  علي   ل خلدمة املناطق والقرى بالوليات   و لت�شهيل احلركة املرورية بينهما  

قام وزارة النقل والت�شالت باإنهاء اأعمال الت�شميم واإعداد م�شتندات املناق�شة اخلا�شة 

ا . 94( اأربعة وت�شعني كيلو م جموع اأطوال يبل حوا  بامل�شروع 

ويت�شمن امل�شروع تنفيذ الأعمال التية 

ا . 94 اأربعة وت�شعني كيلو م تنفيذ و�شالت طرق بطول اإجما حوا   

ططات ال�شكنية  تنفيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية اللتفافية وامل  

القائمة وامل�شتقبلية .

حتويـــل الطــرق اإىل طــرق �شاحلــة للمــرور فـي جميع حالت الطق�ش  عن طريــق   

121 مائة وواحد وع�شرين  اإن�شاء عبارات �شندوقية لت�شري ميا الأودية لعدد 

موقعا .

م�شني كيلو متــرا بالإ�شافـــة  م�شة و  55 دمـــة بطــول حوالــي  تنفيــــذ طـــرق   

اإىل اأعمال الإنارة للطرق .

 تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة امل�شتويات فـي املواقع التية 

 تقاطع طريق الأبي�ش مع طريق الباطنة القائم .

 دوار امل�شنعة .

 دوار امللدة .

مد .  دوار ال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

 تقاطع الربي .

 دوار ال�شويق .

 دوار اخلابورة .

 تقاطع الهجاري .

 دوار حفي .

 دوار �شحم .

 دوار لوى .

 دوار �شنا�ش .

�شور والأنفاق لعبور امل�شاة .  تنفيذ عدد من ا

طو اخلدمات القائمة .  نقل وحماية 

واإ�شـارات مروريـة  دهانات  مــن  املرورية  ال�شالمة  بكافة متطلبات  الطرق  ويد  ت  

ر�شانية . وحواج معدنية و

رة ب  وتعوي�ش اأ�شحابها  ع ملكية املمتلكات املتاأ وحي اإن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب ن

 ،  78/64 رقـــــم  ال�شلطانــي  باملر�شوم  ال�شــــادر  العامــــة  امللكيــة للمنفعــــة  ع  نـــ قانـــون  وفــــق 

لــــذل فـــــاإن الأمـــر يقت�شـــي ا�شت�شـــدار مر�شــــوم �شلطانــي بتقريـــر �شفـــة املنفـــعة العامـــة 

لهـــذا امل�شــــروع .

وزيــر النقــ واالت�ســاالت
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

مر�ســــو �ســــلطا

رقــم 2014/33

بالت�سديق عل اتفاقية للنق الدو عل الطر 

سمية ب حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة االأردنية الها

�سلطان عمان نح قابو� ب �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 96/101 ،

عمــــــــان   �شلطنــــــــــة  بـــــــني حكومـــــــــة  الطــــــرق  علـــــــى  الدولـــــــي  للنقـــــل  اتفاقيـــــــــــة  وعلـــــى 

ي احلجــة 1434هـ ،  وحكومــــة اململكــــة الأردنية الها�شميـــة املوقعــة فـي م�شقــ بتاريــ 29 

املوافـــق 3 نوفمبـــر 2013م ، 

وبناء على ما تقت�شي امل�شلحة العامة .

ـــا هـــو ات ر�سمنـــا 

املــادة االأولـــــ 

ة املرفقة . الت�شديق على التفاقية امل�شار اإليها وفقا لل�شي

انيــــة  املــادة ال

يقة الت�شديق على التفاقية وفقا لأحكامها . ت�شا�ش اإيداع و على جهات ال

ــــة  ال املــادة ال

ريدة الر�شمية  ويعمل ب من تاري �شدور . ين�شر هذا املر�شوم فـي ا

سعبـــــــان �سنة 1435هـ ـي  18 م  سـدر 

ــــق  16 م يونيــــــــــو �سنة 2014 املـوا
 قابو� ب �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

اتفاقيـة للنقــ الدولــي علـ الطــر 

سمية ب حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة االأردنية الها

برغبــة مــن حكومـــة �شلطنـــة عمان وحكومــــة اململكـــة الأردنيـــــة الها�شمية فـي ت�شهيـــل نقـــل 

يـــ  ان ال الركا والب�شائع على الطرق بني بلديهما وعرب اأرا�شيهما بطريق العبور 

قـــد اتفقتا على ما يلي 

املــادة  1 ( 
تعاريـــــ

لأغرا�ش هذ التفاقية 

تكون للكلمات والعبارات املن�شو�ش عليها اأدنا املعنى املبني قرين كل منها ما  يقت�ش 

ر   �شياق الن�ش معنى ا

اأ  الناقــــــــــــ 

وجــب  ــ�ش لنقـــل الركا والب�شائع  اأو معنــوي مر ــ�ش طبيعـي  اأي �ش تعني 

قوانـــني ولوائح واأنظمة الطرفني املتعاقدين .

  و�سيلـــة النقــ  

�ش�شة لنقل اأك  رك و تعني اأي و�شيلة نقل على الطرق جتر بوا�شطة    1

نــــــاء ال�شائـــق  اأو لنقــــــل الب�شائـــــع اأو تقــــــوم بجــــــر  مانيـــــة ركــــا با�شت مـــن 

ل هذ الو�شيلة .  م

 )1 موعة تتاألــ من و�شيلة جر كمــــا هو مبـــني فـي اأعـــال فقــرة  اأو اأي    2

�ش�شـــــــة لنقــــــل الركـــــا  ومقطــــورة اأو نـــ�شــــ مقطـــــورة مرتبطـــــة بهـــــا و

اأو الب�شائع . 

  ت�سريــــــــــ 

تعني الت�شاريـح املمنوحــة لو�شيلة نقــل الركا اأو الب�شائع فـي بلــد اأحـــد الطرفـــني 

ول  ـــر فـي ال�شما لو�شيلـــة النقل بالد املتعاقدين مــن قبل الطـــرف املتعاقد ال

ر واخلرو منها .  اإىل اأرا�شي الطرف املتعاقد ال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

ـم  ـالت منت ـ حا د  

ددة ومتم�شيا  وجب طرق  تعني نقل الركا بني اأرا�شي الطرفني املتعاقدين 

مع الطرق والأجور الوطنية . 

ـم   ـالت ترانزيـ منت ـ حا هـ  

املتعاقدين  الطرفني  اأحد  اأرا�شي  من  ينطلق  الذي  املنتظم  احلافلة  تعني  

ال للركــــا وينتهـــي  ــــر بــــدون حمـــل اأو اإنـــ ـــــر باأرا�شـــــي الطــــرف املتعاقــــد ال و

ال . فـي اأرا�شي بلد 

لـق  دمـة النقـ ال�سياحـي امل  و 

ددة فـي رحلة  ددة من الركا فـي و�شيلة نقل  تعني النقل الدو ملجموعة 

�شياحية  تبداأ من نقطة فـي اأرا�شي اأحد الطرفني املتعاقدين وتنتهي فـي اأرا�شي 

ال الركا . الطرف املتعاقد نف�ش دون حمل اأو اإن

انزيـ  ز  نقـ عبـور ال

تعنـــي نقــل الركــا والب�شائع عرب اأرا�شي اأحد الطرفــني املتعاقديــن وبــني نقــا 

ار اأرا�شي الطرف املتعاقد . ادرة وو�شول تقع  م

املــادة  2 ( 

ت�شري اأحكام هذ التفاقية على النقل الدو للركا والب�شائع على الطرق من اأرا�شي 

ي  ان ر بطريق ال اأرا�شي الطرف املتعاقد ال اأحد الطرفني املتعاقدين واإليها وعرب 

با�شتعمال و�شائل النقل امل�شجلة فـي بلد اأحد الطرفني املتعاقدين .

املــادة  3 ( 

ــر بحــق عبــور  وجــب اأحكام هذ التفاقية للطرف املتعاقد ال يقـر كــل طــرف متعاقد 

ــر  الركــــا واأمتعتهـــم  والب�شائــع التجارية وو�شائــل النقــل العائـــدة للطـــرف املتعاقد ال

ت�شة لكل طرف متعاقد . فوق الطرق املحددة من قبل ال�شلطات امل
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املــادة  4 ( 

وجب القوانني والأنظمة املعمول بها لدى  يجوز للناقل فـي اأحد الطرفني املتعاقدين 

ر مكاتب اأو يعني  كل منهما  وبت�شريح م�شبق اأن ين�شىء فـي اأرا�شي الطرف املتعاقد ال

يجوز  ول  املتعاقدين   الطرفني  لدى  بها  املعمول  القوانني  ح�شب  وكالء  اأو  ل  لني 

ر . ار�شة اأعمال وكيل ال�شفر وال�شياحة فـي اأرا�شي الطرف املتعاقد ال للناقل 

املــادة  5 ( 

ل يجـــوز لأي مــــن الطرفــني املتعاقديـــن فــر�ش اأي ر�شــــوم اأو �شرائـــب ا�شتيــــراد اأو ت�شديـــر 

ر املارة  مركية  على و�شائل النقل العائدة للطرف املتعاقد ال ل الر�شوم ا ا فـي   

ناء ما يلي   ي عرب اأرا�شي با�شت ان بال

دمات �شيانة وحماية واإدارة الطرق والنقل عليها . بدل  اأ  

الفة القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها لدى  رامات املفرو�شة ب�شبب  ال   

الطرفني املتعاقدين .

املــادة  6 ( 

يابيـــة  الفـــات ال ــر عن امل ت�شة فـي كــــال الطرفني اإبـــال الطرف ال علــى ال�شلطـــة امل

ـــر والإجــــراءات  �شيمـــة التـــي ترتكـــب من العاملـــني وال�شائقـــني للطـــرف املتعاقـــد ال وا

الفــني .  ــــذة بحــق هوؤلء امل املت

املــادة  7 ( 

امل�شجلة  النقل  بو�شائل  والب�شائع  الركا  نقل  املتعاقدين  الطرفني  من  لأي  يجوز  ل 

ر ول يجوز للناقل نقل الركا  ل اأرا�شي الطرف املتعاقد ال لدي بني اأي نقطتني دا

ا�ش  وجب ت�شريح  اإل  ال  اأرا�شي طرف  اإىل  اأحد الطرفني  اأرا�شي  والب�شائع من 

ي�شدر من الطرف الذي با�شر في النقل .

املــادة  8 ( 

ول و�شيلة النقل الفارغة وامل�شجلة فـي اأحد الطرفني املتعاقدين اإىل اأرا�شي  ل يجوز د

ا�ش  ر حلمل الركا والب�شائع ما  يتم احل�شول على ت�شريح  الطرف املتعاقد ال

ر . ت�شة لدى الطرف املتعاقد ال ر�ش من ال�شلطة امل لهذا ال
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املــادة  9 ( 

اأحد الطرفني املتعاقدين فـي رحلــــة  يجوز حتميــل الب�شائع بو�شيلـــة النقل امل�شجلة فـي 

ر . العودة اإىل بلدها بعد تفري حمولتها فـي الطرف املتعاقد ال

املــادة  10 ( 

طو حافالت منتظمة بني املدن الرئي�شية  يل  اأ  يوافق الطرفان املتعاقدان على ت�ش

�شــــني  يــــل هـــذ اخلطـــو مــن قبــل ناقلـــني مر لكــــــال الطرفـــــني  علــــى اأن يتــــم ت�ش

ت�شة فـي كال البلدين ووفقا لنظام متكاف . من قبل ال�شلطات امل

�شــني لنقــل الركـــا بني البلديـــن يت�شمــــن  نائــي بني الناقلـــني املر يتـــــم عــقد اتفـــاق    

يل من حي عدد الرحالت ومواعيدها وم�شارها وتعرفة النقل ونقا  �شرو الت�ش

الو�شول والنطالق فـي البلدين وح�شب حاجة اخلطو وحجم الطلب على النقل 

ت�شة فيهما . �شع هذا التفاق اإىل موافقة ال�شلطات امل العام  وي

دمة اخل  اأن تقوم ب املتعاقدين  الطرفني  اأحد  فـي  امل�شجلة  النقل  لو�شائ  يجوز  ت  

ر �شريطة احل�شول على ت�شريح م�شبق  لق من واإىل الطرف املتعاقد ال ال�شياحي امل

ر . ل الطرف املتعاقد ال ت�شة فـي  من ال�شلطة امل

املــادة  11 ( 

يجــــوز للطرفــــني املتعاقديـــن نقــــل الب�شائـــع بني وعرب اأرا�شي اأي منهمــــا بــــدون احلاجـــــة 

اإىل ت�شريح .

املــادة  12 ( 

ل يجوز نقل الأ�شلحة واملتفجرات واملفرقعات واملعدات احلربية بني الطرفني املتعاقديــــن 

ــــا�ش يتـــم احل�شـــول عليــــ من ال�شلطات  وجــــب ت�شريــــح  اأو املــــرور عبــــر اأرا�شيهــــا اإل 

ت�شة بالطرفني . امل

ولها اإىل اأي من البلدين املتعاقدين طبقا  ظور د ي لأي ب�شائع  ان نع النقل بال و

لية اأو كان ت�شر ب�شحة الإن�شان اأو احليوان اأو النبات . لقوانينها الدا
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اŸــادة ) 13 ( 

ائـــــق  علــى جميــع و�شائــــل النقل التـــي تقــوم بالنقل الدولــي اأن تكــــون م�شحوبــــة بو   1

اأحكام  وجب   TRIPTIGUE اأو   CARNET DE PASSAGE ال جمركي  اإد

للطرفني  ت�شة  امل ال�شلطات  العالقة �شادرة عن  ات  الدولية  مركية  ا التفاقيات 

املتعاقديــــن بالإ�شافــة اإلـى البطاقــة ال�شفــراء وفقا لالتفاقيــة العربيـة لنقــل املركبـــات 

بني الدول العربية . 

مركية الدولية  فتطبق اأحكام الت�شريعات  ائق ا ل هذ الو وفـي حالة عدم وجود م

الوطنية اخلا�شة بالطرف املتعاقد املعني . 

TّIR فتطبق الأنظمة املن�شو�ش  يقة ت  طى بو ا كان النقل الدو للب�شائع م اأما اإ   2

طى  ا كان النقل الدو للب�شائع غ م اق ت للب�شائع اأو املركبات  واإ عليها فـي مي

TIR فتطبق اأحكام الت�شريعات الوطنية اخلا�شة بالطرف املتعاقد املعني . يقة ت  بو

وجب ن�شـو�ش هـذ التفاقيـة  علـى �شائقـي املركبـات الذين يقومون بالنقل الدو    3

ائــق التاليــة  اأن يكــون بحوزتهــم الو

ـة املركـبة التي يقودهـا  ويجب اأن تكــون  �شة �شياقة �شارية املفعول مطابقة لف ر اأ  

�شـــة مطابقــــة لأحكــــام القوانــني والأنظمـــة املرعيـــة فـي البلـــد امل�شجلــــة  تل الر

�شة �شياقة دولية .  في الو�شيلة اأو اأن تكون ر

�شة لو�شيلة النقل �شارية املفعول .  ر   

ول الالزمة . ات الد جواز �شفر �شاري املفعول يحتوي على كافة تاأ�ش ت  

اŸــادة ) 14 ( 

ول �شارية املفعول ملدة �شتة اأ�شهر  ات د ت�شدر ال�شلطات املعنية للطرفني املتعاقدين تاأ�ش

وجب  ولعدة رحالت لكل �شائق وم�شاعد عند قيامهم بالنقل الدو للركا اأو الب�شائع 

ات العالقة . اأحكام هذ التفاقية والقوانني واللوائح والأنظمة والتعليمات الوطنية 
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املــادة  15 ( 

يجب اأن حت�شل و�شائل النقل امل�شتعملة فـي النقل الدو للركا واأمتعتهم والب�شائع  اأ  

ال تن�شجم  بني البلدين املتعاقدين اأو عربهما على بولي�شة تاأمني �شد الطرف ال

مع القوانني والأنظمة ال�شارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين .

ناء النقل على الركا والأمتعة  طي الأ�شرار التي قد تن�شاأ اأ رى ت بولي�شة تاأمني اأ   

وجب القوانني والأنظمة ال�شارية فـي البلد  والب�شائع  واأن تكون هذ البولي�شة 

امل�شجلة في الوا�شطة .

املــادة  16 ( 

يار وفقا للقوانني والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفني  اد قطع ال يجب اأن يتم ا�شت

يار امل�شتعملة التي  ا�شتبدالهــا  اأو اأن  يتم اإتالفها  املتعاقدين  ويعــاد ت�شديــر قطع ال

ت�شة اأو ت�شليمها اإليها . مركية امل حت اإ�شراف ال�شلطات ا

املــادة  17 ( 

وجب  تتم الت�شويات املالية بني الطرفني املتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور 

وجب  �شة فـي الطرفني املتعاقدين و عمالت قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك املر

القوانني والأنظمة والتعليمات ال�شارية لدى الطرفني املتعاقدين .

املــادة  18 ( 

الفات  الفة عدا امل فـي حالة وقوع حواد على و�شيلة النقل اأو ارتكا �شائق الو�شيلة لأي 

الفة  م الطـــرف املتعاقد الذي وقع في احلـد اأو ارتكب في امل املروريــة الب�شيطــة يلت

رى �شرورية . ر بتقارير ونتائج التحقيق واأية معلومات اأ ويد الطرف املتعاقد ال بت
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املــادة  19 ( 

يجـــب اأن يتقيــــد الناقلون والطاقـــم بو�شيلــة النقــل امل�شجـلة فـي اأحــد الطرفــني املتعاقديـــن 

ر . بالقوانني واللوائح والأنظمة التي حتكم املرور على الطرق فـي طرف املتعاقد ال

 ت�شري فيما  يرد ب�شاأن ن�ش فـي هذ التفاقية القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول 

بها لدى كل من الطرفني املتعاقدين  .

املــادة  20 ( 

لني للطرفني املتعاقدين وتكون مهام هذ اللجنة  كة من  نة م�ش ت�شكل 

الإ�شراف على تنفيذ هذ التفاقية .    1

درا�شــــة ال�شعوبـــات التــي تطـــراأ نتيجـة تطبيــق هــذ التفاقيــة  واإيجـــاد احللــــول    2

املنا�شبة لها .

مراجعــــــة كـــــل املو�شوعــــات التـــي تقـــع �شمـــن هـــذ التفاقيـــة وتقديــــم التو�شيــــات    3

ب�شاأنها .

هــــات  التو�شيـة باإجـــراء اأي تعديــــالت على اأحكام هـــذ التفاقيــة ورفعهـــا اإىل ا   4

ت�شة للم�شادقة .  امل

درا�شة اإمكانية تطوير وحت�شني عمليات النقل بني وعرب البلدين املتعاقدين .   5

املــادة  21 ( 

ت�شة امل�شوؤولة عن تنفيذ هذ التفاقية هي  ال�شلطات امل

اأ  فـي �شلطنـــة عمـــــان

م�شق . وزارة النقل والت�شالت 

  فـي اململكة الأردنية الها�شمية 

وزارة النقــــــــل  عمـــــــــــان . 
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املــادة  22 ( 

ــــــذ الطرفــــــان املتعاقــــدان جميــــع الإجــــراءات الالزمـــــة بتب�شيـــ وت�شهيـــل والإ�شـــراع  يت

رى فيما يتعلق بنقل الركا والب�شائع . مركية والأعمال الر�شمية الأ فـي الإجراءات ا

املــادة  23 ( 

ل هذ التفاقية حي التنفيذ اعتبارا من تاري تبادل مذكرات الت�شديق عليها وفقا  تد

م�ش �شنوات  للقوانني ال�شارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين وتظل �شارية املفعول ملدة 

ة اأ�شهـــر علـــى الأقـــل  ال ر كتابة قبل  وتتجدد تلقائيا ما لــم ي�شعـــر اأي من الطرفــني ال

من تاري انتهائها برغبت فـي اإنهائها . 

حـــــررت هـــــذ التفاقيـــة فــي مدينـــــــة م�شقـــــــ يـــــوم الأحــــــد بتاريــــ التا�شــــع والع�شريــــــن 

ال من نوفمرب لعام 2013م . ي احلجة 1434هـ املوافق ال من 

تني  ال حكومة �شلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية من ن�ش ووقع عليها 

ة العربية . اأ�شليتني بالل

ع حكومة �سلطنة عمان

د . عبداملل بن عبداللـ بن زاهر الهنائي

امل�شت�شـــار بـــــوزارة املاليــــة

سمية ع حكومة اململكة االأردنية الها

بـــــــن ال�شيـــــد متعــــــب ال

�شف اململكة الأردنية الها�شمية 

فـــي م�شقـــــــ
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ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــــرار 

رقـــم 2014/1

يمية  سدار الالئحة التن باإ

لربنامـــــ اخلبــــــرا العمانيـــــــ

اللــــــة ال�شلطــــــان املعظــــــــم  ا�شتنــــادا اإلــــى الأوامــــــــر ال�شاميـــــة ملولنـــــا ح�شــــرة �شاحـــــب ا

�ش�شات ,  تل الت رباء فـي   حفظ اللـ ورعا  باإن�شاء برنامج لإعداد 

وبناء على ما تقت�شي امل�شلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــ

يعمل فـي �شاأن تنفيذ وت�شي برنامج اخلرباء العمانيني باأحكام الالئحة املرفقة . 

انيــــة املــادة ال

ريدة الر�شمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�شر . ين�شر هذا القرار فـي ا

سعبــــــان 1435هـ ـي  18 م  سـدر 

ـــــق  16 م يونيــــــــو 2014 املوا

الد ب هال ب �سعود البو�سعيدي
وزيــــــــــــر ديـــــــــــــوان البــــــــال ال�شلطانــــــــي

نــــــــــة اخلبـــــــــــراء العمانــــــــيني رئيــــــــــ�ش 
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يميـة لربنامـ اخلربا العماني   الالئحـة التن

الف�ســ االأو 

 تعاريـ واأحكـا عامـة

املــادة  1  

فـي تطبيق اأحكام هذ الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية  املعنى املحدد قرين كــــل 

ر  منها ما  يقت�ش �شياق الن�ش معنى ا

8 من هذ الالئحة . اللجنــــــــــــــــــــــة  اللجنة الرئي�شية املن�شو�ش عليها باملادة 

الرئيــــــــــــــــــــ�  رئي�ش اللجنة .

الربنامـــــــــــــــــــ  برنامج اخلرباء العمانيني .

تل  العمانية  فـي  ا�ش لبتعا الكوادر الوطنية  وهو برنامج 

�ش�شــــات التــــي تقت�شيهـــــا امل�شلحـــــة العامــــــة العليــــا  املجـــالت والت

يل  ل لتاأهيلها واإعدادها علميا وعمليا وفنيا خلدمة و للدولة  و

تلـــ املجالت وكافة املحافل   ال�شلطنة وحمايـة م�شاحلهــا فـي 

ارجيا . ليا و وعلى جميع الأ�شعدة دا

الالئحـــــــــــــــــــة  الالئحة التنظيمية للربنامج .

الفريــق امل�شوؤول عن متابعة متطلبات تنفيذ الربنامــج من النواحي  ريـــــق العمــــــ  
ية والفنية والتدريبية . الأكاد

ا اإجراءات تقييم الكوادر املتقدمة لالبتعا  ت�شة بات اللجنة امل اللجنــة الفنيـــة  
ـالل الربنامــج  وفقا لل�شــرو وال�شواب املن�شـو�ش عليهــا  مــن 

فـي هذ الالئحــة والقــرارات التنفيذيــة والتنظيمية التي ت�شدرهـــا 

اللجنة .

ال �شنوات درا�شية  البكالوريــــــــو�  درا�شة بعد دبلوم التعليم العام اأو ما يعادل  ملدة 
على الأقل .
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تل  درا�شة للح�شول على درجة علمية اأعلى من البكالوريو�ش  وت اŸاج�سـتيــــــــــــــر : 

التعليمي  النظام  ح�شب  درا�شية  �شنوات  ال  اإىل  �شنة  من  مدتها 

املقرر فـي بلد الدرا�شة .

تل  درا�شة للح�شــول علــى درجة علمية اأعلــى من املاج�شتيــر  وت الدكتــــــــــــــــورا  
مدتها ح�شب النظام التعليمي املقرر فـي بلد الدرا�شة .

الل  ي  من  ار ال�شلطنــة للح�شول علـى موؤهل اأكاد الدرا�شة  ة الدرا�سية :  البع
الربنامج ووفقا لأحكام هذ الالئحة .

الل الربنامج ووفقا لأحكام  ة درا�شية من  املبعــــــــــــــــــــــو  من يتم ابتعا فـي بع
هذ الالئحة .

الل الربنامج  ويتم  ي من  اخلبيــــــــــــــــــــــر  اخلريج الذي يح�شل على موؤهل اأكاد
هات احلكومية . تعيين فـي اإحدى ا

ني واخلرباء . ال�سجــــــــــــــــــــــ  �شجل املبتع

اŸــادة ) 2 ( 

ا ل يتعار�ش مع مقت�شيات  ا�ش فـي هذ الالئحة  و ت�شري  فيما  يرد ب�شاأن ن�ش 

ــات واملنــح والإعانـــات  اأهدافـــ  اأحكام قانون البع ومتطلبــات تنفيـــذ الربنامــج وحتقيــق 

الدرا�شية ولئحت التنفيذية .

اŸــادة ) 3 ( 

م�ش وع�شرين جامعة   25 الل الربنامج باإحدى اأف�شل  يجب اأن يكون البتعا من 

فـــــي بلــــد الدرا�شـــــة ترد فـي القائمـــة املعتمـــدة من قبــــل وزارة التعليــــم العالــــي فـي املجـــــال 

�ش�ش الذي يحدد  الت واأن يكون هــذا البتعا لدرا�شة  ل البتعا   �ش�ش  الت اأو 

امل�شلحة  دم  ي ا  اللجنة  املعتمدة من  �ش�شات  الت لكــل مبعو من بني  العمل  فريق 

ة  بالل الدرا�شـة  تل  تكون  واأن  الدرا�شــة   بلدان  تنــوع  راعاة  و للدولة   العليا  العامة 

ات  الل ها من  فـي بع�ش احلالت  وب الفرن�شية  ة  وبالل اأ�شا�شية   ب�شفة  ية  لي الإ

رى فـي حالة ال�شرورة . الأجنبية الأ
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املــادة  4  
�ش�شات معينة  هاز الإداري للدولة التي حتتا اإىل كوادر موؤهلة فـي ت تتقدم وحدات ا

�ش�شات التي حتتاجها  ومدى  �ش�ش اأو الت بطلب اإىل اللجنة  مت�شمنا بيانا تف�شيليا بالت

ن تنطبق  فيها  اإن وجد   ل  ومن ترى تر�شيح من مو احلاجة اإليها  ومربرات 

ل لالبتعا لدرا�شة تل  عليهم �شرو البتعا املن�شو�ش عليها فـي هذ الالئحة  و

�ش�شات  وتتوىل اللجنة درا�شة هذ الطلبات والنظر فيها فـي �شوء اأهداف الربنامج  الت

ايــــات املرجـــوة من ورائـــ  وطبقا لالأولويات التــي تقدرهــا  فـي هــذا ال�شــاأن فـي اإطـــار  وال

ما تقت�شي امل�شلحة العامة .

املــادة  5  

ت�شة لديها م�شوؤوليات واأعمال  هات املعنية وامل الل ا تتوىل وزارة التعليم العا من 

الإ�شراف الإداري واملا اخلا�شة بالبتعا عن طريق الربنامج  بالإ�شافة اإىل الإ�شراف 

قافية فـي بلدان  الل ملحقياتها ال ني من  ية امل�شتمرة للمبعو الفني واملتابعة الأكاد

الدرا�شة . 

 املــادة  6  

هة احلكومية التي حتددها اللجنة مدة ل تقل عن �شنتني مقابل  دمة ا م اخلب ب يلت

م بوجو �شداد قيمــة جميع مــا �شــرف لــ  ت الدرا�شيـــة  واإل الت كل �شنـــة من �شنـــوات بع

ة الدرا�شية كاملة . الل مدة البع من مبال مالية 

انــي   الف�ســ ال

 اأهـدا الربنامـ واليـة اإدارتـه

 املــادة  7  

يهدف الربنامج اإىل 

امل�شاهمة فـي حتقيق اأهداف التنمية الب�شرية .  
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�ش�شني فـي �شائر فروع املعرفة  واإتاحة التدريب العلمي والعملي  رباء مت تاأهيل   

يــــة واملعاهــــــد  امعــــات واملراكــــ البح ـــــات واملنظمـــات الدوليـــــة وا لهـــــم فـي الهي

ل حتقيقا للم�شالح العامة العليا للدولة . �ش�شة  و املت

رفـــع م�شتــــوى م�شاركـــة ال�شلطــنة فـي املحافـــل الدوليــة  والإ�شهـــام الفاعـــل املتميـــ   

و�شوعيــة   فـي اأعمالهــــا  والتعبيــــر عـــن وجهــات نظرها والدفــاع عن مواقفهـــا 

ا يك�شبها مكانة رائدة وم�شرفة فـي هذا املجال . وعلى اأ�ش�ش علمية �شليمة وا�شحة 

ـــات  ماعية التي تعدهـــا الهي رعاية م�شالح ال�شلطنة فــي كـــل مــن  التفاقيـــات ا  

مارية  نائية  والعقود التجارية وال�شت واملنظمات واللجان الدولية  والتفاقيات ال

 , واملحلية  العاملية  وال�شركات  الدولية  واملنظمات  الدول  مع  ال�شلطنة  تربمها  التي 

ب�شاأنها   التفاو�ش  ناء  اأ فـي  املعنية  احلكومية  للجهات  املنا�شبة  امل�شورة  وتقد 

الل م�شاركة اخلرباء فـي مناق�شاتها واإعدادها منذ البداية . ل من  و

كــــن تر�شيحهــــم لتولــــي منا�شــــب رفيعـــــة  بــــة من اخلبــــراء الدوليــــني  اإعـــــداد ن  

ات واملنظمات الدولية . فـي الهي

 املــادة  8  

نــة رئي�شيــة ت�شكـــــل برئا�شــة وزيـــر ديــوان البــــال ال�شلطانـــــي  يتولــــى اإدارة الربنامــــج 

وع�شوية كل من 

1  وزير ال�شوؤون القانونية . 

2  وزير التعليم العا .

3  رئي�ش جامعة ال�شلطان قابو�ش . 

مقررا ل�ش التعليم .               4  اأمني عام 

 املــادة  9  

تعقـــد اللجنة اجتماعاتها ب�شفـــة دوريــة مرة كل �شتة اأ�شهر على الأقــل  ول يكون انعقــاد 

ا ح�شـــر اأغلبيــــة عــــدد الأع�شـــاء علـــى الأقـــل  علـــى اأن يكــــــون  اجتماعاتهـــــا �شحيحــــا اإل اإ

من بينهم الرئي�ش .
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ل  على اأن تكون   ويجوز لرئي�ش اللجنة دعوتها لالنعقاد متى اقت�ش امل�شلحة العامة 

الدعوة لالجتماع قبل موعد باأ�شبوعني على الأقل .

هم  لال�شتعانة  اأو غ وي اخلربة  ترا من  اجتماعاتها من  اأن تدعو حل�شور  وللجنة 

ل  دون اأن يكون لهم �شوت  ا اقت�ش امل�شلحة العامة  ت�شا�شاتها  اإ بهم فـي مبا�شرة ا

معدود فـي املداولت .

انب الذي  وت�شدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين  وعند الت�شاوي يرجح ا

من الرئي�ش .

 املــادة  10  

ا ياأتي  ت�ش اللجنة  ت

طيطها واليات تنفيذها  الل الربنامج  وت ر�شم ال�شيا�شات العامة لالبتعا من  اأ  

ايات املرجوة من ورائها فـي �شوء الحتياجات واملتطلبات  وحتديد الأهداف وال

هات املعنية . الالزمة حتقيقا للم�شلحة العامة العليا للدولة  بالتن�شيق مع ا

�ش�شات الدرا�شية املطلوبة وفق الحتياجات الفعلية  ني والت حتديد اأعداد املبعو   

للربنامج والعتمادات املالية املتاحة . 

ني . ها للمبعو �ش�شات ال�شهرية والبدلت والإعانات الدرا�شية وغ حتديد امل   

الإ�شراف واملتابعة ل�ش العمل بالربنامج واليات تنفيذ  وو�شع اخلط الالزمة  د  

ايات املرجوة . لتطوير فـي �شوء الأهداف وال

م ل�شمان ا�شتمــرار بانتظــام  ا كل ما يل اإقـــرار املوازنـــة ال�شنوية للربنامــج  وات هـ  

واطراد على نحو يكفل حتقيق الأهداف املرجوة .

هــام  رى تراها اللجنة للقيام  ة اأ نة فنيـــة  واأي اأجهــ ت�شكيــــل فريــــق عمل و و  

اأو اأعمال معينة لتنفيذ مقت�شيات الربنامج .

�شيح للمناف�شة على البتعا  اإقرار اإجراءات واليات و�شواب تقد طلبات ال ز  

الل الربنامج . من 
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رباء . �ش�شات املالية لل يفـي وامل حتديد الو�شع الو   

ا كل ما  ت�شا�شـــات  وات ــرى املرتبطة بهذ ال بحـ ودرا�شة املو�شوعــــات الأ   

م ب�شاأن كل منها . يل

 املــادة  11  

بت�شكيل  ي�شدر  العمانيني   برنامج اخلرباء  فريق عمل  ي�شمى  فريق عمل  للجنة  يكون 

تابعة تنفيذ جميع الإجراءات  ت�ش  قرار من الرئي�ش يحدد ب رئي�ش الفريق ونائب  ي

ا�شة ما ياأتي  والقرارات اخلا�شة بتنفيذ الربنامج  ول ب�شفة 

اأو تو�شيـات   اأو توجيــهات  متابعــة تنفيــذ كل ما ي�شدر عن اللجنة من قــرارات  اأ  

م لتنفيذها . ا كل ما يل وات

هــا   احــات والراء التي ترفع من اللجـنة الفنيــة اأو غ درا�شـــة التقاريــر والق   

م ب�شاأنها . ا ما يل وات

احات اأو درا�شات اأو تقارير اإىل اللجنة ب�شاأن متابعة تنفيذ الربنامج . رفع اأي اق   

اإجراءات واأعمال م�شفوعا  العمل من  ب فريق  ملا قام  اإعداد تقرير �شنوي �شامل  د  

م  ا ما يل احات والتو�شيات املنا�شبة للعر�ش على اللجنة لدرا�شت  وات بالق

ب�شاأن .

و�شع م�شروع املوازنة ال�شنوية للربنامج  ورفع للجنة لإقرار . هـ  

�شيح للمناف�شة على البتعا  ا اإجراءات واليات و�شواب تقد طلبات ال اق و  

الل الربنامج  ورفعها للجنة لإقرارها . من 

ية التي يتم البتعا اإليها . حتديد الدول واملوؤ�ش�شات الأكاد ز  

ي  اأو ت ي بلد الدرا�شة  اأو ت ة الدرا�شية  اإنهاء البع اأو  ديد  اأو  اإقرار تاأجيل    

املوؤ�ش�شــة التعليميـــة للمبعو  بعد الطالع على التقاريــر واملــربرات والتو�شيــات 

املقدمة فـي هذا ال�شاأن .

يــة العليــا والــدورات الفنيــة والتدريبيــة التــي يلتحــــق بهـــا  اإقـــرار الربامــج الأكاد   

ناء الإجازات الدرا�شية . ار نطاق الربنامج الدرا�شي وفـي اأ ون  اخلرباء اأو املبعو
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ني . هات املعنية ب�شاأن اخلرباء واملبتع الب فـي التقارير والتو�شيات املعدة من ا ي - 

رى يكل بها من قبل اللجنة . ك  اأي مهام اأ

 اŸــادة ) 12 ( 

يعقد فريق العمل اجتماعات ب�شفة دورية مرة كل اأربعة اأ�شهر على الأقل  ول يكون انعقاد 

ا ح�شر اأغلبية عدد الأع�شاء على الأقل  على اأن يكون من بينهم  اجتماعات �شحيحا اإل اإ

ل الرئي�ش فـي حالة غياب اأو وجود مانع لدي . الرئي�ش اأو نائب  ويحل نائب الرئي�ش 

ل   على اأن تكون  ويجوز لرئي�ش الفريق دعوت لالنعقاد متى اقت�ش امل�شلحة العامة 

الدعوة لالجتماع قبل موعد باأ�شبوعني على الأقل .

هــــم   وي اخلربة اأو غ ولفريـــق العمــل اأن يدعــو اإىل ح�شــور اجتماعاتـــ من يـــرا مـــن 

ل  دون اأن يكون  ا اقت�ش امل�شلحة العامة  ت�شا�شات  اإ لال�شتعانة بهم فـي مبا�شرة ا

لهم �شوت معدود فـي املداولت .

انب  وي�شدر فريق العمل قرارات باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين  وعند الت�شاوي يرجح ا

ل�شة . الذي من رئي�ش ا

 اŸــادة ) 13 ( 

نة فنية ت�شمى اللجنة الفنية  ا فريق العمل   ي�شكل بقرار من الرئي�ش  بناء على اق

ا ياأتي  ت�ش  لربنامج اخلرباء العمانيني تعمل حت اإ�شراف وتوجي فريق العمل  وت

ــــالل  �شيــح املقدمـــة للتنافــ�ش علــى البتعـــا مـــن  بحــــ ودرا�شــــة طلبـــات ال اأ  

الربنامج  طبقا لل�شرو وال�شواب املقررة فـي هذا ال�شاأن .

تيار املر�شحني  القيام بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية الالزمة ل   

ــا فيهــا  ـر�ش   ــالل الربنامج  والتي يتقـرر اإجراوؤهـا لهذا ال لالبتعــا من 

�شية للمتناف�شني . المتحانات التحريرية  واملقابالت ال�ش

حات لتطوير �ش العمل باللجنة الفنية  ورفع اإىل فريق العمل  تقد اأي مق   

ا ما يرا منا�شبا ب�شاأنها . لت

-28-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1062(

رفع تقاريـر بــاأي اأعمال اأو اإجراءات تقوم بها اللجنة م�شفوعــة براأيها وتو�شياتها  د  

ا ما يرا منا�شبا ب�شاأنها . اإىل فريق العمل لت

رى يتم تكليفهــا بــها من قبــل فريــق العمــل تت�شــل بتنفيـــذ  اأي مهــــام اأو اأعمــــال اأ هـ  

الربنامج .

ـــالــــــ الف�ســــــــــ الــ

ســروط االبتعــــا   

 املــادة  14  

الل الربنامج ما ياأتي  ة درا�شية من  ي�ش فـي املتقدم اأو املر�شح للح�شول على بع

ن�شية . اأن يكون عما ا اأ  

ة وال�شلوك . اأن يكون ح�شن ال�ش   

لة بال�شرف اأو الأمانة  ولو رد اإلي  ة  األ يكون قد �شبق احلكم علي فـي جر   

اعتبار .

تيار لالبتعا . اأن يكون لئقا �شحيا  واأن يجتاز الك�ش الطبي فـي حالة ا د  

ية بطالقة وي�شر . لي تني العربية والإ اأن يكون قادرا على التعب بالل هـ  

تيار لالبتعا . ة الدرا�شية فـي حالة ا اأن يوقع على عقد البع و  

 املــادة  15  

بالإ�شافة اإىل ما هو من�شو�ش علي فـي املادة  14  من هذ الالئحة  ي�ش فـي املتقدم 

الل الربنامج ما ياأتي : ة درا�شية للح�شول على البكالوريو�ش من  اأو املر�شح لالبتعا لبع

عـــدل عــــــام   علــــى  اأن يكـــون حا�شـال علـــــى دبلـــوم التعليــم العــام اأو مــا يعادلــ  اأ  

يـــة   لي ــــة الإ ة العربيـــة والل الأقل  وبدرجة ل تقل عن    فـي مادتــــي الل

ول يقل عن  جـ  فـي مادة الريا�شيات .

 )IELTS ية  لي ة الإ اأن يكون حا�شال على ما ل يقل عن  5٫5  فـي امتحان الل   

 . ) TOEFL  اأو ما ل يقل عن  550  فـي امتحان
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�ش�ش الذي ير�شح للدرا�شة في . اأن يكون م�شتوفيا ل�شرو القبول فـي الت   

م�شة وع�شرين عاما .  25 يد عمر عند تقد الطلب على  األ ي د  

تبارات اأو مقابالت تتم فـي هذا ال�شاأن بنجا  وعند الت�شاوي تكون  اأن يجتاز اأي ا هـ  

ر �شنا . م الأ�ش م فـي املواد الأ�شا�شية  ة الدرا�شة   الأولوية لالأعلى فـي م�شتوى ل

امعة التي يبتع اإليها . اأن ي�شتوفـي جميع �شرو قبول ونظام الدرا�شة با و  

ل   اأن يكون م�شتعـدا لل�شفــر  مع �شرورة املوافقـــة اخلطيـــة لولــــي اأمــــر علــــى  ز  

�ش�ش .  م بنظم البتعا والربنامج الدرا�شي والت واأن يلت

 املــادة  16  

من هذ الالئحة  ي�ش فـي املتقدم  14  بالإ�شافة اإىل ما هو من�شو�ش علي فـي املادة 

الل الربنامج للح�شول على درجة املاج�شت ما ياأتي  اأو املر�شح لالبتعا من 

اأ  اأن يكون حا�شــال على درجة جامعية فـي املجالت املعلن عنها من جامعة اأو موؤ�ش�شة 

ف بها . ية مع اأكاد

Class two , Division two علـــى الأقـــل وفقــــا  اأن يكــون حا�شــال علــى تقديـــر    

رى . لنظام التقييم الربيطا  اأو ما يعادل فـي النظم الأ

ية بطالقة . لي تني العربية والإ   اأن يكون قادرا على التعب بالل

ني عاما . ال م�شة و  35 يد عمر على  د  األ ي

 )IELTS يــة  لي ة الإ 7 فـي امتحـان الل هـ  اأن يكــون حا�شال على ما ل يقل عـن 

. )TOEFL 750 نقطة فـي امتحان  اأو ما ل يقل عن 

رى . تبارات اأ �شية  والمتحان التحريري واأي ا اأن يجتاز املقابلة ال�ش و  

�ش�ش الدرا�شي الذي �شيتم تر�شيح للدرا�شة في . م بالت اأن يلت ز  

امعــة التي يبتع اإليهــا   اأن ي�شتوفــــي جميـــع �شــــرو قبول ونظــــام الدرا�شة با   

م بنظم البتعا والربنامج الدرا�شي . واأن يلت

ـــالل الربنامــــج  نى احلا�شلـــون علـى البكالوريـــو�ش من  وفـي جميــع الأحوال ي�شت

من ال�شرو الواردة فـي البنود   هـ  و  .
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 املــادة  17  

14 من هذ الالئحة  ي�ش فـي املتقدم  بالإ�شافة اإىل ما هو من�شو�ش علي فـي املادة 

الل الربنامج ما ياأتي   اأو املر�شح لالبتعا للح�شول على درجة الدكتورا من 

اأ  اأن يكون حا�شال على درجة املاج�شت فـي اأي من املجالت املعلن عنها من جامعة 

ف بها . ية مع اأو موؤ�ش�شة اأكاد

Distinction or merit علــى الأقـــل وفقا لنظــام  اأن يكــون حا�شــال على تقديــر    

رى . التقييم الربيطا اأو ما يعادل فـي النظم الأ

يد عمر على  40  اأربعني عاما . األ ي   

يـــــة  لي ـــــة الإ اأن يكــــون حا�شـــــال علــــى مــــا ل يقــــــل عـــــــن  7  فـي امتحــــــان الل د  

 . ) TOEFL  اأو ما ل يقل عن  750 فـي امتحان  )IELTS(

امعـــة التــي يبتعــ اإليها   اأن ي�شتوفـــــي جميــــع �شـــرو قبول ونظام الدرا�شة با هـ  

م بنظم البتعا والربنامج الدرا�شي . واأن يلت

رى . تبارات اأ �شية اأو اأي ا اأن يجتاز املقابلة ال�ش و 

ـــالل الربنامـــج  نـــى احلا�شلــون علـــى املاج�شتيـــر مــــن  وفــي جميــع الأحــوال ي�شت

من ال�شرو الواردة فـي البنود     د  و .

  الف�ســ الرابــ

 التزامـات وحقـو املبعـو

 املــادة  18  

�شـــ�ش اأو بلـــد الدرا�شـــة اأو الدرجـــــة  ييــر الت امعـــة املبتع اإليهــا اأو ت ييــــر ا يحظـــر ت

العلمية  اإل بعد احل�شول على موافقة فريق العمل .
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 املــادة  19  

ا ياأتي  م املبعو  يلت

ب على الدرا�شة املبتع اإليها  واأن يح�شر التدريبات التطبيقية املرتبطة  اأن يوا اأ  

بها  واأن ينهي درا�شت فـي املدة املقررة .

ـــار�ش ن�شاطـــــا يتعــــــار�ش  ــــر �شلبــــا فـي �شيـــــر درا�شتــــ  اأو  األ يبا�شـــــــر عمــــــال يوؤ   

مع متطلباتها .

ما لعادات وتقاليد وقوانني واأنظمة  افظــا على �شمعــة بلـــد  و اأن يكـون    

البلد التي يدر�ش فيها .

د  اأن ينفـــذ كــل مـــا يطلب من اأو يوج اإليـــ من توجيهــــات اأو تعليمــــات مــن جانــــب 

ت�شني القائمني على الربنامج . اأي من املعنيني اأو امل

 املــادة  20  

ة الدرا�شية وفقا ملا ياأتي  ديد البع يجوز للمبعو طلب تاأجيل اأو 

ة الدرا�شية ملدة ل تتجاوز ف�شلني درا�شيني منف�شلني  اأن يكون طلب تاأجيل البع اأوال  
اأو مت�شلــني اأو �شنــة درا�شيــة بح�شــب الأحــوال  واأن تتوافـــر ب�شــاأن هذا الطلــب 

اأي من احلالت التية 

ا  يتمكــن املبعــو من اللتحــاق بدرا�شتـــ فـي املوعـــد املحــدد لأ�شــبا  اإ اأ 

ل . تربر 

ا�شـــة اجتماعيــة اأو �شحيــــة تبـــرر  روفــــا  بــ اأن هنــاك اأ�شبابـــا اأو  ا اأ اإ   

هذا الطلب .

ة الدرا�شية اأي من احلالت التية   ديد البع انيـا  اأن يتوافر ب�شاأن طلب 

ة الدرا�شية . تاأجيل البع اأ  

ييــر  �شــ�ش  واقت�شــى هــذا الت امعــة اأو بلد الدرا�شة اأو نوع الت ييــر ا ت   

ة . مد مدة البع
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ا لــم يتمكــن املبعـــو مـــن ت�شجيـــل متطلبـــــات الدرا�شــــة لعـــــدم طرحهــــا  اإ   

الل مدة درا�شت . امعة  من ا

ي . ية اأو م�شاكل تتعلق بالإ�شراف الأكاد ا تعر�ش املبعو مل�شاكل اأكاد اإ د  

وفـي جميع الأحوال على املبعو اأن يقدم ما يربر طلب كتابة .

الف�ســ اخلامـــ�

ــة الدرا�سيــة  انتهــا البع

 اŸــادة ) 21 ( 

ة الدرا�شية للمبعو فـي اأي من احلالت التية  تنتهي البع

ا فقد كل اأو بع�ش من ال�شرو الالزم توافرها لبتعا . اإ اأ  

ة فـي املواعيد التي حتددها اللجنة . ل عن اإنهاء اإجراءات البع ا ت اإ   

امــ  الفتـ وعــدم اح يــة اأو �شلوكية اأو مل امعــة لأ�شبا اأكاد ا ف�شل من ا اإ   

لأنظمتها .

19 من هذ  18 و  امات املن�شو�ش عليها فـي املادتني  ال اأيا من اللت ا  اإ د  

باإزالة  الربنامج  على  القائمني  ت�شني  امل اأو  املعنيني  من  اإنذار  بعد  الالئحة  

الفة دون جدوى . اأ�شبا تل امل

 اŸــادة ) 22 ( 

ة الدرا�شية للمبعو فـي اأي من احلالت التية  يجوز اإنهاء البع

ة كتابة . ا طلب املبعو اإنهاء البع اأ  اإ

ة دون اإبداء اأ�شبا يقبلها فريق العمل . ا جتاوز املدة املحددة للبع   اإ

ا انقطع عن الدرا�شة دون عذر مقبول .    اإ
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 املــادة  23  

ام املبعو برد  22 من هذ الالئحة الت 21 و ة وفقا للمادتني  تب على اإنهاء البع ي

ة .  الل مدة البع جميع ما �شرف ل من مبال مالية 

الــف�ســ ال�ســـاد�

ال�ســجـــــــــــــ

 املــادة  24  

ني واخلرباء  يقيد ب  ا�شا لهذا الربنامج ي�شمى �شجل املبتع يعد فريق العمل �شجال 

ـــر   امــعـــة  والبلــد التــي يــــدر�ش فيهـــا  و�شنــــة الت �شـــــ�ش  وا ا�شــــم املبتعــــــ  والت

هة التي يعمل بها . �ش�ش  وا ال ت وا�شـــم اخلب  و

 املــادة  25  

يتم تق�شيم ال�شجل على النحو التي 

ـيـن عـــن طــريـــق الــربنـامــــــج .  جدول بـاأ�شـمــاء املبـتع

 جدول باأ�شماء اخلرباء احلا�شلني على موؤهل الدكــــتــورا .

 جدول باأ�شماء اخلرباء احلا�شلني على موؤهل املاج�شــتيــر .

 جدول باأ�شماء اخلرباء احلا�شلني على موؤهل البكالوريــــو�ش .
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وزارة القـــوى العاملــة
قــرار وزاري

 رقـــم 2014/122
باإيقــا الت�سريــ با�ستقــدا 

ـي بعـ االأن�سطـة القوى العاملة  العمانية ب�سفة موؤقتـة 
ا�شتنــادا اإلــى قـــانــون العـمـــل ال�شـــادر باملـر�شـــــوم ال�شلطانــي رقـــم 2003/35 ،

وبناء على ما تقت�شي امل�شلحـــة العامـــة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــ
6 �شتـــــة اأ�شهـــــر الت�شريـــح با�شتقــــــدام القـــــــوى العامــلـــــة غــيـــــــر العمانيــــــة  يوقـــــ ملــــــدة 

فـــي من�شــات القطــاع اخلــا�ش �شمـن الأن�شطــة التيــة 

1  ور�ش النجــــــــــــــــــــــــارة .

2  ور�ش الأملنيــــــــــــــــــــــوم .

  ور�ش احلـــــــــــــــــــــــدادة .

  م�شانـــــع الطابـــــــوق .

ادر للمهن املندرجة �شمن الأن�شطة امل�شار اإليها .  وي�شتمر الت�شريح ببدل م

انيــــة املــادة ال
ل ي�شــري هــذا القرار على املن�شات امل�شجلة بالدرجة املمتازة والعاملية وال�شت�شاريـة  واملن�شات 
العاملة فـي تنفيذ امل�شاريع احلكومية  واملن�شات اململوكة لأ�شحا العمل املتفرغني لإدارتها 
ة واملتو�شطة  واملوؤمن عليهم لدى  ة العامة لتنمية املوؤ�ش�شات ال�ش امل�شجلني لدى الهي

ة العامة للتاأمينات الجتماعية . الهي

ــــة  الـ املــادة ال
م . ريدة الر�شمية  ويعمل ب من 1 يوليــو  ين�شر هذا القرار فـي ا

ـي  18 م رجـــــــــــــــب 1435هـ سـدر 
ـــــق  18 م مايـــــــــــــــــو 2014 املوا

سر ب عبداللـه البكري عبداللـه ب نا
                                                                       وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية
قـــرار وزاري 

رقـم ر/2014/8

بتعديـ القـرار الـوزاري رقـم 92/126

ا�شتنادا اإىل قـانون التـاأمينات الجتمــاعية ال�شــادر باملر�شــوم ال�شـلطـا رقم 91/72 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 92/126 ،

ــة العامــة للتاأمينــات الجتماعيــة  لـ�ش اإدارة الهي واإلــى موافقة 

وبنــاء علـى مـــا تقت�شيـ امل�شلـحـة العامــة .

تـقـــرر 

اŸــادة الأولـــــ

3 من القرار الوزاري رقم 92/126 امل�شار اإلي الن�ش التي  ي�شتبدل بن�ش املادة 

اكـــات التاأمـــني املن�شــو�ش عليهـــا فـي قانـــون التاأميـنــات الجتماعية  حت�شـــب ا�ش اأ  

ل   امل�شتحقة  العالوات  اإلي  اأ�شا�شي م�شافا  اأجر  املوؤمن علي من  ملــا يتقا�شا  وفقا 

اتــ  �شريطــة  ــالل ال�شهـر  ييــــرات التـــي تطـــراأ علــى هـــذا الأجـــر  راعـــــاة الت و

الل ال�شنة امليالدية  اأربع مرات  اأجر املوؤمن علي  ي  األ يتجاوز عدد مرات ت

الواحدة .

اكات امل�شتحقــة عليــــ وعلى املوؤمن علي  م �شاحب العمل بدفع كامــل ال�ش يلت   

التاأمينات الجتماعية  كما  ة فـي املواعيد املن�شو�ش عليها فـي قانون  اإىل الهي

ات التي تطراأ على اأجر املوؤمن  ي ــة ببيــان مف�شـل عن الت وافـــاة الهي م  يلتـــ

ي فـي قيمة الأجر  ة عن الت اكات ال�شهرية والفروقات النا�ش علي و�شداد ال�ش

ــــالل موعــــد اأق�شـــا الأيــام الع�شــرة الأولـــى مــن ال�شهـــر  اخلا�شع لال�شتـــــراك 

ـــة   اكــات الواجـــــب �شدادهـــا للهي الــذي يلـــي ال�شهـــر امل�شتحقــــة عنـــــ تل ال�ش

ر�ش .  ل وفقا للنمو املعد لهذا ال ويكون 
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ا�ش على العالوات املقدمة من قبل �شاحب العمل متـــى ما  ة الع ويحق للهي

ب لديها عــدم توافق تل العــالوات مــع القواعــد الـــواردة بهذا القرار .

اكات كاملة عن ال�شهر الذي تبداأ  ة ال�ش م �شاحب العمل باأن يوؤدي اإىل الهي يلت   

اكات  دمة املوؤمن علي اأيا كان تاري التحاق بالعمل لدي  ول توؤدى ال�ش في 

ر يوم  ء ال�شهر الذي تنتهي اخلدمة في ما  يكن تاري انتهاء اخلدمة ا عن ج

فـي ال�شهر .

انيــــة املــادة ال

ال هذا القرار  اأو يتعار�ش مع اأحكام . ى كل ما ي يل

ــــة ال املــادة ال

ريدة الر�شمية  ويعمل ب من الأول من يوليـــــو 2014م . ين�شر هذا القرار فـي ا

سعبــــــــــــان 1435هـ ـي  19 م  سـدر 

ـــــق  17 م يونيـــــــــــــــو 2014 املوا

سر ب عبداللـه البكري عبداللـه ب نا

                                                                                  وزيــــــــــــــــــــــر الـقـــــــــــــــوى العاملـــــــــــــــــــة

ـــــــــــة                                                                           رئيـــــــــــ�ش مجلـــــــــــ�ش اإدارة الهي

                                                                          العامــــــة للتاأمينــــــــات الجتماعيــــــة
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قــرار وزاري 

رقـم ر/2014/9

ا  س س لال ساف لالأجر اخلا ديد العالوات التي ت ب�ساأن 

ا�شتنادا اإىل قـانون التـاأمينات الجتمــاعية ال�شــادر باملر�شــوم ال�شـلطـا رقم 91/72 ،

ــة العامــة للتاأمينــات الجتماعيــة بجل�شتــ رقـــــم  2014/3  لـ�ش اإدارة الهي واإلــى موافقة 

املنعقدة بتاري 26 رجب 1435هـ   املوافق 26 مايو 2014م 

وبنــاء علـى مـــا تقت�شيـ امل�شلـحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــ

اكـــــات التاأمـــــني املن�شـــــو�ش عليهــا فـي قانون التاأمينـــات الجتماعيــــة وفقـــا  حت�شـــب ا�ش

ملــا يتقا�شا املوؤمن علي من اأجر اأ�شا�شي م�شافا اإلي العالوات امل�شتحقة ل اأيا كان نوعها 

 )3000 اك  ال�شهري اخلا�شع لال�ش الأق�شى لالأجر  ويكون احلد  وطريقة حتديدها  

ة الف ريال عما . ال

انيــــة املــادة ال

نح للموؤمن علي نقدا اأو عينا �شمن  حت�شب العالوة امل�شار اإليها فـي املادة ال�شابقة والتي 

اك �شريطة حتقق التي  الأجر اخلا�شع لال�ش

اأن ت�شرف �شهريا ب�شورة منتظمة مع الأجر الأ�شا�شي   اأو اأن ت�شرف ب�شكل دوري    1

الل العام . وبحد اأدنى اأربع مرات 

األ يكون ل�شاحب العمل �شلطة تقديرية فـي �شرفها .   2
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ــــة ال املــادة ال

على �شاحب العمل اخلا�شع لقانون التاأمينات الجتماعية ت�شمني اأنظمت ولوائح املالية 

كافة تفا�شيل العالوات امل�شتحقة للعامل وما يعادل قيمة العالوة نقدا فـي حالة �شرفها 

ب�شكل عيني . 

املــادة الرابعـــة

ال هذا القرار  اأو يتعار�ش مع اأحكام . ى كل ما ي  يل

املــادة اخلام�ســة

ريدة الر�شمية  ويعمل ب من الأول من يوليــــو 2014م . ين�شر هذا القرار فـي ا

سعبــــــــــــان 1435هـ ـي  19 م  سـدر 

ـــــق  17 م يونيـــــــــــــــو 2014 املوا

سر ب عبداللـه البكري عبداللـه ب نا

                                                                                  وزيــــــــــــــــــــــر الـقـــــــــــــــوى العاملـــــــــــــــــــة

ـــــــــــة                                                                           رئيـــــــــــ�ش مجلـــــــــــ�ش اإدارة الهي

                                                                          العامــــــة للتاأمينــــــــات الجتماعيــــــة
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وزارة التجـــارة وال�صناعــة

دائـرة امللكيـة الفكريـة

اإعـــــــÓن

41 من قانون حقــــوق امللكية ال�شناعية  تعلـــن دائـــرة امللكية الفكرية وفقــا لأحكام املـــادة 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطانــي رقــم 2008/67  اأنــ تـم جتديــد مـدة حمايــة العالمــات امل�شجلــة 

التية 

رقــم 

العÓمة
تاري الت�سجياملـهنـــــةا�صـــــم ال�صــركـــــــة

1994/6/4التجارة وال�شناعةدو جون اند كومبا  ان19923

1994/6/7التجارة وال�شناعةلبوراتوري بيلي  ا�ش  اي29936

39965
اأو واي نوكيا اأ كي بي 

نوكيا كوربوري�شن(
1994/6/18التجارة وال�شناعة

1994/7/23التجارة وال�شناعةا بروك اند جامبل كومبني410217

1994/8/3التجارة وال�شناعةا بروك اند جامبل كومبني510322

ل�شاف610402 1994/8/27التجارة وال�شناعةباير اكتنج

ل�شاف710403 1994/8/27التجارة وال�شناعةباير اكتنج

1994/12/12التجارة وال�شناعةدوت�شي بن اي جي810818

1994/12/12التجارة وال�شناعةدوت�شي بن اي جي910820

1010843
ي وعبداللـ  �شركة عبدالع

العجالن
1994/12/17التجارة وال�شناعة
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رقــم 

العÓمة
تاري الت�سجياملـهنـــــةا�صـــــم ال�صــركـــــــة

1110844
ي وعبداللـ  �شركة عبدالع

العجالن
1994/12/17التجارة وال�شناعة

2004/6/5التجارة وال�شناعةرينوكا جرو ليمتد1233429

2004/6/5التجارة وال�شناعةرينوكا جرو ليمتد1333430

2004/6/7التجارة وال�شناعةتا تي فـي ال تي دي1433451

2004/6/7التجارة وال�شناعةتا تي فـي ال تي دي1533452

2004/6/7التجارة وال�شناعةتا تي فـي ال تي دي1633453

2004/6/7التجارة وال�شناعةتا تي فـي ال تي دي1733454

1833691
ويلهيلم كيمان جي ام بي ات�ش 

اند كو كي جي
2004/6/27التجارة وال�شناعة

1933754

بروك اند غامبل 

ن جي ام  مانيوفاكت�شرينج كو

بي ات�ش

2004/7/4التجارة وال�شناعة

2004/11/8التجارة وال�شناعةمو�شر جرو اأ جي2034856

2004/11/24التجارة وال�شناعةنا�شيونال  اويلويل  ال . بي2134950
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رقــم 

العÓمة
تاري الت�سجياملـهنـــــةا�صـــــم ال�صــركـــــــة

1990/5/15التجارة وال�شناعة  اوهو جي ام بي ات�ش14274

1990/5/15التجارة وال�شناعة  اوهو جي ام بي ات�ش24275

1990/5/15التجارة وال�شناعة  اوهو جي ام بي ات�ش34278

49871
ال�شركة الوطنية للمنظفات 

1994/5/30التجارة وال�شناعةال�شناعية �ش.م.ع.ع

528869
لند كامبينا نيدرلند  فري

2002/9/3التجارة وال�شناعةهولدينج بي فـي

628871
لند كامبينا نيدرلند  فري

2002/9/3التجارة وال�شناعةهولدينج بي فـي

731134
ر  هو يك�شيا بال�شتي اند لي ف

2003/8/17التجارة وال�شناعةكو ليمتد

831484
ترافيلرز اك�شت�شينج كوربوري�شن 

2003/9/17التجارة وال�شناعةليمتد

931485
ترافيلرز اك�شت�شينج كوربوري�شن 

2003/9/17التجارة وال�شناعةليمتد

1031486
ترافيلرز اك�شت�شينج كوربوري�شن 

2003/9/17التجارة وال�شناعةليمتد

2003/12/14التجارة وال�شناعةاإ�شربي هولدينج  ليمتد1131996

2003/12/14التجارة وال�شناعةاإ�شربي هولدينج  ليمتد1231997

2003/12/14التجارة وال�شناعةاإ�شربي هولدينج  ليمتد1332000

ي�ش1433436 براي 2004/6/5التجارة وال�شناعة�شركة اي اف ان ان

ي ليمتد1533439 2004/6/6التجارة وال�شناعةبيانوت اند�ش

ي ليمتد1633440 2004/6/6التجارة وال�شناعةبيانوت اند�ش

ي ليمتد1733441 2004/6/6التجارة وال�شناعةبيانوت اند�ش

1833673
�شوكول دفابريكن ليندت اند 

لي اي جي �شربين
2004/6/27التجارة وال�شناعة
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رقــم 

العÓمة
تاري الت�سجياملـهنـــــةا�صـــــم ال�صــركـــــــة

110580
ال�شركـــــة ال�شرقيــــة 

اإي�شتـــرن كومبانـــــي(
1994/10/12التجارة وال�شناعة

210581
ال�شركـــــة ال�شرقيــــة 

اإي�شتـــرن كومبانـــــي(
1994/10/12التجارة وال�شناعة

310582
ال�شركـــــة ال�شرقيــــة 

اإي�شتـــرن كومبانـــــي(
1994/10/12التجارة وال�شناعة

410583
ال�شركـــــة ال�شرقيــــة 

اإي�شتـــرن كومبانـــــي(
1994/10/12التجارة وال�شناعة

510584
ال�شركـــــة ال�شرقيــــة 

اإي�شتـــرن كومبانـــــي(
1994/10/12التجارة وال�شناعة

610585
ال�شركـــــة ال�شرقيــــة 

اإي�شتـــرن كومبانـــــي(
1994/10/12التجارة وال�شناعة

2003/12/3التجارة وال�شناعةبي تي و �شوريا731951

2003/12/3التجارة وال�شناعةبي تي و �شوريا831952

نا�شيونال933746 2004/7/3التجارة وال�شناعةدي�شا ان

نا�شيونال1033747 2004/7/3التجارة وال�شناعةدي�شا ان
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البنـك املركـزي العمانـي

�إعـــــــــÓن

48 مـــــن القانــــون امل�شرفــــي ال�شـــــادر باملــر�شــــــوم ال�شلطانـــــي ا�ستنـــــادا اإلــــى املــــــادة رقــــــم 

املتـــداول  اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد  ي العمانــي  2000/114  يعلــن البنـــ املركــ رقـــم 

فـي ال�شلطنة حتى نهاية �شهـر مايو 2014م قـد بل  1٫485٫313٫155/985 ريـال عما 

م�شة  ة ع�شر األفا ومائة و ال مائة و ال مانني مليونـــا و م�شة و مليــارا واأربــعمائـــة و

مانيــن بي�شــة فقــ . م�شا و م�شني ريــال عمانيــا وت�شعمـائة و و

البنـك املركـزي العمانـي 
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مكتــب بـي دي اأو جـواد حبيـب
اإعــــــــــــÓن 

عـ بــد اأعمــا الت�سفيـــة ل�سركــة بـي دي اأو جـواد حبيـب 
يعلـــن مكتــب بــي دي اأو جـــواد حبيـــب اأنـــ يقــوم بت�شفـيـة �شركـــة بــي دي اأو جـــواد حبيـــب 
�ش.م.م  وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجل التجـــاري بالرقـــم 1131122 ، وفقــا لتفــاق ال�سركـــاء 
 ، يـر  ال اأمــام  الت�شفيــة  فــي  ال�شركـــة  يـــل  حـــق  وحــد  وللم�شفــي  2014/6/3م   املـــوؤر 
ال�شركــــــة  باأعمــــــال  تتعلــــــق  التي  الأمـــــور  كافــــة  فــي  امل�شفـــــــي  ميــــــــع مراجعــــــة  ا وعلى 

علــــــى العنوان التا 
ريق رقم  2601  سا القر  

بناية ال�سا االأو  الطابق العلوي  جنا رقم  601 ، 602
  1176 ر  112 روي

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  وجب  امل�شفي  يدعو  كما 
ــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــ  بوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــال   مدعمة بامل�شتندات ال
ن�شــر هــذا الإعــالن  وعلـى كـل مـن عليـ حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإلي .
امل�سفــــــــــي

مكتـــب دار اخلبـرة لتدقيـق ومراجعـة احل�سابـات 
اإعـــــــــÓن

ع بد اأعما الت�سفية ل�سركة القيمة احلقيقة 
القيمة  �شركة  بت�شفيــة  يقـوم  اأنـ  احل�شابـــات  ومراجعـــة  لتدقيــق  اخلبــرة  دار  مكتــب  يعلــن 
احلقيقة �ش.م.م ، وامل�شجلـة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــل التجـــاري بالرقــم 1049636  وفقــــا لقرار 
يـــــل ال�شركــــــة فــــي الت�شفيــــة  ال�شركـــاء املـــوؤر 2014/4/30م  وللم�شفـــي وحــــد حـــــق 
تتعلـــــــق  التـــــي  الأمـــــور  كافــــــة  فـــــي  امل�شفــــــي  مراجعـــــــة  ميــــــع  ا وعلــى  يــــر   ال اأمـــام 

باأعمــــــال ال�شركـــــــــة علــــى العنـــوان التالــــي  
احلي التجاري  

  1828 ر  114
99375267 24707035 هات رقم 

وجب هذا الإعالن دائنــي ال�شركــة للتقدم بادعاءاتهـم �شد ال�شركــة  كمــا يدعــو امل�شفــي 
ــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــ  بوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــال   مدعمة بامل�شتندات ال
ن�شــر هــذا الإعــالن  وعلـى كـل مـن عليـ حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإلي .
امل�سفــــــــــي
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