
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1106(                                                                         ال�سنـــــة الرابعــة والأربعــــون 

         

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

واإدارة  تطويـــر  امتيـــــاز  منـــــح  قانــــــون  باإ�ســــدار  مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــم 2015/28 

وت�سغيــــل ميـنــــــاء الدقـــــــم واإجــــازة االتفاقيـــــات 

املتعلقـــــة بـــــه .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                                                          وزارة الإ�سكــــــــان

�ســـــادر فــي 2015/7/1 بتعديــــل القــــرار الــــــوزاري  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2015/73 

رقم 2013/45 ب�سوابـــط �ســرف مبلــغ التعويــ�ض 

النقدي االإ�سافـي للأ�سر املركبة املتاأثرة م�ساكنهم 

�سمال  مبحافظتي  ال�ساحلي  الطريق  مب�سروع 

وجنوب الباطنة .

                                    الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك 

القــــــــــــرار  بتعديــــــــــــل   2015/7/6 فـــــــي  �ســـــــــادر  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2015/388 

رقـــــم 2011/12 ب�ســـاأن حظـر رفع اأ�سعــار ال�سلــع 

واخلدمـــــــات .

رقم 

ال�سفحة

 االأحــد 25 رم�ســــان 1436هـ                                                      املـوافــــــق 12 يوليــــــــو 2015م 
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رقم 

ال�سفحة

                                                    هيئـة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2015/322   �ســـــادر فــــــي 2015/7/8 باإ�ســـدار الئـحــة تنظيـــم 

التخطيــــط العمــــرانـي وتراخيـــــ�ض البنــــاء فـــي 

املنطـقــة االقت�ساديـــة اخلا�ســـة بالدقــــم .

فــــــي 2015/7/8 باإ�سدار الئحة تنظيم  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2015/323  �ســـــادر 

البيئــة اال�ستثماريــــة فــــي املنطقــــة االقت�ساديــــة  

اخلا�ســـــة بالدقـــــم .

                                                 �سنـدوق تقاعـد موظفـي اخلدمـة املدنيـة

قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2015/132    �ســـادر فــــي 2015/7/2 باإ�سـدار اللئحـة املاليـة 

ل�سنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

  وزارة القــــوى العاملـــــة

اإعــلن ب�ســـاأن طلـــب ت�سجيـــل نقابـات عماليــــة . 

      وزارة التجــارة وال�سناعــة

االإعلنات اخلا�سة بالن�سر عن طلبات ت�سجيل العلمات التجارية .

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة .

 جملـــــ�س املناق�ســــــات

اإعلن عن طـرح املناق�سة رقم 2015/35 .

�سركـــة الكهربــاء القاب�ســة �س.م.ع.م

اإعلن عن اإعادة طرح املناق�سة رقم 2015/25 . 

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

خليــل �سكـــر اللـــه فرجــي

 اإعـلن عـن بـدء اأعمـال الت�سفـيـة ل�سركـة مطعم نارجن �ض.م.م .

بـدر بن خلفـان بن �سالـم البو�سعيـدي

اإعلن عـن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيـــة ل�سركـــة منـــح املتحـــدة - ت�سامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/28

باإ�سـدار قانـون منـح امتيـاز تطوير واإدارة وت�سغيـل 

ميـنـــاء الدقـــــم واإجــــازة االتفاقيــــات املتعلقــــة بــــه 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 , 

وعلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 , 

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 102/ 94 , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

واإ�سدار نظامها ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

مع عدم الإخالل باأحكام القانون البحري امل�سار اإليــه ، يعمل بقانــون منـح امتياز تطوير 

واإدارة وت�سغيل ميناء الدقم املرفق . 

املــادة الثانيــــة

اإجازة اتفاقيتي المتياز وحق النتفاع مبيناء الدقم واتفاقية امل�ساهمني املن�سـو�س عليها 

فـي القانون املرفق . 

املــادة الثالثــــة

اإدارة هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم اللوائح والقرارات  ي�سدر رئي�س جمل�س 

الالزمة لتنفـيذ اأحكام القانون املرفق . 

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي : 21 مـن رم�ســـــــــــان �سنــة 1436هـ

  قابو�س بن �سعيدالموافــق :  8   مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م

�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون منـح امتيـاز تطويـر واإدارة وت�سغيـل مينـاء الدقـم

املــادة ) 1 ( 

فــــي تطبيـــق اأحكــــام هـــذا القانــون يكـــون للكلمـــات والعبــــارات التالـــية املعنى املبــــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�س ال�سياق معنى اآخر : 

1 - امل�ســــروع :

م�سروع تطوير واإدارة وت�سغيل ميناء الدقم طبقا لتفاقيات امل�سروع وهذا القانون . 

2 - �سركــــة امل�ســــروع :

�سركــــة مينـــــاء الدقــــم �س.م.ع.م . 

3 - الهيئــــــــة : 

هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم . 

4 - اتفاقيــة االمتيـــاز :

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�سة بالدقم مع �سركة امل�سروع لتنفـيذ امل�سروع ، وما يلحق على هذه التفاقية 

من تعديالت وفقا لأحكامها . 

5 - اتفاقيــة حــق االنتفــاع مبينــاء الدقــم :

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�ســــة بالدقـــم مع �سركـــة امل�ســروع ل�ستخـــدام مرفـــق مينـــاء الدقـــم لأغـــرا�س 

امل�سروع ، وما يلحق هذه التفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها . 

6 - اتفاقيـــة امل�ساهمــــني :

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة النقل والت�سالت 

مع حتالف ميناء اأنتويرب ، وما يلحق هذه التفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها . 

-6-
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7 - اتفاقيـــة التطويــــر : 

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�ســـة بالدقم مع �سركـــة امل�ســــروع ، وما يلحــق هذه التفاقـــية مـــن تعديـــــالت 

وفقا لأحكامها . 

8 - اتفاقيـــات امل�ســـروع : 

التفاقيات املن�سو�س عليها فـي البنود اأرقام )4( و )5( و )6( و )7( من هذه املادة . 

9 - املوؤ�س�ســـــــون :

امل�ساهمــون املوؤ�س�سـون ل�سركــة امل�ســروع . 

10 - تاريـــخ النفــــاذ :

التاريخ املحدد فـي اتفاقية المتياز لبدء تنفـيذ امل�سروع . 

املــادة ) 2 ( 

متنح �سركة امل�سروع امتياز تطوير واإدارة وت�سغيل ميناء الدقــم وفقا لأحكـام هذا القانــون 

واتفاقيات امل�سروع ، وذلك ملدة )28( ثمان وع�سرين �سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ . 

املــادة ) 3 ( 

ملــا تن�س عليه  اأجنبية وفقـــا  امل�سروع �سكــل �سركة م�ساهمة مقفلة مب�ساهمة  تاأخذ �سركة 

اتفاقيــــات امل�سروع ، ول�سركـــة امل�سروع اأن تتحول اإىل �سركة م�ساهمة عامــة لطــرح اأ�سهمــها 

فـي �سوق م�سقط لالأوراق املالية وفقا لأحكام اتفاقيات امل�سروع . 

املــادة ) 4 ( 

تخول الهيئة باأن ترخ�س ل�سركة امل�سروع النتفاع باأرا�سي ميناء الدقم مبا فـي ذلك �سلطة 

منح حقوق النتفاع على املواقع والأ�سول الثابتة التي تقع فـيها اأو عليها وجميع حقوق 

املرور والرتفاق املتعلقة بهذه املواقع ، وذلك وفقا لتفاقيات امل�سروع . 

املــادة ) 5 ( 

ل�سركــة امل�ســروع ، وفقــا لأحكــام اتفاقيــة المتيــاز ، اإ�ســدار الفواتيــر مل�ستخدمـــي املينـــاء ، 

وحت�سيل املبالغ منهم فـيما يتعلق باأي خدمات تقدم لهم وفقا لتفاقية المتياز . 
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وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقـم 2015/73

بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/45 

ب�ضوابـط �ضـرف مبلـغ التعويـ�ض النقـدي الإ�ضافـي 

للأ�ضـر املركبـة املتاأثـرة م�ضاكنهـم مب�ضـروع الطريـق ال�ضاحلـي 

مبحافظتـــي �ضمـــال وجنـــوب الباطنــة

ا�ستنادا اإىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/6 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع الطريق ال�ساحلي 

مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة ،

2013/45 ب�سوابط �سرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�سافـي  الـــوزاري رقـــم  القــرار  واإىل 

للأ�ســر املركبــة املتاأثــرة م�ساكنهــم مب�ســروع الطريـــق ال�ساحلــي مبحافظتـي �سمــال وجنــوب 

الباطنة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

 ، اإليــــــه  امل�ســـــار   2013/45 الــــــوزاري رقـــــم  القـــــرار  الثانيــــــة مـــــن  املــــــادة  بنـــــ�ض  ي�ستبــــــدل 

النـــ�ض الآتـــي :

املــادة الثانية : فـي تطبيـــق هـــذا القـــرار ، تعـــد اأ�ســـرة مركبـــة كل اأ�ســـرة تتكـــون مــن اأ�سرتيـن 

 ، الثانيـــة  الدرجـــة  حتـــى  قرابـــة  �سلـــة  اأفرادها  مـــن  اأي  بني  تربط  اأكثـر  اأو 

فـي م�سكن  فعليا  تقيم  2010م  دي�سمرب  مـــن  والثلثني  فـي احلادي  وكانت 

تاأثــــر مب�ســــروع الطريــــق ال�ساحلــــــي مبحافظتــي �سمــال وجنــوب الباطــنة ، 

وكان امل�سكن مملوكا لهم ، اأو لأحدهم .
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املــادة الثانيـــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�ضدر فـي : 14 من  رم�ضـــــــــــان  1436هـ

املوافــــق :  1   من  يـوليـــــــــــــو  2015م

�ضيف بن حممد بن �ضيف ال�ضبيبي 

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك 

قـــرار 

رقم 2015/388

بتعديـل القــرار رقــم 2011/12 

ب�سـاأن حظـر رفـع اأ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،

واإىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ،

واإىل قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ، 

واإىل القرار رقم 2011/12 ب�ساأن حظر رفع اأ�سعار ال�سلع واخلدمات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املـادة الرابعة من القرار رقم 2011/12 امل�سار اإليه ، الن�ص الآتي :

"مـــع عــــدم الإخــــالل بالعقوبـــات اجلزائيـــة املن�ســـو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك 

امل�ســـــار اإليـــــه ، يعاقــــب كــــل مــــن يخالــــف اأحكــــام هــــــذا القــــرار بغرامــــة اإداريـــــة ل تقــــل 

عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين وت�ساعف العقوبة 

فـي حال تكرار املخالفة .  

اإدارية مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  وفـــي حال ا�ستمرار املخالفة تفر�ص غرامة 

عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفي ريال عماين" .

املــادة الثانيــــة 

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

�سدر فـي : 19 مـن رم�ســـــــــان 1436هـ 

املوافــــق :  6   مـن يوليـــــــــــو 2015م

                          د . �سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي

رئيـ�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

قــــرار 

رقـم 2015/322

ب�إ�صـدار الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي

 وتراخيـ�ص البنـ�ء فـي املنطـقة االقت�ص�ديـة اخل��صـة ب�لدقـم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ، 

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ، 

واإىل املر�صــوم ال�صلطانـــي رقم 2014/44 برفع �صفة املنفعة العامــة عن بعـــ�ض املخطـــطات 

الواقعة �صمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ، 

واإىل موافقة جمل�ض اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث 

بتاريخ 16 يونيو 2014م ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دةاالأولـــــى

يعمـــل فـي �صـــاأن تنظيم التخطيـــط العمراين وتراخيـــ�ض البنـــاء فـي املنطقـــة االقت�صاديـــة 

اخلا�صــة بالدقــم باأحكــام الالئحــة املرفقــة .

املــ�دةالث�نيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــ�دةالث�لثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صدر فـي : 21 من رم�صــــــــ�ن 1436هـ

املوافــــق :  8   من يـوليـــــــــو 2015م
يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجل�بري

                                                                         رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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 الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي

 وتراخيـ�ص البنـ�ء فـي املنطـقة االقت�ص�ديـة اخل��صـة ب�لدقـم

املــ�دة ) 1 (

فـي تطبيــــق اأحكام هــــذه الالئحــــة يكون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنـــى املبيــــن قريــــن 

كل منها ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :

الهيئــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقـــــــــــة : 

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض اإقامة امل�صروعات االقت�صادية ، 

واخلدميـــة وغريهــــا ، املبينــــة احلــــدود واملوقـــع فـي املخطـــط املرفـــق باملر�صـــوم ال�صلطانـــي 

رقم 2011/119 امل�صار اإليه ، واملر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 امل�صار اإليه . 

املجلـــــــــــــــ�ص : 

جملــــــــــ�ض اإدارة الهيئــــــــــة .

الرئيـــــ�ص : 

رئيـــــ�ض املجلـــــــــــ�ض .

امل�صروعــــــــــــــ�ت : 

امل�صروعات التي يرخ�ض باإقامتها فـي املنطقة �صواء اأتخذت �صكل موؤ�ص�صة فردية اأم �صركة 

اأم فرع ل�صركـــة اأم موؤ�ص�صــة اأجنبيــة ، واالأن�صطــة املهنية واحلرفية التـــي يرخ�ض مبزاولتهــا 

فـي املنطقة .

الن�صــــ�ط االقت�صــــ�دي :

اأي ن�صاط جتاري اأو �صناعي اأو زراعي اأو �صياحي اأو عقاري اأو اإعالمي اأو خدمــي اأو مهني ، 

واأي اأن�صطـــة اأخـــرى يتطلبهـــا العمل داخل املنطقة مبا ال يتعـــار�ض مـــع القوانـــني النافــــذة 

فـي ال�صلطنة .
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امل�صغـــل الرئيــ�صي اأو املطــور :

اجلهـــــة التــــي تتولــى اإدارة وت�صغيــــل مرافــــق ا�صرتاتيجـــية فــــي املنطقـــة ، اأو تطويــــــر جــــزء 

مــــن املنطقـــــة .

املــ�دة ) 2 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على جميع االأرا�صي واملباين وم�صاريــع االإعمــار فـي املنطقــة .

املــ�دة ) 3 (

يتوىل امل�صغل الرئي�صي اأو املطــور اإعداد املخطط العام للموقع املحدد فـي عقد التطوير ، 

ويتكون املخطط العام من املخططات التنظيمية بجميع م�صتوياتها على النحو االآتي :

امل�صح التف�صيلي .   1

خمطط التنظيم العام .    2

خمطط التنظيم التف�صيلي .   3

املــ�دة ) 4 (

يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�صار اإليها فـي املــادة ) 3 ( من هذه الالئحة ما ياأتي :

اأن تكون وفقا لروؤية الهيئة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها ، واأن يتم اإعدادها    1

من قبل �صركات ومكاتب هند�صية وا�صت�صارية متخ�ص�صة وموؤهلة ، ومرخ�ض لها 

بالعمل فـي ال�صلطنة .

اأن يتم اإعدادها وفقا لنظام املعلومات اجلغرافية )GIS( ، ونظام الر�صم الهند�صي    2

)االأوتوكـــــاد( ، وبا�صتخــــدام نظــــــام االإحداثيــــات اجلغرافـــــي املعتمــــد فـي ال�صلطنــــة 

)WGS84( ، وعلى �صكل خرائط ورقية ورقمية .

اأن يتـــم اإعدادهـــا مبــــا يتفق ودرا�صة تقييم االأثــــر البيئـــي والت�صريعــــات ال�صاريــــة    3

فـي املنطقة .

مراعاة اال�صرتاطات الفنية للمباين وغريها من املوا�صفات املقررة ، والتي ي�صدر    4

بها قرار من الرئي�ض . 
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املــ�دة ) 5 (

يجب اأن ي�صتمل امل�صح التف�صيلي للموقع على ما ياأتي :

و�صـــف تف�صيلــــي للموقـــع من حيــــث الطبيعـــة الطبوغرافــــية والهيدرولوجيـــــة    1

واخل�صائ�ض اجليوفيزيائية للرتبة ، وخ�صائ�صه املكانية .

و�صــــف تف�صيلـــــي لعالقة املوقـــع مـــــع حميطـــه ، وبيـــان خدمــات البنيــــة االأ�صا�صيــــة    2

اخلارجية مبا فيها الطرق وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء واالت�صاالت 

و�صبكة ال�صرف ال�صحي ، وقنوات ت�صريف املياه و�صبكة االت�صاالت االأر�صية .

اإعداد خريطـــة تبني احلدود اخلارجية للموقـــع ، وخطوطـــه الكنتوريـــة ، ونقـــاط    3

ربطه الرئي�صية مع �صبكات البنية االأ�صا�صية ومرافق تزويدها اخلارجية ، ومن�صوب 

الطريق عند املدخل .

املــ�دة ) 6 (

يتوىل امل�صغل الرئي�صي اأو املطور القيام بجميع االأعمال والدرا�صات الالزمة الإعداد امل�صح 

التف�صيلـــي ، على اأن تقـــدم لــه الهيئــة البيانـــات واملعلومات الالزمــــة ، وت�صهــل لـــه اإجـــــراءات 

دخول املوقع . 

املــ�دة ) 7 ( 

يجب على امل�صغل الرئي�صي اأو املطور تقدمي تقرير امل�صح التف�صيلي اإىل الهيئة خالل امليعاد 

املتفق عليه ، و�صداد الر�صم املقرر .

وعلى الهيئة اإ�صدار قرارها ب�صاأن التقرير امل�صار اإليه خالل ) 15 ( خم�صة ع�صر يوم عمل 

من تاريخ ت�صلم التقرير ، ويعد م�صي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .

وفـي حال الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�صببا .

املــ�دة ) 8 (

فـي حال املوافقة على تقريـــر امل�صح التف�صيلي ، يتوىل امل�صغـــل الرئي�صــي اأو املطـــور اإعـــداد 

خمطط التنظيم العام للموقع ، والذي يجب اأن ي�صتمل على ما ياأتي : 
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. É¡æY á ãÑæ�ŸG �™bG�ƒ�ŸG «°ùæJh

 .indd   5 / /    :  
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(1106) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 - ê »```æeõdG è````eÉfÈdGh , ô``j�ƒ£àdG `````MGôe ````ª°ûjh , �™```b�ƒ�ŸG IQGOEGh ô``j�ƒ£J á````£N

 É«eh Üô°ûdG É```«eh á```«FÉHô¡µdG á```bÉ£dG øe á```«dÉªLE�’G É¡JÉLÉ«àMGh , Égò«Øæàd

 É``¡eó j »`àdG äÉ`eóÿGh �™b�ƒ�ŸG IQGOEG äÉ``Ñ £àeh , �…ô`dG É«eh jô G á`ëaÉµe

 »°VGQC�’Gh áeÉ©dG aGô�ŸG áfÉ«°Uh IQGOEG äÉ``Ñ £àeh , OhóM ø`ª°V Úeóîà°ùª d

. Î°û�ŸG Góîà°S�’G äGP äBÉ°ûæ�ŸGh

( 9 ) IOÉ``�ŸG
 OÉ©«�ŸG ÓN áÄ«¡dG ¤EG É©dG º«¶æàdG §£ Ëó J Q�ƒ£�ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°û�ŸG Y Öéj

. Qô �ŸG º°SôdG OGó°Sh , ¬« Y Øà�ŸG

 É``e�ƒj ô`°ûY á``°ùªN ( 15 ) Ó``N ¬``«dEG QÉ```°û�ŸG §``£î�ŸG ¿CÉ°ûH ÉgQGôb QGó````°UEG á```Ä«¡dG ``` Yh

. �ƒÑ dÉH GQGôb ¬«a âÑdG ¿hO IQ�ƒcò�ŸG Ió�ŸG »°�†e ó©jh , §£î�ŸG º °ùJ ïjQÉJ øe

. ÉÑÑ°ùe QGô dG ¿�ƒµj ¿CG Öéj ¢�†aôdG ÉM »`ah 

( 10 ) IOÉ``�ŸG

 OGóYEG Q�ƒ£�ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°û�ŸG ```d�ƒàj , É©dG º```«¶æàdG §```£ Y á``` aG�ƒ�ŸG ÉM »`a

 QÉ````ªYE�’Gh º```«¶æàdG �•hô°Th ÉµMCG øª°�†àj ¿CG Ö``éjh , »°VGQCÓd á« «°üØàdG äÉ££î�ŸG

 : »JCÉj Ée á°UÉN áØ°üHh , IóM Y ¢VQCG á©£b µd °üØeh Oó µ°ûH

 á©£ dG áMÉ°ùeh , óªà©�ŸG »`aGô¨÷G äÉ```«KGóME�’G É¶f ah , á©£ dG äÉ«KGóMEG  - CG

. �™HQC�’G É¡JÉ¡LGh �ƒWh

 . áj�ƒÄ�ŸG Éª¡Ñ°ùfh , á«YôØdGh á«°ù«FôdG É¡«fÉÑeh , á©£ dG Éª©à°SG ´�ƒf  - Ü

 �•É fh QhÉh , á©£ dG ¤EG �…OD�ƒj �…òdG jô£dG Ü�ƒ°ùæÃ áfQÉ e AÉæÑdG Ü�ƒ°ùæe  - ê

. É¡eóîJ »àdG á«°SÉ°SC�’G á«æÑdG äÉµÑ°Th á£«ë�ŸG ¥ô£dG áµÑ°T �™e §HôdG

 , ´ÉØJQÓd °übC�’G ó Gh , AÉæÑ d á« HÉ£dG áÑ°ùædGh áj�ƒÄ�ŸG áÑ°ùæ d YC�’G ó G - O

. á«Ø ÿGh á«eÉeC�’Gh á«ÑfÉ÷G äGOGóJQÓd fOC�’G ó Gh

 AÉ```æÑdG á```MÉ°ùe ¢SÉ```°SCG Y IOó , á````Ø àî�ŸG É```¡JÉÄØH äÉÑcô�ŸG ```bG�ƒe á```MÉ°ùe  - `g

 . ¬dÉª©à°SG á©«ÑWh

 ÊÉÑª d »LQÉÿG ô¡¶�ŸG Oóëj �…òdG �…QÉª©�ŸG RGô£dGh áj�ƒ¡dÉH á°UÉÿG O�ƒ« dG  - h

. �™b�ƒ�ŸG «°ùæJ äÉWGÎ°TGh , É¡fG�ƒdCGh á ª©à°ù�ŸG OG�ƒ�ŸG äÉØ°UG�ƒeh , QG�ƒ°SC�’Gh

 .indd   6 / /    :  
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املــ�دة ) 11 (

يجب على امل�صغل الرئي�صي اأو املطور تقدمي املخططات التف�صيلية اإىل الهيئة خالل امليعاد 

الر�صــم  ، و�صــداد  املوقع  الوارد فـي خطة تطوير واإدارة  املتفق عليه فـي الربنامج الزمني 

املقرر .

وعلى الهيئــــة اإ�صـــدار قرارهــا ب�صاأنـــه خــالل )15( خم�صــة ع�صـر يــوم عمــل من تاريــخ ت�صلـــم 

املخطط ، ويعد م�صي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .

وفـي حال الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�صببا .

املــ�دة ) 12 (

يجوز للهيئة تعديل خمطط التنظيم العـــام اأو املخطط التف�صيلي للموقـــع ، وذلك بـــناء 

على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن ) امل�صروع اأو امل�صغل الرئي�صي اأو املطور ( على النموذج املعد 

اأن يت�صمـــن الطلب امل�صــار  اأ�صباب ومربرات التعديل . ويجب  لهذا الغـــر�ض ، مبينـــا فيه 

اإليه حتديد العنا�صر التي يطراأ عليها التعديل ، والتعديالت التي تطراأ على خطة العمل 

والربنامـــج الزمنــــي لتنفيــــذ م�صروع التطويــــر مبراحله املختلفـــة ، واالأعبــــاء االإ�صافيـــــة 

البيئية  االآثار  ، وتقييم  االأ�صا�صية وطاقتها اال�صتيعابية  البنية  التي ترتتب على خدمات 

لذلك ، واالآثار املرتتبة على تنفيذ االلتزامات الواردة فـي خطة تطوير واإدارة املوقع .

ويجــــوز للهيئـــــة اأن تطلـــب مـــن ذوي ال�صــــاأن تقديــــم مـــــا تـــــــراه �صروريــــــا مــــن م�صتنـــــدات 

وبيانات الزمة للبت فـي هذا الطلب .

املــ�دة ) 13 (

يجوز للهيئة تق�صيم اأي قطعـــــة اأر�ض ، اأو دمـــــج قطعتــــــني اأو اأكثــــر فـي قطعـــــة واحـــــدة ، 

وذلك بنـــــاء على طلب يقدم مـــن ذوي ال�صـــاأن ) امل�صـــروع اأو امل�صغــل الرئي�صي اأو املطـــــور ( 

على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، مبينــــــا فيـــــــه اأ�صباب ومبــــــررات ذلك ، و�صريطة تقدمي 

خمطـــــط تف�صيلــــي للقطعــــة امل�صتحدثة وفقــــا للمـــادة ) 10 ( من هــــذه الالئحــــــة ، ومبـــا 

ال يتعار�ض مع اأحكام التنظيم واالإعمار املقررة �صمن خمطط التنظيم العام للموقع . 
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وفـي جميع االأحوال يجب اأن تقع كل قطعة اأر�ض على طريق توؤدي اإليها ، واأال يقل مدخل 

القطعة عن ) 12 ( اثني ع�صر مرتا ، واأن حتدد لها نقاط ربط على �صبكات البنية االأ�صا�صية 

التي تخدم املوقع .

املــ�دة ) 14 (

12 ، 13 ( من هذه الالئحة اإىل الهيئة مرفقا به  اإليه فـي املـادتني )  يقدم الطلب امل�صار 

امل�صتندات والبيانات املطلوبة ، وما يفيد �صداد الر�صم املقرر ، وعليها اإ�صدار قرارها ب�صاأنه 

خالل ) 15 ( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلــب . ويعد م�صــي املـــدة املذكــورة 

دون البت فيه قرارا بالقبول .

وفـي حال الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�صببا . 

املــ�دة ) 15 (

ال يجـــوز اإقامــة اأي بـــناء اأو م�صروع اإعمـــار فـي املنطقـــة ، اإال بعـــد احل�صـــول على ترخيـــ�ض 

من الهيئة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــ�دة ) 16 (

يقــدم طلـب احل�صــول على ترخي�ض البناء اإىل الهيئـــة علــى النموذج املعــد لهذا الغــر�ض ، 

مرفقا به اأ�صول وثائق وخمططات البناء ، وغريها من امل�صتندات التي يحددها النموذج ، 

وما يفيد �صداد الر�صم املقرر .

املــ�دة ) 17 (

يجـــب اأن تكــــون خمططــــات البناء املرفقة بطلب الرتخيـــ�ض ، معتمــــدة من قبـــل �صركــــة 

اأو مكتب هند�صي مرخ�ض له بالعمل فـي ال�صلطنة ، وم�صادق عليها من قبل الهيئة العامة 

للدفاع املدين واالإ�صعاف .

املــ�دة ) 18 (

يجــــب اأن تلتـــــزم خمططـــــات البنــــاء باملخطـــــطات التنظيميـــــة مب�صتوياتهــــــا املختلفـــــــة ، 

واال�صرتاطات املعمارية والفنية للمباين ، وغريها من املوا�صفات املقررة ، والتي ي�صدر بها 
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قرار من الرئي�ض ، وعلى ذوي ال�صاأن تقدمي ملخ�ض تنفيذي يبني مدى توافق الت�صميمات 

مع اال�صرتاطــــات املطلوبــة ، والتزامها بالن�صب واالأرقــام املعياريــة الــواردة فــي املخطـــطات 

التنظيمية املقررة .

املــ�دة ) 19 (

تتولـــى الهيئـــة درا�صة طلب ترخي�ض البنـــاء والبت فيـــه باملوافقة اأو الرفـــ�ض ، وذلك خـــالل 

)15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�صتوفيا امل�صتندات املطلوبة .

وفـي حال الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�صببا .

املــ�دة ) 20 (

بطلب  املدون  العنوان  على  برف�ض طلبه  ال�صادر  بالقرار  الرتخي�ض  يخطر مقدم طلب 

الرتخيـــ�ض ، ويجـــوز ل�صاحب ال�صاأن اأن يتظلــم من قــرار الرفــ�ض ، مبوجب طلب يقدم 

اإىل الرئي�ض خالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره برف�ض طلبه ، مو�صحا فيه اأ�صباب 

التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك ، ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .

املــ�دة ) 21 (

اأو الرف�ض ، خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني  تتم درا�صة التظلم ، والبت فيه بالقبول 

يوما من تاريخ تقدميه ، ويخطر ذوو ال�صاأن بنتيجة التظلم ، ويعد م�صي املدة املذكورة 

دون البت فيه قرارا بالقبول . 

وفـي جميع االأحوال ، يكون قرار الرئي�ض ال�صادر فـي التظلم نهائيا .

املــ�دة ) 22 (

يكون ترخي�ض البنـــاء �صاري املفعول ملــدة �صنة واحــدة قابلة للتجديد ملـــدة اأو مدد اأخــرى 

بناء على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن مرفقا به ما يفيد �صداد الر�صم املقرر .

املــ�دة ) 23 (

يجــــب علـــــى املرخـــــ�ض لــــــه بالبنــــــاء تعيـــــني �صركــــة اأو مكتــــب هند�صــي مرخــ�ض لــــه بالعمـل 

فـي ال�صلطنة ، وذلك لالإ�صـــــراف علــــــى تنفيذ اأعمال البناء ، و�صمان االلتزام مبخططات 

الرتخي�ض وا�صرتاطات البناء املقررة . 
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املــادة ) 24 (

ال يجوز القيام باالأعمال االآتية اإال بعد احل�شول على ترخي�ص من الهيئة ، وفقا لل�شروط 

واالإجراءات التي ي�شدر بها قرار من الرئي�ص :

احلفر فـي الطريق العام اأو فـي حرمه لتو�شيل خدمات البنية االأ�شا�شية للم�شروع .    1

احلفر خارج حدود االأر�ص املرخ�ص باالنتفاع بها .   2

املــادة ) 25 (

يحــظر تـــرك خملفات الــردم ومــواد البنــاء ، اأو التخلـــ�ص منها فـي غيـــر املواقـــع املخ�ش�شـــة 

لذلك ، والتي حتددها الهيئة .

املــادة ) 26 (

فـي حال خمالفــة حكـــم املادتـــني )24 و 25( مـــن هذه الالئحــــة ، يكون للهيئة اتخــــاذ اأحـــد 

االإجراءين االآتيني : 

اإلزام املخالف باإزالة اأ�شباب املخالفة ، واإعادة احلال اإىل ما كان عليه ، وذلك خالل    1

االأجل الذي حتدده له .

اإزالة اأ�شبــــــاب املخالفـــة ، واإعـــادة احلـــال اإىل مـــا كــــان عليه علــــى نفقــــة املخالــــــف ،    2

مع حتميله بكافة النفقات التي تكبدتها الهيئة فـي �شبيل ذلك .

وفـي جميع االأحوال يجوز للهيئة فر�ص غرامة اإدارية على املخالف مبا ال يجاوز )100( 

مائة ريال عماين عن كل يوم ت�شتمر فيه املخالفة ، وذلك بعد قيامها باإنذاره بوجوب اإزالة 

املخالفة وانق�شاء االأجل املحدد الإزالتها .

املــادة ) 27 (

يجب على ذوي ال�شاأن التوقف فورا عن اأعمال احلفر اأو البناء اأو االإعمار ، فـي حال العثور 

على اآثار اأو معامل اأثرية فـي املوقع ، مع اإخطار الهيئة بذلك .
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املــ�دة ) 28 (

علـــى ذوي ال�صــــاأن   عقـــب االنتهـــاء من اأعمـــــال البنـــاء   احل�صول على �صهادة اإمتام البنـــاء 

من الهيئة ، ويقدم طلب احل�صول على ال�صهادة على النموذج املعد لذلك ، مرفقا به تقرير 

ب�صروط  االلتزام  يوؤكد  البناء  اأعمال  تنفيذ  امل�صرف على  الهند�صي  املكتب  اأو  ال�صركة  من 

الرتخي�ض وغريهـا من ال�صــروط واملوا�صفات التي تكون الهيئة قد حددتهــا لــه وتتعلــق 

ب�صفة ا�صتخدام املبنى اأو طبيعة الن�صاط االقت�صادي املزمع مزاولته فيه .

ويجوز للهيئة ا�صتيفاء ما تراه الزما من م�صتندات وبيانات ، واإجراء ما يلزم من معاينات 

للبت فـي الطلب املذكور . 

وال يجوز اإ�صغال اأي مبنى اإال بعد احل�صول على ال�صهادة املذكورة .

املــ�دة ) 29 (

تتولـــى الهيئــــة درا�صــة طلـــب احل�صـــول على �صهادة اإمتـام البناء والبـــت فيــــه خـــالل مدة 

ال تتجاوز )10( ع�صرة اأيام عمل من تاريخ ا�صتيفائه كافة امل�صتندات والبيانات واملعاينات 

املطلوبة ، ويعد م�صي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .

وفـي حالة رف�ض الطلب يجب اأن يكون القرار م�صببا .

املــ�دة ) 30 (

يخطر مقدم طلب احل�صول على �صهادة اإمتام البناء بالقرار ال�صادر ب�صاأنه على العنوان 

املـدون بالطلـب خالل )5( خم�صة اأيام عمل ، ويجوز ل�صاحب ال�صـــاأن اأن يتظلــــم مـــن القرار 

فـي حالة رف�صه اإىل الرئي�ض خـــالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره اأو علمه اليقيني 

برف�ض طلبه ، مو�صحا فيه اأ�صباب التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك .

املــ�دة ) 31 (

تتم درا�صة التظلم ، والبت فيه بالقبول اأو الرف�ض ، خالل مدة ال تتجاوز ) 30 ( ثالثني 

يومــا مـن تاريــخ تقدميــه ، ويخطــر ذوو ال�صـــاأن بنتيجــة التظلــم . ويعــد م�صي هــذه املــدة 

دون بت قرارا بالرف�ض . 

وفـي جميع االأحوال ، يكون قرار الرئي�ض ال�صادر فـي التظلم نهائيا . 
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قــــرار 

رقــم 2015/323

باإ�سـدار الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة 

فـــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقــــم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ،

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 برفع �صفـــة املنفعـــة العامة عـــن بعــــ�ض املخططــات 

الواقعة �صمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ، 

واإىل موافقة جمل�ض اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث  

بتاريخ 16يوليو 2014م ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمــل فـــي �صــاأن تنظيـــم البيئـــة اال�صتثماريـــة فــــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــــة بالدقـــم 

باأحكــام الالئحــة املرفقــة .

املــادة الثانيــــة

علـــى امل�صروعـــات ، �صواء اأتخذت �صكل موؤ�ص�صة فردية اأم �صركــة اأم فـــرع ل�صركــة اأم موؤ�ص�صـــة 

اأجنبية ، واالأن�صطــة املهنية واحلرفـيــة ، القائمة فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم 

فــــي تاريـــخ العمــــل باأحكـــــام الالئحــــة املرفقــــة توفـيـــق اأو�صاعـــها طبقـــا الأحكــــام الالئحــــة 

خالل �صنة من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، والالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صدر فـي : 21 من رم�ســــــــان 1436هـ

املوافــــق :  8   من يـوليـــــــــو 2015م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                         رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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      الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة 

فــي املنطقــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقـــم

الف�صــل االأول

تعاريــف واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــق اأحـكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املبني قرين كل 

منها ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :

الهيئـــــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقــــــة : 

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض اإقامة امل�صروعات االقت�صادية ، 

واخلدميـــــة وغريهــــا ، املبينــــة احلــــدود واملوقــــع فـي املخطط املرفق باملر�صوم ال�صلطاين 

رقم 2011/119 امل�صار اإليه ، واملر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 امل�صار اإليه .  

املجلـــــــ�س : 

جمل�ض اإدارة الهيئة .

الرئيـــــ�س : 

رئي�ض املجل�ض .

امل�صروعـات : 

امل�صـــروعات التــــي يرخـــــــ�ض باإقامتهـــــــا فــــي املنطقــــة �صــــواء اأتخــــذت �صكل موؤ�ص�صــة فرديــة 

اأم �صركــــة اأم فــــرع ل�صركة اأم موؤ�ص�صـــة اأجنبيـــة ، واالأن�صطـة املهنية واحلرفـيـة التــي يرخـــــــ�ض 

مبزاولتهـــــــا فــــي املنطقة .

الن�صاط االقت�صادي : 

اأي ن�صـــــــاط جتـــــــاري اأو �صناعـــــي اأو زراعـــــــي اأو �صياحـــــــي اأو عقــــــاري اأو اإعالمــــي اأو خدمـــي 

اأو مهنــــي ، واأي اأن�صطــــة اأخـــرى يتطلبهـــا العمــــل داخـــــل املنطقـــــة مبـــــا ال يتعــــــار�ض مـــع 

القوانيـــن النافذة فـي ال�صلطنة .

الرتخيــ�س : 

موافقــــة �صــــادرة مـــن الهيئـــة للم�صـــروع علــــى مزاولـــة ن�صــــاط اقت�صادي داخل املنطقة .
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املــادة ) 2 ( 

ت�صــري اأحكــام هــذه الالئحــة على امل�صروعات التي تزاول ن�صاطا اقت�صاديا ، وفـيما مل يرد 

ب�صاأنـــــه نـــ�ض خـــــا�ض - فـي هــذه الالئحــة والقــرارات الــ�صادرة تنفـيذا لها - ت�صري اأحكام 

القوانني واللوائح والنظم املعمول بها فـي ال�صلطنة ذات ال�صلة بالن�صاط املرخ�ض به . 

املــادة ) 3 ( 

ي�صتــــرط للرتخيــــ�ض مبزاولـــــة اأي ن�صــــاط اقت�صــــادي يخ�صـــع الخت�صـــا�ض جهـــة اأخـــرى ، 

احل�صول على موافقة تلك اجلهة قبل البدء فـي مزاولة الن�صاط .

الف�صــل الثانــي

اإجــراءات منــح الرتخيـــ�س

املــادة ) 4 ( 

ال يجــــوز للم�صروعـــات مزاولـــة اأي ن�صــــاط اقت�صــــادي داخــــل املنطقــــة ، اإال بعــــد احل�صــــول 

على ترخي�ض بذلك من الهيئة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

وفـي حالة رغبة امل�صروع فـي مزاولة اأكرث من ن�صاط داخل املنطقة ، يجب عليه احل�صول 

على ترخي�ض لكل ن�صاط وفقا الأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها . 

املــادة ) 5 ( 

ال يجـــــوز للم�صروعـــــات البـــــدء فـــي جتهيــز املن�صاأة اأو القيام باأي اأعمال حت�صريية ، اإال بعد 

تقدمي طلب الرتخي�ض واحل�صول على موافقة مبدئيـــة موؤقتـــة مـــن الهيئــــة وفقـــا حلكــم 

املـادة )8( من هذه الالئحة .

املــادة ) 6 ( 

ال يجـــوز الرتخيــــ�ض للم�صـــروعات مبزاولــــة اأي ن�صاط حمظور اأو مقيد ، اإال بعد ا�صتيفاء 

�صروط واإجراءات رفع احلظر اأو القيد املقررة قانونا. 

املــادة ) 7 ( 

يقــدم طلــب الرتخيــ�ض للهيئــة من �صاحب ال�صاأن اأو من ميثله قانونا ، على النموذج املعد 

لهذا الغر�ض ، مرفقا به امل�صتندات التي يحددها النموذج امل�صار اإليه . 
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ويجوز للهيئة ا�صتيفاء امل�صتندات والبيانات التي تراها الزمة للبت فـي طلب الرتخي�ض ، 

ويعترب طلب الرتخي�ض ملغى اإذا مل يقم مقدم الطلب با�صتكمال كافة امل�صتندات املحددة 

بالنموذج خالل )20( ع�صرين يوم عمل من تاريخ اإخطاره .

املــادة ) 8 ( 

يجــب علـــى الهيئـــة درا�صـــة طلـــب الرتخيــ�ض والتحقق من ا�صتيفائه للم�صتندات والبيانات 

الالزمــة واإ�صــدار املوافـقــة املبدئيـــة املوؤقتـــة عليـــه ، اأو رف�صــه مع ذكر ال�صبب ، وذلك خالل 

)15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�صتوفـيا امل�صتندات والبيانات الالزمة .

ويحظــــر علــــى ذوي ال�صـــاأن ال�صــــروع فــــي مزاولة الن�صاط اإال بعد احل�صول على الرتخي�ض 

النهائي .

املــادة ) 9 ( 

تكــون املوافقــة املبدئيـــة املوؤقتـــة ال�صــادرة علــى الطلــب مقرونــة بتحديــد ال�صروط الواجب 

ا�صتيفاوؤها ، وذلك حلني اإجراء املعاينات املتطلبة قانونا على املن�صاأة بعد ا�صتكمال اإن�صائها 

وجتهيزها ، وذلك خالل امليعاد املحدد لها ، وذلك متهيدا الإ�صدار الرتخي�ض  النهائي .

املــادة ) 10 ( 

تخ�صع االأن�صطة االقت�صادية الواردة فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة للمعاينة من الهيئة 

قبل منحها الرتخي�ض النهائي والبدء فـي ممار�صة الن�صاط االقت�صادي .

املــادة ) 11 ( 

اأحد  اإذا تبيـــن للهيئـــة عــــدم ا�صتيفـــاء امل�صــــروع ل�صروط مزاولة الن�صاط ، فللهيئة اتخاذ 

االإجراءين االآتيني : 

1 - منح امل�صروع اأجال اأخريا ال�صتيفاء اال�صرتاطات الالزمة ملزاولة الن�صاط .

2 - رفــــــ�ض طلـــــب الرتخيــــ�ض ، وفـــي هــــــذه احلالـــــة تعــــــد املوافقــــــة املبدئيــــة املوؤقتـــة 

كاأن مل تكن .
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املــادة ) 12 ( 

يجـــب عــلى مقـــدم الطلـــب - بعــد ا�صتكمــال ال�صروط املحددة فـي املوافقة املبدئية املوؤقتة 

ملزاولة الن�صاط - اإبالغ الهيئة بذلك للح�صول على الرتخي�ض النهائي .

وتقوم الهيئة بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صروط باإ�صدار الرتخي�ض النهائي خالل )15( 

خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تلقيها االإفادة من مقدم الطلب . ال املا

املــادة ) 13 ( 

تكــــون مـــــدة الرتخيـــ�ض ) 1 ( �صنــــة واحــــدة ، تبــــداأ مــــن تاريــــخ �صـــدوره ، قابلــــة للتجديــــد 

ملـــدة اأو ملـــدد اأخـــرى ، ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن قبل انتهاء مدة 

الرتخي�ض  مبدة ال تقل عن ) 30 ( ثالثني يوما ، �صريطة ا�صتيفاء ال�صروط املقررة قانونا ، 

و�صداد الر�صم املقرر .

وفـي حال رف�ض طلب الرتخي�ض اأو رف�ض جتديده ، يجب اأن يكون القرار ال�صادر بالرف�ض 

م�صببا .

املــادة ) 14 ( 

يخطـــر مقـــدم طلــــب الرتخيــــ�ض بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون بطلب 

الرتخيـــ�ض ، ويجــــوز ل�صاحــــب ال�صــــاأن اأن يتظلــــم مـــن قرار الرف�ض ، مبوجب طلب يقدم 

اإىل الرئي�ض خـــالل ) 60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره برف�ض طلبه ، مو�صحا فـيه اأ�صباب 

التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك ، ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه . 

املــادة ) 15 ( 

تتــم درا�صـــة التظلـــم ، والبــــت فـيه بالقبول اأو الرف�ض ، خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني 

يومــــا مـــن تاريخ تقدميــــه ، ويخطر ذوو ال�صاأن بنتيجة التظلم ، ويعد م�صي املدة املذكورة 

دون البت فـيه قرارا بالقبول . 

وفـي جميع االأحوال ، يكون قرار الرئي�ض ال�صادر فـي التظلم نهائيا . 
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الف�صـــل الثالـــث

االلتزامــــات واملحظـــورات

املــادة ) 16 ( 

للهيئـــة - فــــي اأي وقـــت - ا�صتيفـــاء مـــا تـــراه �صروريــــا من م�صتندات اأو بيانات ، اأو اإجراء 

معاينات ، وذلك للتحقق من التزام امل�صروعات املرخ�ض لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي 

داخل املنطقة باأحكام هذه الالئحة ، و�صروط الرتخي�ض ال�صادر لها ، والقوانني املعمول 

بها فـي ال�صلطنة . 

املــادة ) 17 ( 

تلتزم امل�صروعات املرخ�ض لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي داخل املنطقة مبا ياأتي : 

1 - التقيـــد بالتزامــــات ال�صلطنــــة املقــــررة مبوجــــب االتفاقيــــات الدولية ذات ال�صلة 

بالن�صاط االقت�صادي املرخ�ض به . 

2 - االلتزام بالقوانني املعمول بها فـي ال�صلطنة ، واللوائح والقرارات التي ت�صدرها 

الهيئة .

3 - االلتزام ب�صروط الرتخي�ض ال�صادر لها .

4 - اإم�صاك ال�صجالت الالزمة وتقدمي البيانات واملعلومات التي حتددها الهيئة . 

5 - �صداد الر�صوم وال�صرائب امل�صتحقة قانونا فـي مواعيدها .

6 - التعـــاون مـــع موظفــــي الهيئــــة مــــن ذوي �صفــــة ال�صبطية الق�صائية ، ومتكينهم 

من ممار�صة اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ، والعمل على ت�صهيل اأدائهم الأعمالهم .

7 -  اإخطار الهيئة فورا باأي تعديالت تطراأ على البيانات اخلا�صة بالرتخي�ض ال�صادر 

لها ، اأو مقرات اأعمالها .

8 - االلتزام بن�صب التعمني املقررة . 
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املــادة ) 18 ( 

يحظر على امل�صروعات املرخ�ض لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي فـي املنطقة ما ياأتي :

1 - مزاولة اأي ن�صاط اآخر غري الن�صاط املحدد بالرتخي�ض ال�صادر لها .

2 - التنازل عن الرتخي�ض بدون موافقة كتابية من الهيئة .

3 - تعديل ال�صكل القانوين للم�صروعات بدون موافقة الهيئة .

4 - القيـــام بـــاأي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة ، اأو يتعار�ض مع اأغرا�صها ، اأو يهدد اأمن 

املن�صاآت اأو امل�صتثمرين اأو العاملني بها اأو �صكانها ، اأو يعر�ض �صالمتهم للخطر .

5 - حيازة ب�صائع يكون من�صوؤها دولة تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�صلطنة .

6 - حيــــازة الب�صائـــع الفا�صـــدة اأو التالفــــة اأو منتهيــــة ال�صالحيـــة اأو ذات االأثر ال�صلبي 

على البيئة . 

7 - حيازة ب�صائع حتمل كتابات اأو ر�صومات اأو عالمات تتعار�ض مع معتقدات وتعاليم 

ومفاهيم االأديان ال�صماوية اأو تتنافـى مع االأخالق اأو االآداب العامة .

والتجارية  وال�صناعية  الفكرية  امللكية  لقوانني حماية  املخالفة  الب�صائع  - حيازة   8

واالأدبية والفنية املعمول بها فـي ال�صلطنة .

9 - حيازة الب�صائع املحظور دخولها اإىل ال�صلطنة .

10 - خمالفة �صروط ومتطلبات ال�صحة العامة وال�صالمة و�صون البيئة .

الف�صــل الرابــع

اإلغــاء ووقــف الرتخيــ�س

املــادة ) 19 ( 

يجب اإلغاء الرتخي�ض ال�صادر للم�صروع فـي احلاالت االآتية : 

1 - اإذا ثبت اأنه �صدر بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة اأو م�صتندات مزورة .

2 - اإذا ثبت مزاولة امل�صروعات الأحد االأن�صطة املحظور مزاولتها فـي املنطقة .

3 - بناء على طلب املرخ�ض لهم . 
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املــادة ) 20 ( 

يجـــوز للهيئــــة وقــــف الرتخيــــ�ض ال�صــــادر للم�صــــروع ،  اأو فـــر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز 

) 100.000 ( مائــة األــف ريال عماين ، اأو اتخاذ االإجراءين معا ، وذلك فـي احلاالت االآتية : 

1 - اإذا خالفت امل�صروعات اأحد �صروط الرتخي�ض .

اأو القرارات التي ت�صدرها  2 - خمالفة القوانني املعمول بها فـي ال�صلطنة واللوائح 

الهيئة .

3 - التوقف عن مزاولة الن�صاط املرخ�ض به مدة تزيد على ) 3 ( ثالثة اأ�صهر بدون 

عذر مقبول .

4 - القيام باأي عمل يهدد ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر ، ال�صحة العامة اأو ال�صالمة 

العامة اأو �صون البيئة فـي املنطقة . 

5 - عدم �صداد الر�صوم اأو غريها من املبالغ امل�صتحقة للدولة فـي مواعيدها .

6 - بيــع كامــل املن�صـــاآت والتجهيـــزات الفنيـــة التـــي اأقامتهـــا امل�صروعــات على االأرا�صي 

املوؤجرة دون اإخطار الهيئة .

اأو فر�ض الغرامة يجوز للهيئة النظر  وفـي حالة ا�صتمرار املخالفة بعد وقف الرتخي�ض 

فـي اإلغاء الرتخي�ض .

املــادة ) 21 ( 

ال يجـــوز للهيئــــة وقــــف الرتخيــــ�ض الـ�صــادر للم�صروعـــات فــــي احلـــاالت املن�صــــو�ض عليهــــا 

فـي املـادة )20 ( مــن هــذه الالئحــة ، قبل اإخطار ذوي ال�صاأن باملخالفة املن�صوبة اإىل امل�صروع 

وحتديد اأجل الإزالتها ، وانق�صاء االأجل املذكور دون اإزالة اأ�صباب املخالفة .

املــادة ) 22 ( 

اإلغاء الرتخي�ض ، مبوجب طلب  اأو  يجوز لذوي ال�صاأن التظلم من القرار ال�صادر بوقف 

يقـــدم اإلــــى املجلـــ�ض خـــــالل  )60( �صتيـــن يومـــا مـــن تاريخ اإخطارهم  بالقرار ، ويجب البت 

فـي التظلم خالل ) 30 ( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .

ويعد م�صي هذه املدة دون البت فـيه  قرارا بالقبول . 

وفـي جميع االأحوال  ، يكون قرار الرئي�ض ال�صادر فـي التظلم نهائيا . 
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جــــــدول 

باالأن�صطـة االقت�صاديـة التـي تخ�صـع للمعاينـة مـن الهيئـة 

قبـل منحهـا الرتخيـ�س النهائـي والبـدء فــي ممار�صـة ن�صاطهـا االقت�صـادي

الن�صـــاط االقت�صـــاديم

تخزين ونقل النفط وم�صتقاته1

تخزين ونقل الغاز الطبيعي وامل�صال2

ال�صناعات الثقيلة3

ال�صناعات الغذائية4

ال�صناعات الدوائية5

املطاعم6

دور ال�صينما7

املجمعات التجارية 8

م�صتودعات املواد الكيميائية 9

م�صتودعات املواد الغذائية10

املدار�ض واملعاهد العلمية 11

املراكز ال�صحية وامل�صت�صفـيات12

دور احل�صانة13

من�صاآت التخل�ض من النفايات ال�صائلة وال�صلبة والنفايات اخلطرة14

حمطات تزويد الوقود15
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�صنـدوق تقاعـد موظفـي اخلدمـة املدنيـة

قـــــرار

رقـــم 2015/132

باإ�صـدار الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة

ا�شتنــــادا اإلــى قانــــون معا�شـــــات ومكافـــــاآت ما بعــــد اخلدمــــة ملوظفـي احلكومـــــة العمانيـــــني 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 86/26 , 

واإىل القانون املايل ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47 , 

واإىل قانون املناق�شات ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/36 ,

واإىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2011/111 , 

واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 , 

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم )مالية - ت )12238(/م . ت . د/2014/4/7( 

بتاريخ 23 اأكتوبر 2014م ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة ال�شندوق فـي اجتماعه املنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015م ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية ل�شندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي : 15 من رم�صـــــــــان 1436هـ

املوافــــق :  2  من يـوليــــــــــــو 2015م 
خالد بن هالل بن �صعود البو�صعيدي

وزيــــــــــر ديــــــــــوان البـــــــــــــالط ال�شلطـــانــــي

رئيــــــــــــ�س جمـــلــــــــــــــــ�س اإدارة �شـــنـــــــــــــــــدوق

تقــــاعــــــــد مــــوظفـــــــي الــخدمـــــــــة املدنيــــة
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الفهــــــر�س

                                                                                                                                          رقم 

ال�صفحة

الف�صــــــل الأول

 تعريفـــــــات و�أحكــــــــــام عامـــــــــــــة

الف�صــــــل الثاين

 �ســـــــر�ء و��ستئجـــــــــار �لعقـــــــــــار�ت 

الف�صــــــل الثالث

 �ســــر�ء �ملنقـــولت وتنفيـــذ �لأعمـــال وتقديـــم �خلدمــــات

الف�صــــــل الرابع

��ستئجار و��ستعارة �ملنقولت من �لغري وتاأجري و�إعارة وبيع �ملنقولت �ململوكة لل�سندوق

الف�صــــــل اخلام�س

 �ملحافظـــــــة علـــى �أمـــــــــو�ل �ل�سنــــــــــــدوق

الف�صــــــل ال�صاد�س

 �ملخـــــــــــــــــــــــــــــــــازن 

الف�صــــــل ال�صابع

 �ملـو�زنـــــــــــــــــــــــــــــــــة

الف�صــــــل الثامن

 �لإيـــــــــــــــــــــــــر�د�ت 

الف�صــــــل التا�صع

 �مل�سروفـــــــــــــــــــات 

الف�صــــــل العا�صر

 �ل�سلــــــــــف �لنرثيــــــــــــة 

الف�صــــــل احلادي ع�صر

 �خلـــزينـــــــــــــــــــــــــــة

الف�صــــــل الثاين ع�صر

 �ملكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

37

39

42

46

51

54

65

68

72

74

76

81
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الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمــة املدنيــة

الف�صــــــل الأول

تعريفـــــات واأحكـــام عامــــة

املــادة ) 1 ( 

فـــــي تطبيق اأحكـــــام هذه الالئحـــة يكـــون للكلمــــات والعبــــارات الآتيـــة املعنــــى املبـــني قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك :

باملر�شوم  املن�شاأ  املدنية  اخلدمة  موظفـي  تقاعد  �شندوق  1 - ال�صــنـــــــــــــــــدوق : 

ال�شلطاين رقم 86/26 امل�شار اإليه .

2 - املجـلـــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة ال�شندوق .

3 - املـديـــــر العــــــــام : مدير عام ال�شندوق .

4 - املـــوظـف املخت�س : كل موظف م�شوؤول ح�شب مهام واخت�شا�شات وظيفته .

5 - الــــدلـيــــــــــــــــــــل : كل دليل خا�س بالإجراءات ذات ال�شلة بعمل ال�شندوق .

املــادة ) 2 ( 

ت�شري  كما   ، لل�شندوق  والإدارية  املالية  الأعمال  على جميع  الالئحة  اأحكام هذه  ت�شري 

اأحكـــــام القانون املايل ولئحتـــــه التنفيذية فيما مل يرد به ن�س خـــــا�س فـي هـــذه الالئحــــة 

اأو فـي قرارات املجل�س ، ومبا ل يتعار�س مع ال�شتقالل املايل لل�شندوق .

املــادة ) 3 ( 

ت�شكل جلنة املناق�شات الداخلية بال�شندوق برئا�شة املدير العام ، بقرار من رئي�س املجل�س , 

وت�شكـــل جلـــنة املناق�شـــات الفرعيـــة بال�شنـــدوق برئا�شـــة نائـــب املديـــــر الـعــام للعمليــــات ، 

بقــرار من املديـــر العــــام . 

املــادة ) 4 ( 

للمجل�س �شطب قيمة اخل�شائر التي تلحق باأموال ال�شندوق فـي حالة عدم وجود م�شوؤول 

عن تلك اخل�شائر ، اأو تعذر معرفته رغم اإجراء التحقيق الالزم .
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ال�شندوق  جانب  على  ال�شندوق  ب�شيارات  تلحق  التي  اخل�شائر  قيمة  حتميل  وللمجل�س 

واإعفاء املت�شبب - كليا اأو جزئيا - من هذه القيمة بناء على اقرتاح املدير العام ، وفيما ل 

يجاوز مبلغ )5000( خم�شة اآلف ريال عماين فـي املرة الواحدة ، ومبا ل يزيد جمموعه 

على مبلغ )50000( خم�شني األف ريال عماين فـي ال�شنة الواحدة .

املــادة ) 5 ( 

وجميع  ال�شمان  وخطابات  التحويل  وخطابات  واحلوالت  ال�شيكات  على  التوقيع  يكون 

، ويتم  ، وفقا لكتيب التواقيع املعتمد من املجل�س  امل�شتندات واملعامالت املالية بتوقيعني 

اإلغاء اعتماد  التعامل مع �شاحب التوقيع املعتمد عند  اإخطار اجلهة ذات العالقة بوقف 

توقيعه ، ويكون الإخطار عن طريق املدير العام .

التواقيع  بكتيب  املحددة  وال�شالحيات  للحدود  وفقا  واللتزامات  العقود  توقيع  ويكون 

امل�شار اإليه . 

املــادة ) 6 ( 

تبداأ ال�شنة املالية لل�شندوق من اأول يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�شمرب 

من كل عام .

املــادة ) 7 ( 

يعد ال�شندوق ح�شابات منتظمة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ، وعلى دائرة ال�شوؤون 

املالية اأن تقوم باإعداد القوائم املالية اخلتامية ال�شنوية التي تو�شح املركز املايل لل�شندوق , 

ونتيجة اأعماله ، ورفعها اإىل املدير العام قبل نهاية �شهر مار�س من ال�شنة املالية التالية ، 

لتخاذ ما يلزم من اإجراء .

وترفع القوائم املالية املدققة اإىل املجل�س لالعتماد قبل نهاية �شهر يونيو من ال�شنة املالية 

التالية ، ويتم التوقيع عليها من رئي�س املجل�س ، واملدير العام ، بعد اعتمادها من املجل�س , 

وتر�شـــــل ن�شخة من التقارير املعتمدة ، وتقاريــــر مراقبــــي احل�شابات ، وخطــــــاب الإدارة ، 

اإىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، خالل )60( �شتني يوما من تاريخ العتماد .

املــادة ) 8 ( 

يكون لل�شندوق مراقب ح�شابات خارجي من بني مكاتب املحا�شبة واملراجعة املرخ�س لها 

العمل بال�شلطنة ، يتم تعيينه ، وحتديد اأتعابه �شنويا من قبل املجل�س .
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املــادة ) 9 ( 

يعتمد املدير العام ، الدليل ، وال�شجالت ، وغريها من النماذج الالزمة للعمل بال�شندوق . 

املــادة ) 10 ( 

يكون القيد فـي ال�شجالت ، وغريها من امل�شتندات الأخرى مبراعاة الآتي :

اإعــــداد امل�شتند واعتماده وفقــــا ملا هو مبــــني فـي الدليل ، خــــالل الوقـــت املحــــدد ،  - 1

واأن يرفق مع امل�شتند جميع ما يثبت �شحة ما جاء به من بيانات .

القيد بانتظام اأول باأول . - 2

عدم الك�شط ، اأو ال�شطب فـي ال�شجالت ، واأي م�شتندات اأخرى ، ويكون الت�شحيح  - 3

- اإذا اقت�شت ال�شرورة - باإجراء اأي تعديل فـي البيانات مقرتنا بتوقيع املوظف 

املخت�س ، ومعتمدا من الرئي�س املبا�شر له .

توجيه القيود املحا�شبية اإىل احل�شابات املخت�شة ، واإجراء املطابقات بني احل�شابات  - 4

الإجمالية ، وبني احل�شابات الفرعية املكونة لها ب�شفة دورية ، ومنتظمة .

املــادة ) 11 ( 

على املوظف املخت�س فور اكت�شاف اأي فقد اأو ت�شويه اأو تلف فـي ال�شجالت اأو اأي م�شتند اآخر 

يكون فـي عهدته - �شواء فـي اأثناء ال�شتخدام اأو احلفظ - اإبالغ رئي�شه املبا�شر بالواقعة ، 

وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر اإىل املدير العام لإجراء التحقيق ، والوقوف على اأ�شباب 

الفقد ، اأو الت�شويه ، اأو التلف ، وحتديد امل�شوؤولية اأو احلفظ اإذا تعذر الو�شول اإىل امل�شوؤول .

 واإذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني اإبالغ الدعاء العام لتخاذ اإجراءاته 

ب�شاأنها .

الف�صـــل الثانــــــي

�صـــراء وا�صتئجـــار العقـــارات

املــادة ) 12 ( 

يكــــون التعاقد على �شــــراء اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة لال�شتخــــدام الإداري لل�شنـــدوق 

عن طريق املناق�شة ، وذلك وفقا ملا ياأتي :
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اإذا كانـــت قيمـــــة املناق�شـــة تزيـــد على ) 3000000( ثالثـــة ماليـــني ريـــال عمانـــي ،  - 1

فيتولـــــى جملــــ�س املناق�شات اتخاذ الإجراءات الالزمـــة لطرح املناقـــ�شة ، والبــــت 

فيها وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )3000000( ثالثة ماليني ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 2

جلنة املناق�شات الداخلية بال�شندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة ، 

والبت فيها ، وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

األف ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 3 اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )50000( خم�شني 

جلنة املناق�شات الفرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة ، والبت فيها ، 

وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه . 

املــادة ) 13 ( 

اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة لال�شتخدام الإداري لل�شنـــــدوق عــــن طريــــق  يجــوز �شـــراء 

املمار�شة فـي احلالت وطبقا لل�شروط الواردة فـي قانون املناق�شات ، وفقا ملا ياأتي :

اإذا كانت قيمة العقار تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين ، فتتوىل املمار�شة  - 1

املــادة )51(  املناق�شــــات وفقــــا للفقرة الأوىل مــــن  التي ي�شكلها جملـــ�س  اللجنــــة 

من قانون املناق�شات امل�شار اإليه .

اإذا كانت قيمة العقار تبلغ )100000( مائة األف ريال عماين فاأقل ، فتتوىل املمار�شة  - 2

اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .

املــادة ) 14 ( 

الإداري  لال�شتخدام  الالزمة  العقارات  وا�شتئجار  ل�شراء  املبا�شر  بالإ�شناد  التعاقد  يجوز 

لل�شندوق من الوحدات احلكومية اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات العامة اأو ال�شركات احلكومية ، 

بعد اأخذ موافقة املدير العام .

اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة لال�شتخدام  كما يجوز التعاقد بالإ�شناد املبا�شر على �شراء 

الإداري لل�شندوق من الأفراد اأو ال�شركات ، وذلك فيما ل تزيد قيمته فـي املرة الواحدة 

على )10000( ع�شرة اآلف ريال عماين ، وفيما ل يزيد على )25000( خم�شة وع�شرين األف 

ريال عماين فـي حالة ال�شرورة ، وذلك بعد اأخذ موافقة املدير العام ، على اأن تكون الأ�شعار 

منا�شبة ، مع بيان الأ�شباب املوجبة لذلك .
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املــادة ) 15 ( 

ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة فنية ملعاينة العقار عند �شراء اأو ا�شتئجار العقارات الالزمة 

لال�شتخدام الإداري لل�شندوق ، ويحدد القرار ال�شادر بت�شكيل اللجنة اخت�شا�شاتها .

وعلــــى اللجنة اإعــداد حم�شــــر باملعاينة موقعــا عليه من جميع الأع�شاء ، ومالك العقار ، 

اأو مــــن ينوب عنه مبقت�شى وكالة ر�شمية ، وعر�س املح�شر على املدير العـــام لالعتمــاد .

املــادة ) 16 ( 

تتولــــى ت�شلم العقــــار عند ال�شراء اأو ال�شتئجار جلنة ت�شم اأع�شــــاء فنيـــني ت�شكــــل بقــــرار 

من املدير العام ، وتعد هذه اللجنة حم�شرا بت�شلم العقار يت�شمن من البيانات والإجراءات 

ما ياأتي :

و�شــفا دقيقا و�شامال جلميع اأجــــزاء العقــــار ، وحمتوياته ، وم�شتمالتـــه وملحقاتـــه  - 1

التـــي يتم ت�شلمهـــا وفقا ملـــــا جــــاء فـي �شهادة البيانات الــ�شادرة من اأمانة ال�شجل 

العقاري اأو اأحد فروعها . 

اإثبــــات حالة العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاتــــه وقت ت�شلمهـــا مــــن واقـــع  - 2

املعاينــة ، وحتديـــد مــا يكون قد اأ�شابـــه من تلـــف خالل الفرتة ما بني معاينتـــه 

وت�شلمه .

اإثبــات مــدى مطابقة العقار وحمتوياتــــه وم�شتمالتــــه وملحقاتـــــه لال�شتــــراطات  - 3

املتفق عليها .

تدويــــن املالحظــــات اأو التحفظــــات التي قد تراهــــا اللجنـــة والتو�شـــــية بالإجـــراء  - 4

اأو القرار الالزم فـي هذا ال�شاأن .

ويوقــع املح�شر من اأع�شـــــاء اللجنة ، ومالك العقار ، اأو من ينوب عنه مبقت�شـــى وكالــــة 

ر�شمية ، ويعر�س املح�شر على املدير العام لالعتماد ، واتخــــاذ الإجـــراء اأو القــرار الــــالزم 

بالن�شبة للمالحظات اأو التحفظات التي تبديها اللجنة .
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املــادة ) 17 ( 

يكون ا�شتئجار ال�شندوق للعقارات طبقا لالأحكام الواردة فـي املر�شوم ال�شلطاين رقم 89/6 

وال�شناعية  التجارية  واملحال  امل�شاكن  وم�شتاأجري  مالك  بني  العالقة  تنظيم  �شاأن  فـي 

وت�شجيل عقود الإيجار اخلا�شة بها ، على اأن يت�شمن عقد الإيجار الآتي :

1 -  ، اأجلــــه  من  املوؤجر  للغر�س  �شاحلـــــا  العقار  بت�شليم  املوؤجر  التزام  على  النــــ�س 

ولل�شنــــدوق فـي حالة اإخالل املوؤجر بهذا اللتزام ف�شخ عقد الإيجار واإلزام املوؤجر 

برد الأجرة املدفوعة قبل ت�شلم العقار اأو اأي مبالغ اأخرى على �شبيل التعوي�س عن 

اأي �شرر حلق ال�شندوق ب�شبب هذا الف�شخ .

الن�س فـي العقد على التزام املوؤجر باإجراء الرتميمات واأعمال ال�شيانة ال�شرورية  - 2

لبقاء العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاته �شاحلا للغر�س املوؤجر من اأجله ، 

واإذا مل يقــم املوؤجر بــــذلك خالل مـــدة يحددهــــا ال�شنـــــدوق من خــــالل اإخطـــــاره 

للموؤجر كتابة باإجــــراء هذه الرتميمات واأعمال ال�شيانة ، يقوم ال�شندوق بذلك 

على ح�شاب املوؤجر ، وخ�شم تكاليفها من الأجرة .

املــادة ) 18 ( 

يتم التعاقد والتوقيع على العقد نيابة عن ال�شندوق وبا�شمه فـي حالة �شراء اأو ا�شتئجار 

املــادة )101( من هذه  ملــــا ورد فـي  العقارات الالزمة لال�شتخدام الإداري لل�شندوق وفقا 

الالئحة ، ويتم ا�شتكمال الإجراءات الالزمة تبعا لذلك من توثيق وت�شجيل وغريها با�شم 

ال�شندوق واأخذ ال�شمانات الالزمة ، ول يجوز �شداد قيمة العقار اإل بعد ت�شلمه ، وت�شجيل 

عقد البيع . 

الف�صــل الثالــــث 

�صراء املنقولت وتنفيذ الأعمال وتقدمي اخلدمات

املــادة ) 19 ( 

يكون �شراء املنقـــولت ، اأو تنفيذ الأعمال ، اأو تقدمي اخلدمــــات عن طريق املناق�شـــة ، وفقــــا 

ملا ياأتي :
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اإذا كانت قيمــــة املناق�شـــة تزيــد علـــى ) 3000000( ثالثة ماليـــني ريـــال عمانـــي ،  - 1

فيتوىل جمل�س املناق�شات اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة والبت فيها ، 

وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )3000000( ثالثة ماليني ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 2

املناق�شة  الالزمة لطرح  الإجراءات  اتخاذ  بال�شندوق  الداخلية  املناق�شات  جلنة 

والبت فيها ، وفقا لقانون املناق�شات امل�شار اإليه .

األف ريال عماين فاأقل ، فتتوىل  - 3 اإذا كانت قيمة املناق�شة تبلغ )50000( خم�شني 

جلنة فرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�شة والبت فيها ، وفقا لقانون 

املناق�شات امل�شار اإليه .

املــادة ) 20 ( 

يجوز �شراء املنقولت ، اأو تنفيذ الأعمال ، اأو تقدمي اخلدمات الالزمة لل�شندوق بطريق 

املمار�شة ، وفقا ملا ياأتي : 

املمار�شة  - 1 ، فتتوىل  ريال عماين  األف  تزيد على )100000( مائة  القيمة  كانت  اإذا 

اللجنــــة التي ي�شكلهـــا جملــ�س املناق�شـــات وفقا للفقـــرة الأولــــى مــــن املــادة )51( 

من قانون املناق�شات امل�شار اإليه .

املمار�شة  - 2 ، فتتوىل  فاأقل  األف ريال عماين  القيمة تبلغ )100000( مائة  اإذا كانت 

اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .

املــادة ) 21 ( 

يجوز لل�شندوق التعاقد بالإ�شناد املبا�شر مع الوحدات احلكومية اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات 

العامة اأو ال�شركات احلكومية ، لتنفيذ اأعمال ، اأو �شراء منقولت ، اأو احل�شول على خدمات 

فنية اأو ا�شت�شارية ، اأو توريد اأ�شناف اأو مهمات ، بعد اأخذ موافقة املدير العام .

 ، اأو املكتب ال�شت�شاري  اأو املقاول  كما يجوز لل�شندوق التعاقد بالإ�شناد املبا�شر مع املورد 

لتنفيذ اأعمال ، اأو �شراء منقولت ، اأو احل�شول على خدمات فنية اأو ا�شت�شارية ، اأو توريد 

اأ�شناف اأو مهمات ، وذلك فيما ل تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على )10000( ع�شرة اآلف 
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ريال عماين ، وفيما ل تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على )25000( خم�شة وع�شرين األف 

تكون  اأن  على   ، العام  املدير  موافقة  اأخذ  بعد  وذلك   ، ال�شرورة  حالة  فـي   ، عماين  ريال 

الأ�شعار منا�شبة ، مع بيان الأ�شباب املوجبة لذلك .

املــادة ) 22 ( 

ل يجوز ال�شراء فـي ال�شهر الأخري من ال�شنة املالية اإل بناء على مقت�شيات م�شلحة العمل 

ال�شرورية .

املــادة ) 23 ( 

على الدائـــرة اأو الق�شـــم املخت�س بال�شـــراء فحـــ�س ومعاينة املنقـــولت امل�شرتاة ، والتاأكـــد 

من مطابقتهـــا للموا�شـــفات املــحددة بالعقـــد اأو اأمر ال�شـــراء ، و�شالحيتها لال�شتخـــدام ، 

وذلك قبل الت�شلم .

اأع�شاء لديهم خربة  اأن ت�شم  ، على  للت�شلم  ت�شكيل جلنة  الإدارية  ال�شوؤون  ملدير  ويجوز 

واإملـــــام باملوا�شفات املطلوبة فـي املنقولت امل�شتــــراة ، وتتوىل هذه اللجنـــة ت�شلم املنقـــــولت 

بعد التاأكد من مطابقتها للموا�شفات املطلوبة ، ويكون الت�شلم بناء على حم�شر يت�شمن 

مـــا تــم مــن اإجراءات ، وما انتهت اإليــــه نتيجة املعاينة اأو الفحـــ�س ، ويوقـــع هـــذا املح�شـــر 

من جميع الأع�شاء ، ويرفع اإىل مدير ال�شوؤون الإدارية لالعتماد .

املــادة ) 24 ( 

ل يجـــوز ت�شلــــم املنقولت امل�شرتاة اأو قبول الأعمال املنفذة اأو اخلدمات املقدمـــة اإذا تبـــني 

من نتيجة املعاينة والفح�س عدم مطابقتها للموا�شفات املحددة فـي اأمر ال�شراء اأو العقد ، 

اأو عدم �شالحيتهــا لال�شتخـــدام فـي �شوء احلالة التي تكــــون عليها وقت الت�شلم والغـــر�س 

من ال�شراء ومدة ال�شالحية . 

املنقولت على ح�شابه  بنقل  وتكليفه   ، كتابة  البائع  باإخطار  املنقولت  ت�شلم  ويتم رف�س   

خالل مدة حمددة بالإخطار ، ويكون البائع م�شوؤول عن كل فقد اأو تلف اأو هالك يحدث 

املوا�شفات  اإلزامه بتوريد منقولت جديدة بذات  ، مع  املدة  انق�شاء هذه  للمنقولت بعد 
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وال�شروط املحددة بالتفاق عند التعاقد ، اأو اإ�شدار اأمر ال�شراء ، دون زيادة فـي الأ�شعار ، 

والتوريد بال�شعر املخف�س اإذا طراأ على هذه الأ�شعار تخفي�س عند التوريد .

وحتدد مدة معينة لإعادة توريد املنقولت اأو تنفيذ الأعمال اأو تقدمي اخلدمات ، وفـي حالة 

الإخـالل بهــــذا اللتــــزام من قبل املتعاقــــــد يكون ال�شراء اأو التنفيـــذ اأو تقديــــم اخلدمـــــــــة 

نتيجـــــة هذا  اأي �شرر يحدث  وتعوي�س   ، الأ�شعار  فـي  باأي فروق  اإلزامه  على ح�شابه مع 

التاأخري ، مع فر�س غرامـــــة تاأخري بواقع )1%( واحد فـي املائة من قيمة العقـــد اأو اأمـــر 

ال�شراء عـــن كل اأ�شبـــوع تاأخري عن الفتـــرة املحددة للتنفيذ ، ما لــــم يقدم عذرا مقبــــول ، 

ول يجوز - فـي جميع الأحوال - اأن يزيد احلد الأق�شى لقيمة الغرامات املالية املفرو�شة 

طوال مدة توريد املنقولت ، اأو تنفيذ الأعمال ، اأو تقدمي اخلدمات على )10%( ع�شرة فـي 

اأمر ال�شراء ، ويكون لل�شندوق احلق فـي خ�شم قيمة الغرامات  اأو  املائة من قيمة العقد 

املالية مبا�شرة من م�شتحقات املتعاقد لديه ، دون حاجـة اإىل تنبيـه اأو اإنـذار .

املــادة ) 25 ( 

يجـــــب ت�شمـــني العقد اأو اأمر ال�شراء التــــزام البائع ب�شمان اأي عيب فـي املنقـــولت املبيعــــة 

بعد ت�شلـــم هذه املنقــــولت فـي حالة اأن يكـــون من �شاأن هذا العيب النتقــــا�س من قيـمة 

املنقـــول اأو التاأثيـــر فـي �شالحيتــــه لال�شتخدام فـي الغر�س املخ�ش�س من اأجله ، ويحــــدد 

لاللتزام بهذا ال�شمان مــدة معينة يظل فيها اللتزام قائما ، واإن مل يكن البائـــع على علــــم 

بوجـــود العيب .

املــادة ) 26 ( 

اأمـــر  اإ�شـــدار  ال�شــــراء  باأمـــر  املحـــددة  املـــدة  اأو  العـــقد  �شريان  فرتة  اأثنــــاء  فـي  يجــــوز 

تغييــــري اأو اأكرث بالزيادة اأو النق�شان �شواء بالن�شبة ملدة التوريد اأو قيمة اأو نوع اأو كميات 

اأو موا�شفات الأ�شناف املطلوبة من منقولت اأو اأعمال اأو خدمات ، وذلك طبقا لالإجراءات 

والقواعد املن�شو�س عليها فـي قانون املناق�شات امل�شار اإليه .

املــادة ) 27 ( 

تقوم الدائرة اأو الق�شـــم املخت�س بقيد البيانات اخلا�شة باملنقولت امل�شرتاة وفقا للنظــــام 

الذي يحدده الدليل .
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الف�صــل الرابـــع 

ا�صتئجــار وا�صتعــارة املنقــولت مــن الغيـــر 

وتاأجيــر واإعــارة وبيـــع املنقــولت اململوكــة لل�صــندوق 

املــادة ) 28 ( 

الغري  من  منقولت  ا�شتئجار  العامة  امل�شلحة  ملقت�شيات  طبقا  حمددة  لأغرا�س  يجوز 

مبقت�شى عقد يت�شمن اأو�شاف وبيانات هذه املنقولت ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

و�شـــف املنقــــولت امل�شتاأجرة وبيان حالتهــــا ، واإثبات ما قد يوجد بهـــا مـــن عيـــوب  - 1

ظاهرة .

الأجرة املحددة ، وطريقة ال�شداد . - 2

مدة الإيجار . - 3

حتديـــد حقـــوق والتزامات كل من املوؤجر وامل�شتاأجر ، وفقـــا لالأو�شــاع وال�شــروط  - 4

التي تكفل حتقيق م�شلحة ال�شندوق .

اأن تقت�شر م�شوؤولية ال�شندوق عند ت�شليم املنقول امل�شتاأجر اإىل املوؤجر فـي نهاية  - 5

مــــدة العقـــد علـــى اإ�شــالح التلف النا�شئ من �شوء ال�شتعمــال ، فـي حالــــة اإثباتـــه 

من املوؤجر .

املــادة ) 29 ( 

بناء  حمددة  لأغرا�س  احلكومية  للوحدات  اململوكة  املنقولت  ا�شتعارة  لل�شندوق  يجوز 

على مقت�شيات امل�شلحة العامة ، وفقا لل�شروط التي يتم التفاق عليها بني ال�شندوق ، 

والوحدة احلكومية امل�شتعار منها .

وتكون ال�شتعارة بناء على اإثبات هذه ال�شروط فـي حم�شر يوقع من ممثل عن الوحدة 

امل�شتعار منها ، وممثل عن ال�شندوق يتم اختياره ، بعد موافقة مدير دائرة ال�شوؤون الإدارية .

ويجوز اإعارة املنقولت اململوكة لل�شندوق ملكية خا�شة اإىل الوحدات احلكومية على النحو 

املقرر ل�شتعارة املنقولت من هذه الوحدات ، وذلك بعد موافقة املدير العام .
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املــادة ) 33 ( 

يتولــــى بيع املنقوالت اململوكة لل�شندوق ملكية خا�شـــة جلنة ت�شكـــل لهذا الغـــر�ض بقـــرار 

من نائــــب املديــــر العـــام للخدمــــات امل�شانــــدة , ويحـــدد القــــرار ال�شــــادر بت�شكيــــل اللجنــــة 

للمنقوالت  االأ�شا�شي  الثمن  تقدير  االخت�شا�شات  يكون من هذه  اأن  , على  اخت�شا�شاتها 

املعرو�شة للبيع , وت�شنيفهــــا فـي جمموعات متجان�شة مع حتديــــد موا�شفـــات تف�شيليــــة 

 , ال�شوق  واأحوال   , ال�شابق  البيع  باأثمان  اال�شرت�شاد  , ومبراعاة  على حدة  لكل جمموعة 

وحالة املنقــــوالت املعرو�شة للبيــــع , والقيمة ال�شوقية للمنقوالت امل�شابهة لها , وعمرهــــــا 

اال�شتهالكـــي , وغيـــر ذلك من العنا�شـــر اأو العوامــــل التي تدخــــل فـي تقديــــر اأثمـــان هــــذه 

املنقوالت , ومبا يكفل حتقيق م�شلحة ال�شندوق .

اال�شتعانة باخلرباء  امل�شاندة -  العام للخدمات  املدير  نائب  ويجوز للجنة - بعد موافقة 

واملخت�شني اإذا تطلب االأمر ذلك . 

, بحيث   ويجب مراعاة ال�شرية التامة فيما يخ�ض الثمن االأ�شا�شي الذي تقدره اللجنة 

تو�شع امل�شتندات اأو التقارير اأو غريها من االأوراق املت�شمنة هذا التقرير داخل مظروف 

مغلـــق ي�شلـــم عنــــد بدء املزاد اأو فتح املظاريف اإىل رئي�ض اللجنة املخت�شة بالبيع , وي�شلــــم 

فـي حالة البيع بطريقة االإ�شناد املبا�شر اإىل نائب املدير العام للخدمات امل�شاندة . 

املــادة ) 34 ( 

فـي حالة البيع باملزاد العلني يتم االإعالن قبل )15( خم�شة ع�شر يوما من التاريخ املحدد 

الإجراء املزاد , بالن�شر باللغتـــني العربية واالإجنليزية فـي �شحيفة يومية وا�شعة االنت�شار , 

وعلى موقع ال�شندوق فـي �شبكة املعلومات .

وفـي حالة البيع بطريق االإ�شناد املبا�شر يكون االإعالن وفقا ملـــا يقرره مدير دائرة ال�شوؤون 

االإدارية .

وفـي جميع االأحوال يجب اأن يت�شمن االإعالن البيانات واملوا�شفات االأ�شا�شية للمنقوالت 

املعرو�شة للبيع , وامليعاد الواجب تقدمي الطلبات خالله .

املــادة ) 35 ( 

يكون البيع عن طريق املزاد العلني باال�شتعانة باالأ�شخا�ض املرخ�ض لهم قانونا من اجلهات 

املخت�شة مبزاولة مهنة الداللة , مقابل العمولة التي يتم االتفاق عليها مع جلنة البيع 

باملزاد العلني , على اأال يتجاوز مقدارها )2%( اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
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 ويجوز فـي احلاالت التي يقدرها املدير العام اال�شتعانة باأحد موظفـي ال�شندوق للقيام 

بالداللة , على اأن ت�شرف له مكافاأة يحددها املدير العام , على اأال يتجاوز مقدارها )%2( 

اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .

املــادة ) 36 ( 

على جلنة البيع اأن حترر حم�شرا مبا مت من اإجراءات فـي اأثناء جل�شة املزاد العلني , يتم 

توقيعه من جميع االأع�شاء , ويكون اإر�شاء املزاد , اأو البيع من قبل اللجنة على مقدم اأعلى 

�شعر م�شتوف لل�شروط .

املــادة ) 37 ( 

فـي حالة البيع باملزاد العلني يلتزم املتزايد بدفع تاأمني موؤقت يقدره مدير دائرة ال�شوؤون 

االإداريـــة , وذلك تبعا لقيمــــة املنقــــوالت املعرو�شـــة , ويدفـــع هـــذا التاأمني نقــــدا , اأو ب�شيـــــك 

معتمد , اأو مقابل تقدمي خطاب �شمان م�شرفـي , وي�شلم التاأمني اإىل رئي�ض جلنة البيع 

باملزاد العلني قبل الدخول فـي املزاد , مقابل اإي�شال للمتزايد .

 ويلتزم الرا�شي عليه املزاد بدفع باقي قيمة املنقوالت املبيعة نقدا فـي تاريخ ومكان انعقاد 

جل�شة املزاد العلني , مقابل ت�شليمه اإي�شاال بالقيمة املدفوعة منه بالكامل من رئي�ض جلنة 

البيع .

 ويجوز منح الرا�شي عليه املزاد مهلة اإ�شافية ال تتجاوز )7( �شبعة اأيام ل�شداد باقي قيمة 

املنقوالت املبيعة , ب�شرط اأن يقوم فـي تاريخ ومكان انعقاد جل�شة املزاد العلني بدفع مبلغ 

مقداره )40%( اأربعون فـي املائة من قيمة املنقوالت امل�شار اإليها مقابل اإي�شال يفيد ت�شلم 

هذا املبلغ منــه , ولل�شندوق م�شادرة املبلـــغ املدفوع بالكامل اإذا تخلف الرا�شي عليه املـــزاد 

عن �شداد باقي املبلغ من قيمة املنقوالت املبيعة بعد انق�شاء هذه املهلة .

 ويجب على رئي�ض جلنة البيع اأن ي�شلم املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة فـي ال�شندوق 

التاأمينـــات واملبالغ املدفوعـــة من املتقدمــــني للمزاد العلني , وعن قيمة املنقوالت املبيعـــة 

من الرا�شي عليه املزاد مقابل اإي�شال بالت�شليم .
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املــادة ) 38 ( 

يرد الت�أمني امل�ؤقت اإىل املتزايد الذي مل ير�س عليه املزاد مق�بل �سحب اإي�س�ل ت�سلم الت�أمني 

بعد الت�قيع من املتزايد مب� يفيد ت�سلمه الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .

املــادة ) 39 ( 

يجب اأن يت�سمن الإعالن عن البيع ال�سروط الآتية :

التـــزام الرا�ســـي عليـــه املزاد مب�س�ريف الدللة التي حتدده� جلنـــة البيــع ب�ملـــزاد    1

العلني , وذلك م� مل يكن الق�ئم ب�أعم�ل الدللة من م�ظفـي ال�سندوق .

التــــزام الرا�ســــي عليــــه املـــزاد اأو امل�ستـــري ب�ل�سريبــــة اجلمركيــــة على املنقـــ�لت    2

التي ا�سرتاه� فـي احل�لت ال�اجب فيه� �سداد هذه ال�سريبة على هذه املنق�لت .

اأن الكمي�ت املعلن عنه� ق�بلة للزي�دة , اأو العجز , طبقــ� ملــ� �سي�سفــر عنــه الت�سليــم    3

الفعلي .

عــــدم التـــزام ال�سنـــدوق ب�سمـــ�ن اأي عيــــــب فـي املنقــــ�لت املبيعـــة , واأن ت�سليمهـــ�    4

اإىل امل�سرتي يعترب مربئ� لذمة ال�سندوق من ت�ريخ الت�سلم .

التــزام الرا�ســي عليـــه املـــزاد اأو امل�سرتي بنقل املنق�لت التي دفع قيمته� ب�لك�مـــل    5

فـي م�عد اأق�س�ه )7( �سبعة اأي�م من ت�ريخ ر�س� املزاد اأو البيع .

ولل�سندوق بعد انق�س�ء املدة املحددة لت�سليم ب�قي مبلغ البيع , اأو نقل املنق�لت - �س�اء 

فـي ح�لة البيع ب�ملزاد العلني اأو ب�لإ�سن�د املب��سر - اإع�دة بيع املنق�لت على ح�س�ب امل�سرتي , 

وحتميله ك�فة م�س�ريف اإع�دة البيع , ول يرد اإىل امل�سرتي اإل الثمن الذي ح�سل منه بعد 

خ�سم هذه امل�سروف�ت فـي ح�لة اإع�دة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�س� املزاد اأو البيع 

اأو هالك فـي املنق�لت التي مل يتم  اأو تلف  , ويك�ن امل�سرتي م�س�ؤول عن كل فقد  عليه 

نقله� حتى ت�ريخ اإع�دة البيع , كم� ت�سري هذه الق�اعد فـي ح�لة اإع�دة البيع .

املــادة ) 40 ( 

يج�ز للجنـــة البيع ب�ملــــزاد العلني ت�أجيـــل البيع اإىل جل�سة ت�لية , اإذا قــــل عدد املتزايديـــن 

املقــدر للمنقــ�لت  الأ�س��ســي  الثمــن  اإىل  املعرو�ســـة  الأثم�ن  اأو مل ت�سل   , عن )3( ثالثة 

املعرو�سة للبيع , وي�سري هذا احلكم فـي ح�لة البيع ب�لإ�سن�د املب��سر .
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 á``°Vhô©�ŸG ä�’�ƒ``` æª d »°SÉ°SC�’G ø```ªãdG »`a ô¶ædG IOÉYEG �™«Ñ d ¿ÓYE�’G IOÉYEG ```Ñb R�ƒ``éjh

. »°SÉ°SC�’G øªãdG øe áFÉ�ŸG »`a Ú°ùªN (%50)¤EG á°Vhô©�ŸG ¿ÉªKC�’G °üJ  GPEG

 ( 41 ) IOÉ``�ŸG

 �™```«ÑdG  IOÉYEG  hCG  ä�’�ƒ```` æ�ŸG  �™«H  øe á °üëà�ŸG  dÉÑ�ŸG  ´GójEGh  ójQ�ƒJ  á°ü``àî�ŸG  IôFGódG  Y

 ïjQÉJ øe ÌcC�’G Y ªY ÉjCG  áKÓK (3) ÓN dPh , IQOÉ°ü�ŸG äÉæ«eCÉàdG á «°üM hCG

. ¥hóæ°ü d ¢ü°üî�ŸG ÜÉ°ù G »`a , IQOÉ°ü�ŸG hCG , «°üëàdG

 ( 42 ) IOÉ``�ŸG

 ádÉM »`a , ô°TÉÑ�ŸG OÉæ°SE�’G É�“EG hCG OGõ�ŸG AÉ°SQEG Ñbh ¿ÓYE�’G ó©H �™«ÑdG AÉ¨dEG É©dG ôjóª d

 ¿ÓYEÓd Úeó à�ŸG QÉ£NEGh , ÜÉÑ°SCGh ±hôX øe Qó j É`�Ÿ É ah É«FÉ¡f �™«ÑdG øY AÉæ¨à°S�’G

. ÉÑÑ°ùe QGô dG Gòg ¿�ƒµj ¿CG Y , É«FÉ¡f �™«ÑdG AÉ¨dEÉH ô°TÉÑ�ŸG OÉæ°SE�’G äÉÑ £H hCG

 ( 43 ) IOÉ``�ŸG

 , á©«Ñ�ŸG ä�’�ƒ æ�ŸG ¬ª °ùàH �…Î°û�ŸG QGôbEG øª°�†àj ó Y ä�’�ƒ æ�ŸG �™«H óæY Qôëj ¿CG Öéj

 ßØëjh , iôNC�’G äGóæà°ù�ŸG »bÉH �™e e »`a ó ©dG Gòg ´O�ƒjh , �™«ÑdG �•hô°ûH ¬eGõàdGh

 ä�’�ƒ æ�ŸÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ó«b ºàjh , ¥hóæ°üdÉH ¢üàî�ŸG º°ù dG hCG IôFGódG iód �ŸG Gòg

. «dódG Oóëj �…òdG É¶æ d É ah á©«Ñ�ŸG

 ( 44 ) IOÉ``�ŸG

 ¥hó``````æ°üdG »`````a Ióª```à©�ŸG êPÉ````ªædG ´É````ÑJÉHh , äÓ````é°ùdG »`a ä�’�ƒ``` æ�ŸG äÉ```ÑKEGh ó```«b º````àj

. ``````°üØdG Gòg »`a IOQG�ƒdG ±ô°üàdG ä�’ÉM �™«ªL »`a ¢Vô¨dG Gò¡d

¢ù````eÉÿG ````°üØdG

 ¥hó```æ°üdG G�ƒ```eCG `` Y á```¶aÉë�ŸG

 ( 45 ) IOÉ``�ŸG

 G�ƒeCG  Y  á¶aÉëª d  áeRÓdG  äGAGôLE�’G  PÉîJG  ¢ü``àî�ŸG  º``°ù dG  hCG  IôFGódG  Y  Öéj

. ¥hóæ°üdG

  .indd   17 / /    :  
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 , `` J hCG , ó a �…CÉH `` YC�’G ¢ù``«FôdG hCG ô````°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG QÉ```£NEG ¢üàî�ŸG ```X�ƒ�ŸG ````d�ƒàjh

 ``` àdG hCG ó`` ØdG ÖÑ°S áaô©�Ÿ AGô```LEG øe õ j É```e PÉ```îJ�’ , ¥hóæ°üdG G�ƒ```eCG »`a Ó```g hCG

 , O�ƒ```Lh óY á``dÉM »`ah , ôFÉ°ùÿG áª« H hD�ƒ°ù�ŸG áÑdÉ£eh á«dhD�ƒ°ù�ŸG ó```jó�–h Ó¡dG hCG

. áëFÓdG òg ÉµMC�’ É ah , ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°T ºàj , hD�ƒ°ù�ŸG ójó�– Qò©J hCG

 ( 46 ) IOÉ``�ŸG

. ¢ù é�ŸG Qô j Ée Ö°ùM á ªàë�ŸG á«dÉ�ŸG ôWÉî�ŸG Y ÚeCÉàdG R�ƒéj

 ( 47 ) IOÉ``�ŸG

 ¿�ƒfÉb ÉµMC�’ É ah , äGQÉ«°ùdG Y ÚeCÉàdG äGAGôLEÉH É« dG á°üàî�ŸG IôFGódG Y Öéj

 Gò````«ØæJ IQOÉ```°üdG äGQGô``` dGh , 94/34 º```bQ ÊÉ£ °ùdG �ƒ°Sô�ŸÉH QOÉ°üdG äÉ````Ñcô�ŸG ø```«eCÉJ

 ¥hóæ°üdG äGQÉ«°S ¢�†©Ñd ÚeCÉàdG øª°�†àj ¿CG R�ƒéjh , ÓeÉ°T ÚeCÉàdG ¿�ƒµj ¿CGh , ¬eÉµMC�’

. áæ£ °ùdG OhóM êQÉN á«£¨J

 É¡JÓªà°ûeh , É¡JÉj�ƒàh , á°UÉN á«µ e ¥hóæ°ü d ác�ƒ ª�ŸG ÊÉÑ�ŸG Y ÚeCÉàdG Öéjh

 . «dódG ÉgOóëj »àdG äGAGôLEÓd É ah , É¡JÉ ë eh

 ( 48 ) IOÉ``�ŸG

 áWÉ°S�ƒdG äÉcô°ûH áfÉ©à°S�’G á°üàî�ŸG IôFGó d R�ƒéj , áëFÓdG òg ÉµMCÉH ÓNE�’G ¿hO

. ÚeCÉàdG äGAGôLEG PÉîJG »`a

 ÓN ¬jód øeD�ƒ�ŸG ÆÓHEGh , ÚeCÉàdG á «Kh »`a IOQG�ƒdG �•hô°ûdG IÉYGôe IôFGódG òg Yh

 . ¬Y�ƒbh ádÉM »`a çOÉ ÉH á «K�ƒdG »`a IOóë�ŸG Ió�ŸG

 ( 49 ) IOÉ``�ŸG

 Ö«°üj  Ée  ¢�†j�ƒ©Jh  ìÓ°UEG  «dÉµàH  áÑdÉ£�ŸG  äGAGôLEG  PÉîJG  á°üàî�ŸG  IôFGódG  ¤�ƒàJ

: á«JB�’G ´É°VhC�’Gh óYG�ƒ d É ah , çOG�ƒ G ÖÑ°ùH QGô°VCG øe ¥hóæ°ü d ác�ƒ ª�ŸG äGQÉ«°ùdG

1 -  ªëàJ h ,  É¡ FÉ°S øe »°üî°T CÉ£N ÖÑ°ùH IQÉ«°ù d �™bh çOÉ G  ¿CG  âÑK GPEG

 á «Kh  »`a  IOQG�ƒdG  �•hô°û d  É ah  ,  «dÉµàdG  òg  áª«b  É¡jód  øeD�ƒ�ŸG  ácô°ûdG

  .indd   18 / /    :  
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 IÉYGôÃ dPh  ,  RÓdG  ¢�†j�ƒ©àdG  hCG  ìÓ°UE�’G  «dÉµàH  ¬àÑdÉ£e ºàj  ,  ÚeCÉàdG

 õ```é Gh  RÉ```æàdG  ä�’ÉM ó```jó�– ¿CÉ```°ûH  94/115 ºbQ  ÊÉ£ °ùdG  �ƒ°Sô�ŸG  ÉµMCG

. ÚØX�ƒ�ŸG äÉbÉ ëà°SG Y

2 -  ø```µj   ,  ```FÉ°ùdG IOGQEG  ø```Y á```LQÉN ±hôX ÖÑ°ùH �™bh ób çOÉ G ¿CG  âÑK GPEG

 ìÓ°UEÓd  áeRÓdG  «dÉµàdG  ¥hóæ°üdG  ```ªëàj  ,  É```¡©b�ƒJ  hCG  ,  É¡©aO  ¬©°Sh  »`a

 ªëàJ   Ée , á```ëFÓdG òg ÉµMC�’ É ah ôFÉ°ùÿG Ö£°T ºàjh , ¢�†j�ƒ©àdG hCG

. ôFÉ°ùÿG òg áª«b É¡jód øeD�ƒ�ŸG ácô°ûdG

3 -  ¬à«dhD�ƒ°ùe áWô°ûdG äÉ « �– øe âÑKh , Ò¨dG �ƒg çOÉ G »`a ÖÑ°ùà�ŸG ¿Éc GPEG

 IQÉ«````°ùdG ÜÉ°UCG É``````e ¢�†j�ƒ©J hCG ìÓ`````°UE�’G ````«dÉµàH ¬```` «ª�– ºàj , çOÉë```dG ø````Y

 »`fÉ£ °ùdG �ƒ```°Sô�ŸÉH QOÉ°üdG äÉÑcô�ŸG ÚeCÉJ ¿�ƒfÉb ÉµMCG IÉYGôe �™e , Qô````°V øe

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a «Ñ£àdG áÑLG�ƒdG , ¬d IòØæ�ŸG óYG�ƒ dGh äGQGô dGh 94/34 ºbQ

. ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùM ¤EG á °üë�ŸG ¢�†j�ƒ©àdG dÉÑe ójQ�ƒJ ºàj á HÉ°ùdG ä�’É G �™«ªL »`ah 

 ( 50 ) IOÉ``�ŸG

 áæ°ùdG ájÉ¡f »`a ä�’�ƒ æ�ŸG Oô÷ áæ÷ IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf øe QGô H µ°ûJ

 . Oô÷G Gòg AGôLEG »°�†à J »àdG ±hô¶dG hCG , ä�’É G »`a hCG , á«dÉ�ŸG

 , IOÉ```jõdG øY áÄ°TÉædG ¥hôØdGh IO�ƒL�ƒ�ŸG Ió°UQC�’G äÉ```ÑKEGh Oô```L , Oô```÷G á```æ÷ ```d�ƒàJh

 êP�ƒªæ d É ah , ¢üàî�ŸG X�ƒ�ŸG Égó©j »àdG Oô÷G ºFG�ƒb �™bGh øe , Éª¡HÉÑ°SCGh , õé©dG hCG

 �™```aôJh , áæé dG AÉ°�†YCG øe Oô÷G á````é«àfh , ºFG�ƒ dG ò```g �™```b�ƒJh , ¢Vô```¨dG Gò```¡d ó```©�ŸG

 . OÉªàYÓd IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG

 ºFG�ƒb  »`a  IOQG�ƒdG  Ió°UQC�’Gh  ,  IO�ƒL�ƒ�ŸG  Ió°UQC�’G  ÚH ¥hôa O�ƒLh øY Oô÷G ôØ°SCG  GPEGh

 , É```¡æY hD�ƒ°ù�ŸG ójó�–h ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG  Y ±�ƒb�ƒ d ``« ëàdG AGôLEG º```àj , Oô÷G

. á«dhD�ƒ°ù�ŸG òg ójóëàd É©ÑJ AGôLEG øe õ j Ée PÉîJGh

 òîàJ , IôgÉb ±hôX øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc hCG , hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ójó�– Qò©J ádÉM »`ah

. áëFÓdG òg ÉµMC�’ É ah , õé©dG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE�’G

 dò````d Ió```©�ŸG êPÉ```ªædGh , äÓ```é°ùdG »`a IOQG�ƒdG Ió```°UQC�’G ```jó©J ¢üàî�ŸG ``X�ƒ�ŸG Yh

. õé©dG hCG IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG OÉ©Ñà°SG hCG áaÉ°VEÉH

  .indd   19 / /    :  
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¢SOÉ``````°ùdG ```°üØdG

¿RÉ```````î�ŸG

 ( 51 ) IOÉ``�ŸG

 �’hD�ƒ```°ùe ¿�ƒ```µjh , É©dG ôjó�ŸG øe QGô```` H ¬```JÉ°UÉ°üàNG OóëàJ , ````X�ƒe ¿õ µd ¿�ƒ```µj

. á`àbD�ƒ�ŸG FÉX�ƒdG » ZÉ°T øe ¿�ƒµj ¿CG R�ƒéj �’h , ¿õî�ŸÉH IO�ƒL�ƒ�ŸG OG�ƒ�ŸG �™«ªL øY

 ( 52 ) IOÉ``�ŸG

 Ió�Ÿ ´�ƒf �…CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b hCG , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG IQÉYEG hCG f hCG Üóf ádÉM »`a

 òg RhÉ�Œ Ió�Ÿ ÖjQóà d hCG , á«ª°SQ áª¡e »`a OÉØjEG hCG , Ée�ƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉéàJ

 AÉ¡àfG óæY hCG , ª©dG øe ÆôØàdG �™e á«°SGQO áëæe hCG , áã©H »`a á°SGQó d OÉØjEG hCG , Ió�ŸG

 ºàjh , É©dG ôjó�ŸG QGôb Oóëj �…òdG ¬  ëj øe ¤EG ¬Jó¡©H Ée º« °ùJ Öéj , ¬àeóN

 �™b�ƒj º °ùJh º« °ùJ ô°�†  Y AÉæHh , X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG ±Gô°TEG  â�– º« °ùàdG

. ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQh , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG øe

 òg øe ¤hC�’G Iô ØdG »`a IOQG�ƒdG ä�’É G »`a ¬«dEG QÉ°û�ŸG ¬L�ƒdG Y º« °ùàdG ºàj  GPEGh

 , Ée�ƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉ�Œ Ió�Ÿ ª©dG øY ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG �™£ fG hCG , IOÉ``�ŸG

 äGO�ƒ`````L�ƒe OôL ```d�ƒàJ áæ÷ ¿õ```î�ŸG ø```Y hD�ƒ````°ù�ŸG ájQGOE�’G ¿hD�ƒ```°ûdG IôFGO ô````jóe ````µ°ûj

 �™```b�ƒj ô````°�† Y AÉæH º« °ùàdG ºàjh , É©dG ôjó�ŸG QGô```b Oó``ëj ø�Ÿ É``¡ª« °ùJh , ¿õ```î�ŸG

 ô```°�†ë�ŸG óªà©jh , ¿õ`````î�ŸG øY hD�ƒ```°ùª d ô```°TÉÑ�ŸG ¢ù```«FôdGh , á```æé dG AÉ```°�†YCG �™```«ªL ø```e

. ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe

 áª¡e »`a OÉØjE�’G hCG , ´�ƒf �…CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b ádÉM »`a ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Yh

 á aG�ƒÃ Ú©j øe ¤EG º °ùj ¿CG , Ée�ƒj ô°ûY á°ùªN (15) øe bCG Ió�Ÿ ÖjQóàdG hCG , á«ª°SQ

. ¬JO�ƒY Ú  ájOÉ©dG ±ô°üdG äÉÑ W á¡LG�ƒ�Ÿ »`ØµJ äÉ«ªc ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ

 ¬```«dEG QÉ°û�ŸG �ƒ```ëædG Y ¬  ëj øe Ú``©j h , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Ö«¨J GPEGh

 ó©Hh  ,  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQ  ÉgQó j  »àdG  IQhô°�†dG  ä�’ÉM  »`a  R�ƒé«a  ,  á HÉ°ùdG  ÉµMC�’G  »`a

 á«aÉ°VE�’G  äÉÑ £dG  ±ô°U  á¡LG�ƒ�Ÿ  ¿RÉî�ŸG  íàa  ,  ájQGOE�’G  ¿hD�ƒ°ûdG  IôFGO  ôjóe  á aG�ƒe
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 ,  OG�ƒe ±ô°U ÜÉÑ°SCGh  äGAGôLEG  øe �” Ée ¬«a ¿hój ôjô J OGóYEG  ºàj ¿CG  Y ,  á LÉ©dG

 , ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG øe ôjô àdG Gòg �™b�ƒjh , OG�ƒ�ŸG òg ±ô°U ó©Hh Ñb ¿õî�ŸG äGO�ƒL�ƒeh

. ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe óªà©jh

 ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaô©Ã ¿õî�ŸG íàa ºàj ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG IO�ƒY ádÉM »`ah 

 ¬ ````ª©H Éb �…òdG ````X�ƒ�ŸG ió````d á« Ñà�ŸG OG�ƒ````�ŸGh , ¿õ````î�ŸG äÉj�ƒà ¬````ª« °ùJh , á````jQGOE�’G

 ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóeh , ¿ÉæK�’G ¬©b�ƒj º °ùJh º« °ùJ ô°�† ÖL�ƒÃ dPh , ¬Ñ«¨J AÉæKCG »`a

. ájQGOE�’G

 ( 53 ) IOÉ``�ŸG

 (19) øe OG�ƒ````�ŸÉH IQô �ŸG AGô````°ûdG ¥ô````Wh ó````YG�ƒb ¿RÉîª d áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ```�ŸG AGô```°T »`a �™ÑàJ

. áëFÓdG òg øe (27) ¤EG

 øjóªà©�ŸG øjOQ�ƒ�ŸG øe ÚæKG (2) øe QÉ©°SC�’G Ö W äÉjÎ°û�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤�ƒàjh 

 »ØdCG (2000) ¤EG ÊÉªY ÉjQ áFÉª°ùªN (500) øe ìhGÎJ áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG áª«b âfÉc GPEG

 ÉjQ »ØdCG (2000) RhÉ�Œ áª« dG âfÉc GPEG øjOQ�ƒ�ŸG A�’D�ƒg øe áKÓK (3) øeh , ÊÉªY ÉjQ

 , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªæ d É ah , ÊÉªY ÉjQ ±�’BG Iô``°ûY (10000) øY Jh , ÊÉªY

 IÉ```````a�ƒà°ùe êPÉ````````ªædG OhQh Q�ƒ````````a QÉ©`````°SC�’Gh á````eó �ŸG ¢Vhô``````©dG ø````ª°�†àj ```````°ûc OGó``````YEGh

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a Gôj Ée ôjô àd É©dG ôjó�ŸG Y dP ¢VôYh , øjOQ�ƒ�ŸG øe

 êP�ƒªæ d É ah ¬àª« H �•ÉÑJQ�’Gh AGô°ûdG ôeCG OGóYEG äÉjÎ°û�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Yh 

 á```` aG�ƒ�ŸG Q�ƒa ¢üàî�ŸG X�ƒ�ŸG øe AGô°ûdG ô````eCG  OÉªàYGh �™```«b�ƒJh , ¢Vô````¨dG Gò````¡d ó`````©�ŸG

. «dódG »`a IOóë�ŸG äGAGôLE�’G ´ÉÑJG IÉYGôe �™e , AGô°ûdG Y

 ( 54 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G äGAGôLE�’Gh óYG�ƒ dG ¿RÉîª d áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ßØMh ±ô°Uh AGô°T »`a �™ÑàJ

1 -  ¿hõ````î�ŸG äÉ````j�ƒà°ùe ó````jó�–h , OG�ƒ`````�ŸG à øe ¥hóæ°üdG äÉ````LÉ«àMG á````°SGQO

. ( °übC�’G ó G - AGô°ûdG IOÉYEG óM - fOC�’G ó G) IOÉe c øe

2 -  ôaG�ƒJ ÖLG�ƒdG ó«°UôdG ãÁ , æ°U hCG , IOÉe �…CG ¿hõî�Ÿ fOCG óëH ®ÉØàM�’G

. ª©dG áLÉM äÉ«°�†à e Y AÉæH ójó�– ºàjh , É¡æe
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3 -  ¿hõ``î�ŸG ó``jhõJh æ°üdG hCG IOÉ``�ŸG Ö W IOÉYEGh AGô°ûdG äGAGô```LEG PÉîJG »`a Aó```ÑdG

 hD�ƒ````°ù�ŸG ````X�ƒ�ŸG Ö W Y AÉ````æHh , ¿õî�ŸÉH ª©dG á````LÉM äÉ```«°�†à �Ÿ É ah , ¬æe

. ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ á aG�ƒe ó©Hh , ¿õî�ŸG øY

4 -  Ö £dG OGOõj »àdG OG�ƒ�ŸG ±Éæ°UCG øe á«aÉ°VE�’G äÉ«ªµdÉH Éjô¡°T ¿RÉî�ŸG ójhõJ ºàjh

. á«dÉ�ŸG áæ°ùdG øe áæ«©e á«ª°S�ƒe IÎa ÓN É¡« Y

5 -  ¬æe ±hô°ü�ŸG æ°üdG hCG  IOÉ``�ŸG  ó«°UQ á©LGôe ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Y

 õ``` j É``e PÉ```îJGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó```©�ŸG êP�ƒ````ªæ d É``` `ah , ```ªY �ƒ```j c á```jÉ¡f »`a

. AGô°û d AGôLEG øe

 ( 55 ) IOÉ``�ŸG

 ,  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQ á aG�ƒe ó©H ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG  X�ƒ�ŸG ¤EG  áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG º« °ùJ ¿�ƒµj

 IQ�ƒ````°üH ®É```ØàM�’G �™e , OQ�ƒ```�ŸG øe QOÉ°üdG º````« °ùàdG ¿PEG Y �™«b�ƒàdG X�ƒ�ŸG Gòg ````` Yh

. á«dÉ�ŸG ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ¤EG áî°ùf É°SQEGh , ¬æe

 ,  ¿õ````î�ŸG  øY hD�ƒ°ù�ŸG  ````X�ƒ�ŸG  ¤EG  á````«FóÑe áØ°üH OG�ƒ````�ŸG  òg º«``` °ùJ  ¿�ƒµj ¿CG  R�ƒ```éjh

 É¡°üëa ºàj ¿CG ¤EG , É¡«a ±ô°üàdG hCG , É¡æe ±ô°üdG RG�ƒL ¿hO ¬JRÉ«M »`a ÑJ ¿CG Y

. É«FÉ¡f É¡d�ƒÑbh É¡àæjÉ©eh

 ( 56 ) IOÉ``�ŸG

 ¿õîª d áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ¢üëØd áæ÷ «µ°ûJ ájQGOE�’G ¿hD�ƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe QGô H R�ƒéj

 É```¡à«MÓ°U ø```e ó```cCÉàdGh , É¡°üëah OG�ƒ````�ŸG á``æjÉ©�Ÿ á```eRÓdG äGAGô``LE�’G �™``«ªéH É``« dGh

 OGó````YEG áæ```é dG ò````g ``` Yh , AGô```°ûdG ôeCG hCG , ó`` ©dG »`a IOó``ë�ŸG äÉ```Ø°UG�ƒª d É````¡à HÉ£eh

 ¬```« Y �™````«b�ƒàdGh , ¢üëØdG áé«àf ¬«dEG â```¡àfG Éeh , äGAGôLEG øe º```J Ée ø```ª°�†àj ô°�†

. ¬æY Ü�ƒæj øe hCG , OQ�ƒ�ŸGh , É¡FÉ°�†YCG �™«ªL øe

 ( 57 ) IOÉ``�ŸG

 Qô J »àdG J øY É¡Ñ«æ�Œh É¡d�ƒÑb Qô J »àdG OG�ƒ�ŸG Rôa ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Y

 º °ùàdG äGAGôLEG É¡d�ƒÑb Qô J »àdG OG�ƒª d áÑ°ùædÉH ô°TÉÑjh , OG�ƒ�ŸG ò¡d º °ùàdG Ñb É¡°�†aQ

: »JCÉj É�Ÿ É ah , »FÉ¡ædG
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1 -  OQGh �ƒ```g Ée Y É¡à HÉ£eh , É¡d�ƒÑb Qô J »àdG OG�ƒ�ŸG «c hCG ¢SÉ«b hCG ¿Rh hCG óY

 ócCÉàdGh , AGô°ûdG IQ�ƒJÉa hCG OQ�ƒ�ŸG øe QOÉ°üdG º« °ùàdG ¿PEGh AGô°ûdG ôeCG hCG ó ©dG »`a

. É¡JÉ«MÓ°U Ióeh , áH�ƒ £�ŸG äÉØ°UG�ƒª d É¡à HÉ£e øe

2 -  ¬« Y �™````«b�ƒàdGh , äGAGô````LEG øe º````J É````eh , OG�ƒª d »FÉ¡ædG º °ùàdG ó```«Øj Ée äÉÑKEG

 ïjQÉJ  »`a  ,  ¬Hhóæe  hCG  OQ�ƒ�ŸGh  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQh  ¿õî�ŸG  øY  hD�ƒ°ù�ŸG  X�ƒ�ŸG  øe

. OG�ƒ�ŸG ò¡d º °ùàdG

3 - . ¥hóæ°ü d �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah , dòd É©ÑJ ó«°UôdG jó©Jh , IGÎ°û�ŸG OG�ƒ�ŸG «é°ùJ

 ( 58 ) IOÉ``�ŸG

 º````àj »```àdG OG�ƒ````ª d ¿õ`````î�ŸG øY hD�ƒ````°ù�ŸG ````X�ƒ�ŸG hCG ¢üëØdG á````æ÷ �ƒÑb ó````Y ádÉM »````a

: á«JB�’G äGAGôLE�’ÉH É« dG äÉjÎ°û�ŸÉH á°üàî�ŸG á¡÷G ¤�ƒàJ , ÉgójQ�ƒJ

1 - . ¬HÉÑ°SCGh , OG�ƒ�ŸG òg º °ùJ ¢�†aôH OQ�ƒ�ŸG QÉ£NEG

2 -  , ``ªY É``jCG á``°ùªN (5) RhÉéàJ �’ Ióe ÓN á°V�ƒaô�ŸG OG�ƒ```�ŸG æH OQ�ƒ�ŸG ```« µJ

 , Ió�ŸG òg AÉ°�† fG ó©H çóëj ób Óg hCG , J hCG , ó a c øY �’hD�ƒ°ùe ¿Éc �’EGh

 ÜÉ````°ùM `` Y É``¡ f á°V�ƒaô�ŸG OG�ƒ�ŸG ``` æd IOó```ë�ŸG Ió```�ŸG AÉ```°�† fG ó```©H ¥hó```æ°ü dh

. dP Y áÑJÎ�ŸG jQÉ°ü�ŸG áaÉc ¬ «ª�–h , OQ�ƒ�ŸG

3 -  IOÉjR �…CG ¿hOh , É¡°�†aQ Qô J »àdG OG�ƒ�ŸG øe �’óH IójóL OG�ƒe ójQ�ƒàH OQ�ƒ�ŸG « µJ

 Oôj ¢�†ØN �…CÉH ójQ�ƒàdG óæY ª©j ¿CG Yh , É¡« Y ¥ÉØJ�’G HÉ°ùdG QÉ©°SC�’G »`a

. QÉ©°SC�’G òg Y

4 -  É¡ª °ùJh É¡°üëa óæY YGôj ¿CG Yh , OQ�ƒ�ŸG Ñb øe Iójó÷G OG�ƒ�ŸG ójQ�ƒJ á©HÉàe

. áëFÓdG òg É¡« Y â°üf »àdG äGAGôLE�’G ´ÉÑJG

 ( 59 ) IOÉ``�ŸG

 É`````¡°Vô©J �’h , ÉgOhQh ïjQÉJ Ö°ùMh , É¡à©«ÑW ºFÓJ á jô£H ¿õ````î�ŸÉH OG�ƒ�ŸG ßØM ºàj

. Ó¡dG hCG àdG hCG ó Ø d

 ábÉ£H ¬« Y �™°�†jh , ßØë d ¿Éµe hCG áfÉN c ºbôj ¿CG ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG Yh

 �ƒ``` j ¿CGh , á`` ª©à°ù�ŸG ÒZh , á`` ª©à°ù�ŸG OG�ƒ```�ŸG ÚH ``````°üØdGh , É¡ªbQh , IOÉ``�ŸG º`````°SG ª�–
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 à d á HÉ` dG OG�ƒ``�ŸG hCG , áæ«©e á«MÓ°U Ióe É¡d Qô �ŸG OG�ƒ�ŸG Y ¢û«àØàdÉH ôNB�’ âbh øe

 ¢û````«àØàdG áé«àf ¢VôYh , É¡dÉª©à°SG óY ÖÑ°ùH hCG  á````j�ƒL eG�ƒY Ö```Ñ°ùH hCG  É````¡à©«Ñ£H

 Óg hCG ``` J hCG ó a c øY �’hD�ƒ°ùe ¿�ƒµjh , AGôLEG øe õ j Ée PÉîJ�’ ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ Y

 ó ØdG Gòg øY ¬à«dhD�ƒ°ùe óY « ëàdG øe âÑãj  Ée , ¬Jó¡Y »`a É¡ª °ùJ »àdG OG�ƒ�ŸG »`a

. Ó¡dG hCG àdG hCG

 ( 60 ) IOÉ``�ŸG

 , ¥hó````æ°üdG ¢üîJ �’ ¿RÉ````î�ŸG »`a OG�ƒe ß````ØM hCG º```` °ùJ hCG �ƒ```Ñ H í````jô°üàdG R�ƒ````éj �’

 , dP ø``Y è``àæJ »àdG QGô``°VC�’G ø```Y �’hD�ƒ````°ùe ¿�ƒµj Gõ```àd�’G Gò```g ````dÉîj ````X�ƒe ````ch

. ÉjQGOEG ¬àdAÉ°ùe ºàjh

 ( 61 ) IOÉ``�ŸG

 ±ô°üdG CGóÑj ¿CÉH - ¿RÉî�ŸG øe áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ±ô°U óæY - ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG õà j

 OG�ƒ�ŸG ±ô°U »`a �™Ñàjh , AÉ¡àf�’G Y É¡à«MÓ°U Ióe âHQÉb hCG , �’hCG äOQh »àdG á«ªµdG øe

: á«JB�’G äGAGôLE�’G

1 -  ¿�ƒ```µjh , ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG ```X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG ¤EG ±ô```°üdG Ö`` W ó j

 Góªà©eh , ¢Vô``¨dG Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªædG »`a IOQG�ƒ````dG äÉfÉ«ÑdG É«a�ƒà°ùe Ö``` £dG Gòg

. ±ô°üdG ÖdÉW ¬d �™HÉàdG »ª«¶æàdG º«°ù àdG »`a ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG øe

2 -  , áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ±ô°U Y á aG�ƒ�ŸG ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«Fô d

 , ±ô°ü d ```X�ƒ�ŸG ¤EG Ö £dG É`````°SQEG º```àj á``` aG�ƒ�ŸG ádÉM »`ah , Ö``` £dG ¢�†``aQ hCG

 ±ô```°üdG ó````Y hCG ¢�†aôdG ÜÉ```Ñ°SCG ¿É`````«H �™e , á```H�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG ¢�†``©H ±ô°U R�ƒéjh

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a R�’ AGôLEG øe PÉîJG Öéj Éeh , áH�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG µd

3 -  äÉÑ W é°S »`a ó«b - Ö £dG ¬ª °ùJ Q�ƒa - ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤�ƒàj

 Ö £dG IOÉYEG hCG ±ô°üdÉH É« dGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªæ d É ah , OG�ƒe ±ô°U

 Gò````g ``` Yh ,  Ö``` £dG ¢�†aQ ádÉM »`a ±ô°üdG ÖdÉ£d »ª«¶æàdG  º```«°ù àdG  ¤EG

 ôa�ƒJ óY øjhóJh , OG�ƒ�ŸG ±ô°U Ö W »`a áahô°ü�ŸG á«ªµdG äÉfÉ«H øjhóJ X�ƒ�ŸG

. ±ô°üdG óY ádÉM »`a É¡d KÉª�ŸG jóÑdG hCG áH�ƒ £�ŸG IOÉ``�ŸG
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4 -  ó«Øj ÉÃ ¬©«b�ƒJ ó©H ±ô°üdG ÖdÉW ¤EG áahô°ü�ŸG OG�ƒ�ŸG º °ùJ ±ô°üdG ádÉM »`a

 ó````©�ŸG �ŸG »`a º```` °ùàdG óæà°ùeh ±ô°üdG Ö £H ß````Øàëjh , OG�ƒ```�ŸG ò```g ¬```ª °ùJ

. ¢Vô¨dG Gò¡d

5 -  , ¿hõ`````î�ŸG á````ÑbGô�Ÿ ó````©�ŸG ````é°ùdG »`a ±ô```°üdG Ö``` £H á°UÉÿG äÉ`````fÉ«ÑdG äÉ````ÑKEG

. ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah

 É¡aô°U Ö W ¢�†aQ Ñ°S »àdG OG�ƒ�ŸG ±ô°U Ö W IOÉYEG ádÉM »`a á HÉ°ùdG äGAGôLE�’G �™ÑàJh

 X�ƒª d á«°üî°T hCG á«Yôa Ió¡©c áahô°ü�ŸG ±Éæ°UC�’G ó«b ºàjh , É¡æe ¢�†©H ±ô°U hCG

. ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah , ±Éæ°UC�’G òg ¬d áahô°ü�ŸG

 ( 62 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G äGAGôLE�’Gh óYG�ƒ dG , ±ô°üdG ó©H ¿RÉî�ŸG ¤EG OG�ƒ�ŸG IOÉYEG óæY , �™ÑàJ

1 -  ¿RÉî�ŸG  ¤EG  OG�ƒ�ŸG  IOÉYE�’  ÉÑ W  ô°TÉÑ�ŸG  ¬°ù«FQ  ¤EG  Ió¡©dG  ÖMÉ°U  X�ƒ�ŸG  ó j

 ,  É¡JOÉYEG  ÜÉÑ°SCGh  É¡JÉØ°UG�ƒeh ÉgOóYh É¡JOÉYEG  Ü�ƒ £�ŸG OG�ƒ�ŸG  ¿É«H  ¬«a Éë°V�ƒe

 øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG ¤EG Ö £dG Gòg ádÉMEG ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ Yh

 Ü�ƒ £�ŸG OG�ƒª d »FóÑ�ŸG º °ùàdG �ƒëf áeRÓdG äGAGôLE�’G PÉîJGh ¬à°SGQód ¿õî�ŸG

. «dódG Oóëj �…òdG ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶æ d É ah , É¡JOÉYEG

2 -  º °ùàdG ïjQÉJ øe ÌcC�’G Y ªY ÉjCG á©Ñ°S (7) ÓN IOÉ©�ŸG OG�ƒ�ŸG ¢üëa ºàj

 ióeh É¡àdÉM øeh , É¡aô°U HÉ°ùdG OG�ƒ�ŸG æ°U øe âfÉc GPEG É�‡ ócCÉà d »FóÑ�ŸG

 dP  ÜÉÑ°SCGh  Óg  hCG  J  hCG  ó a  øe  É¡HÉ°UCG  Éeh  ,  Éª©à°SÓd  É¡à«MÓ°U

 áæ÷ hCG  ,  ¿õî�ŸG  øY hD�ƒ°ù�ŸG  X�ƒ�ŸG  ¢üëØdG  ¤�ƒàjh ,  -  óLh ¿EG  -  ÖÑ°ùà�ŸGh

 Gòg Yh ,  IófÉ°ù�ŸG  äÉeóî d É©dG  ôjó�ŸG  ÖFÉf  øe QGô H  ¢Vô¨dG  Gò¡d  µ°ûJ

 QGô dGh ,  ¢üëØdG áé«àf A�ƒ°V »`a IOÉ©�ŸG  OG�ƒ�ŸG  á«FÉ¡f áØ°üH º °ùàj ¿CG  X�ƒ�ŸG

. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a òîà�ŸG

3 -  dò````d É©ÑJ ó«°UôdG á```«ªc jó©Jh , IOÉ©�ŸG OG�ƒ�ŸG á«ªc ó« H »FÉ¡ædG º````` °ùàdG ºàj

 ¥hó``æ°üdG »`a ¬H �ƒª©�ŸG É¶æ d É ah , á« °UC�’G É¡àdÉëH áª °ùà�ŸG OG�ƒ�ŸG âfÉc GPEG

 ±É`````æ°UC�’G ø````e äô````ÑàYG á````µdÉg hCG á```ØdÉJ äó```«YCG GPEG ÉeCG , ````«dódG Oóëj �…ò```dG

. É¶ædG Gò¡d É ah ó« Jh , Éª©à°SÓd á É°üdG ÒZ
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 ( 63 ) IOÉ``�ŸG

 , IOÉ`©�ŸG OG�ƒ�ŸG »`a Ó``g hCG `J hCG õéY O�ƒLh ä�ƒÑKh , ¿RÉî�ŸG ¤EG OG�ƒ```�ŸG IOÉYEG á````dÉM »`a

: á«JB�’G äGAGôLE�’G ´ÉÑJEG ºàj

1 - . Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG »`a ÖÑ°ùà�ŸG hCG hD�ƒ°ù�ŸG ójóëàd RÓdG « ëàdG AGôLEG

2 -  ôFÉ°ùÿG áª« H ¬à«dhD�ƒ°ùe âÑãJ �…òdG X�ƒ�ŸG áÑdÉ£�Ÿ á`eRÓdG äGAGô```LE�’G PÉîJG

 äGAGôLE�’G òg øeh , Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG ádÉM »`a IOÉ©�ŸG OG�ƒª d áÄ°TÉædG

 ÊÉ£ °ùdG �ƒ°Sô�ŸG ÉµMCG  IÉYGôÃ , äÉ ëà°ù�ŸG øe ÒZ hCG  ÖJGôdG øe º°üÿG

. ÚØX�ƒ�ŸG äÉbÉ ëà°SG Y õé Gh RÉæàdG ä�’ÉM ójóëàH 94/115 ºbQ

3 -  IQÉ````©e OG�ƒ````�ŸG òg âfÉc GPEG , IOÉ©�ŸG OG�ƒ````ª d É````æ«eCÉJ áeó �ŸG äÉfÉª°�†dG IQOÉ````°üe

 ``` àdG hCG õé©dG øY IôLCÉà°ù�ŸG hCG Iô````«©à°ù�ŸG á¡÷G á«dhD�ƒ°ùe âàÑKh , Iô```LD�ƒe hCG

 ¿Éc GPEG Qô°�†dG øY ¢�†j�ƒ©àdGh ôFÉ°ùÿG áª« H áÑdÉ£�ŸÉH ÓNE�’G ¿hO , Ó¡dG hCG

. dP øY Å°TÉædG Qô°�†dGh , ôFÉ°ùÿG òg áª«b OÉ©j �’ äÉfÉª°�†dGh ÚeCÉàdG Ñe

4 - . áëFÓdG òg ÉµMC�’ É ÑW ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE�’G òîàJ

 ( 64 ) IOÉ``�ŸG

 Ió©�ŸG  hCG  áÁóà°ù�ŸG  ±Éæ°UC�’G  øe  âfÉc  AG�ƒ°S  -  ¿RÉî�ŸG  »`a  IO�ƒ```L�ƒ�ŸG  OG�ƒ````�ŸG  �™``«H  R�ƒ``éj

: á«JB�’G äGAGôLEÓd É ahh , ä�’É G »`a , É¡àª«b Ö£°T hCG , - Ó¡à°SÓd

: á«JB�’G ä�’É G »`a �™«ÑdG ¿�ƒµj : �’hCG

1 - . É¡dÉª©à°S�’ IQô �ŸG Ió�ŸG RhÉéàJ »àdGh , Éª©à°SÓd á É°üdG ÒZ OG�ƒ�ŸG

2 -  É```¡æjõîJ ô```ªà°SGh , Gô```«ãc É``````¡dÉª©à°SG ``` Y Ö``` £dG ¿�ƒ`````µj �’ »àdG OG�ƒ````�ŸG

. àdG øe É¡« Y °ûîjh , á j�ƒW Ió`````�Ÿ

3 -  á``LÉ G óL�ƒJ �’h , áLÉ G Y Ió````FGR hCG , á ª©à°ùe ó©J  »```àdG OG�ƒ�ŸG

. Öjô dG âb�ƒdG »`a É``¡«dEG

4 - . äÉØ î�ŸGh , ÆQG�ƒØdG

 ÖÑ°ùH - É«FõL hCG É« c - Ó```¡dG hCG , ó ØdG hCG , àdG ádÉM »`a OG�ƒ�ŸG Ö£°ûJ  :É«fÉK

. G�ƒMC�’G Ö°ùM ¬àÑbGôe hCG Ió¡©dG ÖMÉ°U IOGQEG øY áLQÉN eG�ƒY
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: Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG äGAGôLEG : ÉãdÉK

1 -  êP�ƒªæ d É ah , OG�ƒ�ŸG Ö£°T hCG �™«H Ö W ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ó©j

 , É``¡àª«bh , OG�ƒ�ŸG QÉ©°SCÉH á```°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG É«a�ƒà°ùe , ¢Vô¨dG Gò``¡d ó``©�ŸG

. Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG ÜÉÑ°SCGh

2 -  ëà d ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒª d ô°TÉÑ�ŸG ¢ù«FôdG Y Ö £dG ¢Vô©j

. ÉgOÉªàYGh , äÉfÉ«ÑdG áë°U øe

3 -  «µ°ûJ ¤�ƒàj �…òdG IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG Ö £dG Éëj

 ¢ù«FôdG á°SÉFôH Ö £dG Gòg »`a IOQG�ƒdG OG�ƒ�ŸG áª«b Ö£°T hCG �™«Ñd áæ÷

 , AÉ```°�†YC�’G øe á````KÓK (3) Oó````Yh , ¿õ```î�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG ```X�ƒª d ô``°TÉÑ�ŸG

 õ ```j Ée PÉ```îJ�’ áæé dG òg ¤EG Ö £dG á````dÉMEGh , »æa �ƒ````°�†Y º`````¡æ«H øe

. AGôLEG øe

4 - : á«JB�’G äGAGôLE�’G PÉîJG áæé dG Y

 - CG óæÑdG »`a IOQG�ƒdG ä�’Éë d É ÑW Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG ÜÉÑ°SCG ôaG�ƒJ øe ócCÉàdG

 º```J É```e äÉÑKEGh , É```¡°üëah OG�ƒ�ŸG á````æjÉ©e ````jôW øY IOÉ``�ŸG ò```g øe �’hCG

 , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©j ô°�† »`a ¬àé«àfh ¢üëØdG hCG áæjÉ©ª d äGAGôLEG øe

 . áæé dG AÉ°�†YCG �™«ªL øe �™b�ƒjh

 - Ü äGóæà°ù�ŸGh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a âjôLCG ób ¿�ƒµJ »àdG äÉ « ëàdG Y ´ÓW�’G

 á`````é«àædG äÉ```````ÑKEGh , OG�ƒ````�ŸG ò````g á```«MÓ°U ó````Y hCG á«````MÓ°üH á`````` ©à�ŸG

 äÉ```ÑKEGh , É¡aÓJEG Qô àj »àdG OG�ƒ````�ŸG ±Ó```JEG Y ±Gô```°TE�’Gh , ô°�†ë�ŸG »`a

. äGAGôLEG øe �” Ée

 - ê , �™```«ÑdG Ö`` W »`a âÑdG áé«àæH É¡JÉ«°U�ƒJ ø```ª°�†àj Gôjô J áæé dG ó```©J

 ô°�†  ¬H É aôe ,  dP ÜÉÑ°SCGh ,  ¢�†aôdG hCG  �ƒÑ dÉH AG�ƒ°S Ö£°ûdG  hCG

 É````©dG ô````jó�ŸG Ö````FÉf ¤EG ¬```« Y �™``«b�ƒàdG ó```©H Éëjh , ¢ü````ëØdG hCG á````æjÉ©�ŸG

. OÉªàYÓd IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d

 - O âÑdG áæé dG ôjô J ¬ª °ùJ óæY IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤�ƒàj

 QÉ£NEGh , áæé dG äÉ«°U�ƒJ A�ƒ°V »`a , Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG Ö W »`a »FÉ¡ædG

  .indd   27 / /    :  

-61-



(1106) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 É ah  AGôLEG  øe  õ j  Ée  PÉîJ�’  QGô H  ¿õî�ŸG  hD�ƒ°ù�Ÿ  ô°TÉÑ�ŸG  ¢ù«FôdG

 äGAGôLE�’Gh �•hô°ûdGh óYG�ƒ d É ah Ö£°ûdG hCG �™«ÑdG ºàjh , QGô dG Gò¡d

 ¡àfG GPEG ¥hóæ°üdG »`a �™Ñà�ŸG É¶ædGh áëFÓdG òg »`a É¡« Y ¢U�ƒ°üæ�ŸG

 . dP ¤EG »FÉ¡ædG áæé dG ôjô J

 Gò¡```d ó```©�ŸG ```�ŸÉH Ö```£°ûdG hCG �™```«ÑdÉH á°UÉÿG äGóæà°ù�ŸG �™«ªL ß``Ø�–  - `g

 äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG äGóæà°ù�ŸG òg øe áî°ùf °SôJh , ¢Vô¨dG

. º © d IófÉ°ù�ŸG

 ( 65 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G äGAGôLE�’Gh óYG�ƒ d É ah , Éj�ƒæ°S ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒe OôL ¿�ƒµj

1 - . ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒe �™«ªL ª°ûjh , á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ájÉ¡f Ñb Oô÷G ºàj

2 -  ¿�ƒ```µj �’h , Ió```fÉ°ù�ŸG äÉ```eóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf øe QGô H Oô```é d áæ÷ µ°ûJ

 øª```°�†àjh , ô°TÉÑ�ŸG ¬```°ù«FQ hCG , ¿õ```î�ŸG øY hD�ƒ```°ù�ŸG ```X�ƒ�ŸG É```¡FÉ°�†YCG Ú`H øe

 ôjó�ŸG ÖFÉf ±Gô°TEG â�– Oô÷G ºàjh , áæé dG ªY AóÑd Oóë�ŸG ïjQÉàdG QGô dG Gòg

. IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG

3 -  , Oô÷G ºFG�ƒb OGóYEG Oô÷G áæ÷ ªY AóH Ñb ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤�ƒàj

 É````gOÉªàYG ó©H ºFG�ƒ dG òg º````« °ùàH �ƒ jh , ¢Vô```¨dG Gò```¡d ó````©�ŸG êP�ƒ````ªæ d É```` ah

. Oô÷G áæ÷ ¤EG

4 -  ¬H �ƒ```ª©�ŸG É¶æ d É``` ah , OG�ƒ�ŸG ±Éæ°UCG OôL ºFG�ƒ dG º °ùJ ó©H Oô÷G áæ÷ ¤�ƒàJ

 , ºFG�ƒ dG òg »`a Oô÷G �™bGh øe Ó©a IO�ƒL�ƒ�ŸG Ió°UQC�’G äÉÑKEGh , ¥hóæ°üdG »`a

. áæé dG AÉ°�†YCG øe ºFG�ƒ dG �™«b�ƒJh

5 -  hD�ƒ```°ù�ŸG ```X�ƒ�ŸG ¤EG Oô÷G áæ÷ øe É````¡« Y �™«b�ƒàdG ó©H Oô÷G º```FG�ƒb ```°SôJ

 ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ Yh , » ©ØdG Oô÷G �™bGh øe ô©°ùdGh Ió°UQC�’G äÉÑKE�’ ¿õî�ŸG øY

 ºFG�ƒ dG òg »`a IOQG�ƒdG OG�ƒ�ŸG ¿CÉH ¬æe QGôbE�’G ó«Øj ÉÃ ºFG�ƒ dG òg Y �™«b�ƒàdG

 ¿É«H �™e Oô÷G É�“EG ó«Øj ÉÃ �™«b�ƒàdG áæé dG ¢ù«FQ Yh , É« ©a ÉgOôL �” ób

. ¬îjQÉJ äÉÑKEGh

6 -  IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf ¤EG É¡« Y �™«b�ƒàdG ó©H Oô÷G ºFG�ƒb °SôJ

. ÉgOÉªàY�’
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7 -  äÉÑKEG  ºàj  » ©ØdG  Oô÷G  �™bGh  øe  Ió°UQC�’G  ÚH  IOÉjR  hCG  õéY  O�ƒLh  ádÉM  »`a

 É ah IOÉjõdG hCG õé©dG ¥hôah Ió°UQC�’G äÉfÉ«H AÉØ«à°SGh Oô÷G áªFÉb »`a ¥ôØdG

 ¿õî�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ¤EG êP�ƒªædG Gòg É°SQEGh , ¢Vô¨dG Gò¡d óªà©�ŸG êP�ƒªæ d

 ô°TÉÑ�ŸG ¬°ù«FQ ¤EG ¬JOÉYEGh , dòd Ió©�ŸG áfÉÿG »`a ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG ìÉ°�†jE�’

 , á«dhD�ƒ°ù�ŸG ójó�–h ¥ôØdG áj�ƒ°ùJ �ƒëf ´ÉÑJ�’G ÖLG�ƒdG AGôLE�’G »`a �…CGôdG AGóHE�’

 . áé«àædÉH IófÉ°ù�ŸG äÉeóî d É©dG ôjó�ŸG ÖFÉf áWÉMEGh

8 -  êP�ƒªæ d É ah ±ô°U Ö Wh , IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG áj�ƒ°ùàd áaÉ°VEG óæ°S ó©j

. õé©dG øY Å°TÉædG ¥ôØdG áj�ƒ°ùàd óªà©�ŸG

 ( 66 ) IOÉ``�ŸG

 õ````é©dG  á```j�ƒ°ùJ - ¿õ``î�ŸG  øY hD�ƒ```°ù�ŸG  X�ƒª d ô````°TÉÑ�ŸG  ¢ù«FôdG  á aG�ƒe ó©H - R�ƒ````éj

 , ´�ƒædG »`a É¡d á¡HÉ°ûe iôNCG ±Éæ°UCG »`a óL�ƒJ »àdG IOÉjõdG øe OG�ƒ�ŸG ¢�†©H ±Éæ°UCG »`a

 CÉ````£N øY É````�ŒÉf OG�ƒ````�ŸG òg »`a IOÉjõdG hCG õé©dG ¿É```c GPEG , Ió``M�ƒdG »`a É```¡©e á```°ùfÉéàeh

. É¡æe áahô°ü�ŸG hCG áª °ùà�ŸG äÉ«ªµdG ó«b »`a

 ( 67 ) IOÉ``�ŸG

 Gò¡d ó©�ŸG êP�ƒªædG »`a âÑãj , á«©«ÑW eG�ƒY øY É�ŒÉf ¿õî�ŸG äGO�ƒL�ƒe »`a õé©dG ¿Éc GPEG

 OQG�ƒdG  äÉ«ªch ïjQÉJh ,  IOÉe µd HÉ°ùdG  Oô÷G ó«°UQh ,  �‹É G  Oô÷G ó«°UQ ¢Vô¨dG

 áj�ƒÄ�ŸG Ö°ùædÉH áfQÉ e , » ©ØdG õé© d áj�ƒÄ�ŸG Ö°ùædGh , OôL c ÚH Ió�ŸG ÓN ±hô°ü�ŸGh

. IOÉe c á©«ÑWh , øjõîàdG Ióeh , áfhõî�ŸG äÉ«ªµdG Ö°ùM É¡H ì�ƒª°ù�ŸG

 áahô°ü�ŸG äÉ«ªµdG êP�ƒªædG Gòg »`a âÑã«a , äÉ«aô°üdG áFõ�Œ øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc GPEG ÉeCG

 , äÉ«aô°üdG OóY ¿É«H �™e , IOÉe c ÉeCG HÉ°ùdG Oô÷Gh , �‹É G Oô÷G ÚH Ió�ŸG ÓN

 áÑ°ùædÉH áfQÉ e , Ió�ŸG òg ÓN áahô°ü�ŸG á«ªµ d áÑ°ùædÉH » ©ØdG õé© d áj�ƒÄ�ŸG áÑ°ùædGh

. IOÉe c á©«ÑW Ö°ùM É¡H ìô°ü�ŸG õé© d áj�ƒÄ�ŸG

 ( 68 ) IOÉ``�ŸG

 dP ª©dG áë °üeh IQhô°�†dG â°�†àbG GPEG Oô÷G AÉæKCG »`a ±Éæ°UC�’G º °ùJ hCG ±ô°U R�ƒéj

 äÉØ e »`a ±ô°üdG äÉÑ W hCG áaÉ°VE�’G äGóæ°S ´O�ƒJ ¿CG Y , Oô÷G áæ÷ á aG�ƒe �•ô°ûH

. ¢Vô¨dG Gò¡d ó©�ŸG é°ùdG »`a dP ó©H É¡ «é°ùJ ºàjh , Oô÷G á« ªY AÉ¡àfG Ú  áàbD�ƒe
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 ( 69 ) IOÉ``�ŸG

 á«dhD�ƒ°ù�ŸG ójóëàd « ëàdG ºàj , ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒ�Ÿ �…�ƒæ°ùdG Oô÷G ó©H õéY O�ƒLh ÚÑJ GPEG

 õ```é©dG á````ª«b º°üîJ ÖÑ°ùà�ŸG hCG hD�ƒ````°ù�ŸG ójó�– ádÉM »`ah , õé©dG Gò```g »`a Ö````Ñ°ùà�ŸG hCG

 ójó�–  ¿CÉ°ûH  94/115  ºbQ  ÊÉ£ °ùdG  �ƒ°Sô�ŸG  ÉµMCG  IÉYGôÃ  ,  ¬JÉ ëà°ùe  hCG  ¬ÑJGQ  øe

 , Ö°SÉæ�ŸG »ÑjOCÉàdG AGõ÷G �™«b�ƒJ �™e , Ú```ØX�ƒ�ŸG äÉbÉ ëà°SG Y õé Gh RÉæàdG ä�’ÉM

. á«FÉæL á¡Ñ°T O�ƒLh « ëàdG øe âÑK GPEG , AGôLEG øe õ j Ée PÉîJGh

 É`` ÑW õé©dG áª«b Ö£°T ºàj , ÖÑ°ùà�ŸG ójó�– Qò©J hCG , hD�ƒ```°ùe O�ƒLh óY ádÉM »`ah

. áëFÓdG òg ÉµMC�’

 ( 70 ) IOÉ``�ŸG

 ÚØX�ƒª d áª °ù�ŸG OG�ƒª d á« «°üØàdG äÉfÉ«ÑdG ¬«a âÑãj á«°üî°ûdG ó¡© d é°S É°ùeEG ºàj

 ôNBG ¤EG X�ƒe øe Ió¡©dG f R�ƒéj �’h , É¡ª °ùJ �…òdG X�ƒ�ŸG äÉfÉ«Hh , á«°üî°T ó¡©c

 dò````H Ò````°TCÉàdG ºàjh , ¢Vô¨dG Gò¡d ÉgOGó```YEG º```àj , º °ùJh º« °ùJ IQÉ```ªà°SG Ö```L�ƒÃ �’EG

. Ió¡©dG é°S »`a

 ( 71 ) IOÉ``�ŸG

 á```æ°ùdG á````jÉ¡f »`a Ió````¡© d áÁóà°ù�ŸG OG�ƒ````�ŸG øe ÚØX�ƒª d á«°üî°ûdG Ió¡©dG OôL º```àj

 ÖMÉ°U X�ƒ�ŸG �™«b�ƒàH Oô÷G ¿�ƒµjh , Oô÷G AGôLEG »Yóà°ùJ »àdG ä�’É G »`a hCG , á«dÉ�ŸG

 á```dÉM »```ah Ó©a ¬Jó¡Y »`a ¬«dEG áª °ù�ŸG OG�ƒ�ŸG O�ƒLh ó«Øj QGôbEG Y á«°üî°ûdG Ió¡©dG

 ó«Øj ÉÃ äGQGôbE�’G ò``g Y ¿õ```î�ŸG øY hD�ƒ°ù�ŸG X�ƒ�ŸG ô```°TD�ƒjh , É````ª©à°SÓd á`` É°U

. Ió¡©dG é°S »`a OQGh �ƒg É``�Ÿ á HÉ£e É¡H áàÑã�ŸG OG�ƒ�ŸG ¿CG

. áëFÓdG òg øe (67) IOÉ``�ŸG »`a IOQG�ƒdG ÉµMC�’G Ñ£J Ió¡©dG »`a õéY O�ƒLh ÚÑJ GPEGh

 ( 72 ) IOÉ``�ŸG

 ó```«YG�ƒe »`a É```« d AGô````LEG øe õ j Ée PÉîJG Ió```fÉ°ù�ŸG äÉ````eóî d É```©dG ô```jó�ŸG Ö```FÉf Y

. ¿RÉî�ŸG äGO�ƒL�ƒe OôéH ÅLÉØe µ°ûHh áæ°ùdG øe áª¶àæe ÒZ

 º````°üNh ¬æ```Y hD�ƒ```°ù�ŸG ójó�–h - IOÉjõdG hCG õé©dÉH - ¥ô```ØdG áj�ƒ°ùJh Oô````÷G óæY �™```ÑàJh

. áëFÓdG òg »`a IOQG�ƒdG óYG�ƒ dGh äGAGôLE�’G ¬àª«b Ö£°T hCG
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 �™````HÉ°ùdG ```°üØdG

á`````fRG�ƒ`�ŸG

 ( 73 ) IOÉ``�ŸG

 äGAGô````LE�’Gh óYG�ƒ d É ah Éj�ƒæ°S É````gOÉªàYGh , ¥hóæ°üdG á```fRG�ƒe «æ°üJh OGóYEG ¿�ƒ````µj

. «dódGh áëFÓdG òg ÉµMCG ÉgQô J »àdG

 ( 74 ) IOÉ``�ŸG

 ÜÉ```H c º```°ù jh , äÉahô°üª d ¿ÉK ÜÉ````Hh , äGOGôjEÓd hCG ÜÉH ¤EG áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG º°ù J

 , óæÑdG hCG , °üØdG hCG , ÜÉÑdG ¬« Y ªà°ûj Ée ójó�– »`a �™Ñàjh , OG�ƒeh , O�ƒæHh , �ƒ°üa ¤EG

 Ióªà©�ŸG dÉÑª d É ÑW äÉYhô°û�ŸG áfRG�ƒe æ°üJh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a ó©�ŸG êP�ƒªædG IOÉ``�ŸG hCG

. ¢ù é�ŸG øe QGô H ´hô°ûª d

 ( 75 ) IOÉ``�ŸG

 äBÉ```aÉµeh äÉ```°TÉ©e ¿�ƒ```fÉb øe (10) IOÉ````�ŸG øe (2) h (1) ø```jóæÑdG ¢üæH Ó``NE�’G óY �™e

 OGóYEG ¿�ƒµj , áëFÓdG òg ÉµMCGh , ¬«dEG QÉ°û�ŸG Ú«fÉª©dG áe�ƒµ G »`ØX�ƒ�Ÿ áeóÿG ó©H Ée

 IOÉjR hCG  IójóL O�ƒæH çGóëà°SÉH É¡ jó©J hCG  É¡Ñj�ƒÑJ IOÉYEG  hCG  ÉgOÉªàYGh áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG

 OhóM »`ah , äGAGôLEÓd É ah , Égò«ØæJ á©HÉàeh á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ájGóH Ñb óæÑdG ¢�†ØN hCG

. «dódG »`a IOQG�ƒdG äÉ«dhD�ƒ°ù�ŸG

 ( 76 ) IOÉ``�ŸG

 , ±hô°üe øe É¡°üîj ÉÃ ª�– á«dÉe áæ°S c ¿CG ¢SÉ°SCG Y áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG OGóYEG ¿�ƒµj

. «°üëàdG hCG , ±ô°üdG É¡«a ºàj »àdG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG øY ô¶ædG ±ô°üH , OGôjEG hCG

 á```°ü°üî�ŸG ````dÉÑ�ŸGh , á```Ø àî�ŸG ±ô```°üdG ¬```LhCG ¿É```«H �™e , á`````fRG�ƒ�ŸG QGôbEG ¢ù```` é�ŸG ````d�ƒàjh

. É¡æe µd

 ( 77 ) IOÉ``�ŸG

 ÖL�ƒJ º«°SGô�ŸG hCG ÚfG�ƒ dG âfÉc GPEG É«ªàM áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG Y äÓjó©àdG AGôLEG ¿�ƒµj

 á£°ûfCG  »`a  �™°S�ƒàdG  hCG  ájOÉ°üàb�’G  ±hô¶dG  øe  óéà°SG  ób  hCG  ,  äÓjó©àdG  òg  AGôLEG

 ±ô```°üdG ¬``LhC�’ Ióªà©�ŸG ``dÉÑ�ŸG ¢�†`````ØN hCG IOÉjR Ö````L�ƒà°ùj É```e ¬```JÉ°UÉ°üàNGh ¥hóæ°üdG

. á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN áØ àî�ŸG
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 ( 78 ) IOÉ``�ŸG

: á«JB�’G ¢ù°SC�’G IÉYGôÃ áj�ƒæ°ùdG áfRG�ƒ�ŸG OGóYEG óæY äÉahô°ü�ŸGh äGOGôjE�’G ôjó J ¿�ƒµj

 - CG: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äGOGôjE�’G ôjó J ¿�ƒµj

1 -  É```¡bÉ ëà°SG �™b�ƒà�ŸGh á`````«°�† æ�ŸG á```«dÉ�ŸG áæ``°ùdG Ó```N â``` ëà°SG »``àdG äGOGô``jE�’G

. áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN

2 -  äGQGô````b hCG º``«°SGôe hCG Ú```fG�ƒb »`a äÓjó©J hCG á```jOÉ°üàbG hCG á```«dÉe ```eG�ƒY �…CG

. äGOGôjE�’G ôjó J »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿�ƒµj

 - Ü: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äÉahô°ü�ŸG ôjó J ¿�ƒµj

1 -  �™b�ƒà�ŸG  äÉahô°ü�ŸGh  ,  á«°�† æ�ŸG  á«dÉ�ŸG  áæ°ùdG  ÓN  â ëà°SG  »àdG  äÉahô°ü�ŸG

 äÉ°UÉ°üàNG ò«ØæJ A�ƒ°V »`a áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN É¡bÉ ëà°SG

. ¥ÉØfE�’G ¢�†ØN hCG IOÉjR »Yóà°ùJ iôNCG ±hôXh ÜÉÑ°SCG øe ÉgÒZh ¥hóæ°üdG

2 - . ¥ÉØfEÓd á« ©ØdG äÉLÉ«àM�’G A�ƒ°V »`a ¥ÉØfE�’G ó«°TôJ äÉÑ £àe

3 -  iôNCG  äÉ````bÉ ëà°SG ø```e É```gÒZh ä�’ó````ÑdGh Ö```JGhôdG äGOÉ```ªàYG ô``jó J ¿�ƒµj

 �™````b�ƒà�ŸG ```FÉX�ƒdGh á`````d�ƒ¨°û�ŸG ```FÉX�ƒdG Oó````©d É``` ah áªFGódG ```FÉX�ƒdG »`` ZÉ°ûd

 É¡æY ó©j »àdG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN »`a ædG hCG á«bÎdG hCG Ú«©àdG jô£H É¡ ¨°T

 , áæ°ùdG òg ÓN IôZÉ°T FÉXh ¤EG �ƒëàJ »àdG FÉX�ƒdGh áfRG�ƒ�ŸG ´hô°ûe

 äGhÓ©dGh  ájQhódG  äGhÓ©dG  ¥É ëà°SGh  ,  ä�’óÑdGh  á«°SÉ°SC�’G  ÖJGhôdG  IOÉjRh

 , iô`NCG áØ«Xh AÉÑYCÉH « µàdG HÉ eh , á«©«é°ûàdG äBÉaÉµ�ŸG íæeh , á«©«é°ûàdG

 É¡ jó©Jh , ÉgDhÉ¨dEG �™b�ƒà�ŸGh , â«¨dCG »àdG äÉLQódGh FÉX�ƒdGh , »`aÉ°VE�’G ôLC�’Gh

 á«dÉ�ŸG äÉ°ü°üî�ŸG »`a ¢�†ØN hCG IOÉjR øe dP ¬eõ à°ùj Éeh , ¢�†ØÿG hCG �™aôdÉH

 . äÉLQódG ò¡H á£ÑJô�ŸG

4 -  äÉ```«°�†à �Ÿ É```` ÑW É```gDhÉ¨dEGh ÉgDhÉ°ûfEG ºàj »àdG á```àbD�ƒ�ŸG ```FÉX�ƒdG äGOÉ``ªàYG Qó` J

 áæ°ùdG ÓN áàbD�ƒe áØ°üH É¡ ¨°T Ü�ƒ £�ŸG FÉX�ƒdG Oó©d É ah , ª©dG ±hôXh

 áØ«X�ƒdG ÉªYCG øe AÉ¡àfÓd IOóë�ŸG á«æeõdG IÎØdGh áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á«dÉ``�ŸG

 ÖJGQ øe IÎØdG òg ÓN »`a ÉgÒa�ƒJ RÓdG á«dÉ�ŸG äÉ°ü°üî�ŸGh , É¡FÉ¨dEGh

 . iôNCG äGRÉ«àeGh ä�’óHh »°SÉ°SCG
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-66-



(1106) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

5 -  IO�ƒ```L�ƒ�ŸG á```àHÉãdG �ƒ```°UC�’G IÉ````YGôÃ á```«dÉe ¢SCGô```dG äÉahô°ü�ŸG äGOÉ```ªàYG Qó J

 ´hô°ûe É¡æY ó©j »àdG á«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN É¡æe IójóL �ƒ°UCG ¤EG äÉLÉ«àM�’Gh

. ¿RÉî�ŸG ¤EG É¡d�ƒ°Uh ïjQÉJ ¤EG AGô°ûdG «dÉµJh , �ƒ°UC�’G òg QÉ©°SCGh , áfRG�ƒ�ŸG

6 -  áeÈ�ŸG O�ƒ ©dGh äÉLÉ«àMÓd É ah áfÉ«°üdG äGOÉªàYÉH á°UÉÿG äÉahô°ü�ŸG Qó J

 �™````Ñàjh , áfRG�ƒ�ŸG É¡æY ó©�ŸG á```«dÉ�ŸG áæ°ùdG ÓN É```gDhÉ¡fEG hCG Égójó�Œ �™b�ƒà�ŸG hCG

. äÉeóÿG O�ƒ Y �™«ªL äGOÉªàYG ôjó J »`a dP

7 -  , QÉéÄà°S�’G ¤EG ¥hó````æ°üdG äÉLÉ«àM�’ É```` ah äGQÉ```` ©dG Iô````LCG äGOÉ```ªàYG Qó``` J

 Égójó�Œh ¥hó````æ°üdG É¡H õà j áfÉ«°Uh IôLCG øe É¡Ø«dÉµJh , á````eÈ�ŸG O�ƒ``` ©dGh

 ¢�†````````ØN hCG IOÉ`````````jR øe É`````¡« Y Ö````JÎj Éeh , á``````«dÉ�ŸG á```````æ°ùdG Ó``````N ÉgDhÉ``````¡fEG hCG

. «dÉµàdG òg »`a

 ( 79 ) IOÉ``�ŸG

 , O�ƒ ©dG »`a IOQG�ƒ``````dG ò```«ØæàdG ````MGôeh è````eGÈd É``` ah äÉ```Yhô°û�ŸG äGOÉ`ªàYG ô`jó J ¿�ƒµj

. äGOÉªàY�’G òg ôjó J »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿�ƒµj iôNCG eG�ƒY �…CGh

 ( 80 ) IOÉ``�ŸG

 ¿�ƒµj  á«dÉ�ŸG  áæ°ùdG  ájGóH  Ñb  áj�ƒæ°ùdG  áfRG�ƒ�ŸG  ´hô°ûe  QGôbEG  óY  hCG  ÒNCÉàdG  ádÉM  »`a

 á```« ©ØdG äÉ```LÉ«àMÓd É```` ahh , ´hô````°û�ŸG Gòg »`a áLQó�ŸG äGOÉ````ªàY�’G Ohó````M »`a ¥É```ØfE�’G

. ¥ÉØfEÓd

 ( 81 ) IOÉ``�ŸG

 ÉgRhÉ�Œ R�ƒ````éj �’ , i�ƒ`````°üb GOhóM áfRG�ƒ�ŸÉH äÉahô°üª d á```°ü°üî�ŸG äGOÉ`````ªàY�’G Èà©J

. ¢ù é�ŸG á aG�ƒe ó©Hh , ª©dG áë °üe äÉ«°�†à e Y AÉæH �’EG

 ( 82 ) IOÉ``�ŸG

 OG�ƒe hCG O�ƒ```æH hCG �ƒ````°üa ÚH äÉ`````ahô°ü�ŸG äGOÉªàYG ```` f ¢ù é�ŸG á aG�ƒe òNCG ó©H R�ƒéj

 . dP áeÉ©dG áë °ü�ŸG â°�†àbG GPEG , áfRG�ƒª d ÊÉãdG ÜÉÑdG
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الف�صــل الثامــن 

الإيــــرادات

املــادة ) 83 ( 

حت�صل �الأمو�ل �مل�صتحقــة لل�صنـــدوق نقد� ، �أو مبوجب حو�الت بنكية ، �أو �صيكات م�صرفـية ، 

وير�عى عند �ل�صد�د مبوجب �ل�صيكات �مل�صرفـية ما ياأتي : 

�أن يكون �ل�صيك م�صحوبا على �أحد �مل�صارف �ملرخ�ص لها طبقا الأحكام �لقانون   - 1

�مل�صرفـي �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2000/114 .

، وب�صفة خا�صة توقيع �ل�صاحب  �أن يتو�فر فـي �ل�صيك �ل�صروط �ملحددة قانونا   - 2

�ملدين . 

3 - عدم قبول �صيكات موؤجلة �ال�صتحقاق �صد�د� الإير�د�ت م�صتحقة �الأد�ء ، با�صتثناء 

�حلاالت �لتي يجوز فـيها �لتق�صيط ، �أو �لتي يقدرها �ملدير �لعام .

4 - عــدم قبــول �لوفــاء بال�صيــك �لــذي �نتقلــت ملكية �حلق �لثابت فـيه �إىل �ل�صاحب 

�ملدين باالإير�د بطريق �لتظهري .

5 - �أن يقـــدم �ل�صيـــك �إىل �مل�صــرف �مل�صحــوب عليــه للوفــــاء خالل �ملــدة �ملحددة قانونا 

من �لتاريخ �لثابت الإ�صد�ره ، وال ترب�أ ذمة �ملدين باالإير�د ، وال ينق�صي �لتز�مه 

بالوفاء به �إىل �ل�صندوق �إال بقيام �مل�صرف �مل�صحوب عليه �ل�صيك ب�صرف قيمته .

6 - �أن تكون �ل�صيكات �ملحررة با�صم �ل�صندوق م�صطرة .

7 - لل�صندوق �أن يطلب من �ل�صاحب �ملدين باالإير�د تقدمي �صامن �حتياطي ، وفقا 

للمادة )543( من قانون �لتجارة �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم 90/55 .

املــادة ) 84 ( 

يجـــب علـــى �ملوظـــف �ملختـــ�ص فـي �ل�صنـــدوق �تخــاذ �الإجـــر�ء�ت �لالزمــــة لتح�صيـــل �ملبلـــغ 

�مل�صتحق بالرجوع على �ل�صاحب �ملدين باالإير�د �أو �تباع �الإجر�ء�ت �ملقررة للتنفـيذ �الإد�ري 

�إذ� تطلب �الأمر ، وذلك فـي حالة عدم �صرف قيمة �ل�صيك ، دون �الإخالل باإحالة �ل�صيك 

�إثبات �مل�صرف �مل�صحوب  ، بعد  �إجر�ء�ت رفع �لدعوى �لعمومية  �إىل �الدعاء �لعام التخاذ 

عليــه �ل�صيـــك �المتناع عن �لوفاء بقيمته فـي �مليعاد �ملحدد به ، ورف�ص قبوله لل�صرف . 
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ويتــــم قيد �ل�صيكـــــات �لتي مل يتم حت�صيلها وفقــا للنظـــام و�الإجــر�ء�ت �لــــو�ردة بالدليـــل ، 

وال ت�صتبعد قيمتها من ح�صاب �الإير�د�ت . 

املــادة ) 85 ( 

و�لتوقيع   ، �إي�صال  باإ�صد�ر  �أي مبلغ م�صتحق لل�صندوق  �ملخت�ص بتح�صيل  �ملوظف  يلتزم 

عليــه بــما يفـيــد ت�صلـــم �ملبلغ �لو�جـــب حت�صيله ، وتاريخ �لت�صلم ، وفقا للنموذج �ملعد لهذ� 

�لغر�ص ، ويكون �الإي�صال من �أ�صل ، وعدة ن�صخ ، وباأرقام م�صل�صلة .

 وي�صلم �الإي�صال �إىل د�فع �الإير�د ، وحتفظ ن�صخة منه لدى �ملوظف �ملخت�ص .

 ويجـــب فــــي حالـــة �إلغـــاء �الإي�صـــال الأي �صبـــب مــــن �الأ�صبـــاب �الحتفـــاظ باأ�صـــل �الإي�صـــال 

ون�صخته ، و�لتاأ�صري عليهما من �ملوظف �ملخت�ص بكلمة )ملغى( .

املــادة ) 86 ( 

يجب �إيد�ع �حل�صيلة �ليومية لالإير�د�ت فـي �حل�صاب �ملخت�ص �ملفتوح با�صم �ل�صندوق لدى 

�لبنك ، ويتم �لتوريد يوميا على �لنموذج �ملعد لهذ� �لغر�ص ، وفـي موعد غايته �ل�صاعة 

�لثانية ع�صرة ظهر� من �ليوم �لذي مت فـيه �لتح�صيل .

 وفـي حالة تعذر �لتــوريد فـي هذ� �ملـــوعد يوؤجل �إىل �أول يوم عمل مبا�صرة ، بعد �أخذ مو�فقة 

مدير د�ئرة �ل�صوؤون �ملالية .

املــادة ) 87 ( 

يكــون قيـــد و�إثبـــات جميـــع �الإيـــر�د�ت ح�صب نوع كل �إير�د ، وطبقا لالإجر�ء�ت ، و�لدورة 

�مل�صتندية �ملحددة بالدليل .

املــادة ) 88 ( 

تعامــل �ملبالــغ �لتــي ت�صتــــرد ، �إذ� تبيــــن �أن �صرفهـــا كـــان قــد تـــم بغيـــر حــق ، طبقــا للقو�عـــد 

و�الإجر�ء�ت �لو�ردة بالدليل .

املــادة ) 89 ( 

�ملو�زنة  فـي  �ملقررة  �الإير�د�ت  �صنوية بني  ربع  �إجر�ء مقارنة  �ملخت�صة  �لد�ئرة  يجب على 

�لتقديرية ، و�الإير�د�ت �ملحققة ، وعر�ص �لنتائج على �ملر�قب �ملايل ، ليقوم باإعد�د تقرير 

مف�صل يو�صح فـيه تلك �لفروقات �جلوهرية و�أ�صبابها ، مع بيان �الإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها 

ملعاجلة هذه �الأ�صباب �إذ� تطلب �الأمر ، ورفع �لتقرير �إىل �ملدير �لعام لعر�صه على �ملجل�ص 

فـي �أول �جتماع تال ، لتقرير ما ير�ه منا�صبا .
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 ويجــب فـــي كـــل الأحـــوال ، وبــدون تاأخـري عــن املواعيــد املقررة ، اتخاذ الإجراءات الالزمة 

لتح�صيل الإيرادات املتاأخرة ال�صداد فـي مواعيد حت�صيلها ، وقطع التقادم ، ويكون املوظف 

املخت�ص بتح�صيل الإيراد م�صوؤول عن اأي اإهمال اأو تق�صري فـي اتخاذ هذه الإجراءات .

املــادة ) 90 ( 

فـي حالة وفاة اأو ت�صفـية اأو اإ�صهار اإفال�ص املدين بالإيراد يتم توجيه اإخطار مبقدار املبلغ 

امل�صتحق على املدين ونوعه و�صند ال�صتحقاق - قانون ، اأو لئحة ، اأو قرار وزاري ، اأو عقد ، 

اأو حكم ق�صائي ، اأو غريه - اإىل املوظف املخت�ص فـي املحكمة املخت�صة بتوزيع تركة املدين 

بالإيـــراد اأو امل�صفـــي اأو مديـــر التفلي�صــــة ، بح�صـــب الأحــــوال ، دون الإخالل باتخـــاذ وتوقيع 

اإجراءات احلجز التحفظي املقررة قانونا ، و�صمان الوفاء باملبالغ امل�صتحقة لل�صندوق .

 ويجــب فــــي حالـــة عـــدم ال�صـــداد اتبـــاع الإجـــراءات املقــررة للتنفـيذ الإداري ، وتعترب املبالغ 

امل�صتحقة لل�صندوق من الأموال العامة واحلقوق املمتازة التي ت�صتوفى من جميع الأموال 

اململوكة للمدينني بها حتت اأي يد كانت ، وبالأولوية على ما عداها من ديون اأخرى ، وفقا 

ملا هو مقرر قانونا فـي هذا ال�صاأن .

املــادة ) 91 ( 

املدين  الكفـيل مت�صامنا مع  ، ويعترب  بالإيراد  املدين  يكفل  كفـيل �صخ�صي  يجوز تقدمي 

فـي ال�صداد ، وملزما بالوفاء باملبالغ امل�صمونة بكفالته فـي حالة عدم �صدادها من املدين ، 

وتتخذ فـي مواجهته اإجراءات التنفـيذ الإداري للوفاء بهذه املبالغ ، بالإ�صافة اإىل الفائدة 

امل�صتحقة خالل فرتة املطالبة حتى تاريخ الوفاء بها من املدين اأو الكفـيل .

 ول يرتتب على قبول الكفـيل ال�صخ�صي ل�صمان املدين بالإيراد الإخالل مبا يجب تقدميه 

من خطابات �صمان م�صرفـي ، اأو تاأمينات ل�صمان ح�صن التنفـيذ ، وفقا ملـا تقرره القوانني ، 

اأو هـذه الالئحة ، اأو العقود ، اأو غريها .

املــادة ) 92 ( 

يجـــوز للمديـــر العـــام املوافقـــة علـــى اأن يكون الوفاء مببالغ الإيرادات امل�صتحقة لل�صندوق 

على اأق�صاط ، وذلك بناء على طلب من املدين ، ومبراعاة الآتي :

1 - اأن يثبـــت طالـــب التق�صيـــط من واقــع امل�صتندات عــدم مقدرته على �صداد املبالغ 

امل�صتحقة عليه دفعة واحدة .
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2 - اأن يقـــدم املديـــن ال�صمانـــات والتاأمينـــات التي يحددها ال�صندوق ل�صمان الوفاء 

بقيمـــة جميـــع املبالـــغ امل�صتحقـــة كاإيـــراد ، ويظـــل هـــذا ال�صمـــان �صاريا طوال مـــدة 

التق�صيط ، وحتى اإمتام ال�صداد بالكامل .

3 - يحدد القرار ال�صادر باملوافقة على طلب التق�صيط طريقة تق�صيط املبالغ امل�صتحقة 

ح�صب ظروف كل حالة على حدة ، ويجوز اإلغاء قرار التق�صيط فـي حالة تخلف 

املديـــن عـــن امليعـــاد املقـــرر للوفــــاء بالق�صــــط الواجــــب ال�صداد بدون عذر مقبول ، 

اأو زوال اأ�صباب التق�صيط .

واإذا   ، املواعيد املحددة  4 - على املوظف املخت�ص متابعة �صداد املدين لالأق�صاط فـي 

تخلف عن ال�صداد فـي هذه املواعيد يوجه اإليه اإنذار بال�صداد خالل )10( ع�صرة 

اأيام على الأكرث ، وفـي حالة عدم ال�صداد خالل املدة املحددة بالإنذار ، وعدم تقدمه 

بعذر يقبله املدير العام ، تتخذ فـي مواجهته الإجراءات املقررة للتنفـيذ الإداري ، 

مع مطالبته بالوفاء بجميع املبالغ امل�صتحقة ، واإلغاء قرار التق�صيط .

املــادة ) 93 ( 

اإ�صهار  حالت  فـي  وذلك   ، لل�صندوق  فعال  ا�صتحقت  التي  املبالغ  اإ�صقاط  للمجل�ص  يجوز 

اإفال�ص املدين ، اأو احلكم باإع�صاره ، اأو وفاته من غري تركة ، اأو مع وجود تركة م�صتغرقة 

بالديون ، وغري مقدمة على دين للحكومة ، اأو عدم وجود اأموال للمدين ميكن التنفـيذ 

عليها ، اأو اإذا ثبت اأن املبالغ قد �صرفت كم�صتحقات تقاعدية - بدون وجه حق - بغري خطاأ 

املدين .

اأي من هذه احلالت  تثبــت حتقق  التي  الر�صمية  امل�صتنـــدات  تقديــــم  لالإ�صقــــاط   ويجـــب 

اأو اأ�صبابـــه ، ويتـــم اإلغاء قرار الإ�صقاط ، واعتباره كاأن مل يكن اإذا تبني اأنه قام على �صبب 

غري �صحيح ، وتتخذ فورا الإجراءات الالزمة لتح�صيل املبالغ امل�صتحقة باتباع الإجراءات 

املقررة للتنفـيذ الإداري ، دون الإخالل بقواعد التقادم .

املــادة ) 94 ( 

للمجل�ص التجاوز عن ا�صرتداد ما �صرف بدون وجه حق اإىل موظفـي ال�صندوق من رواتب ، 

اأو بـــدلت ، اأو مكافــــاآت ، اأو مـــا فــــي حكمهـــا ، فــــي احلــــالت التــــي يقــــدرها ، بناء على طلب 

من املوظف ، وبعد تو�صية املدير العام ، وذلك دون الإخالل بقواعد التقادم ، اأو الرجوع 

على املوظف الذي تثبت م�صوؤوليته بقيمة املبالغ التي يتم التجاوز عن ا�صرتدادها .
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الف�ســل التا�ســع 

امل�سروفـــــات 

املــادة ) 95 ( 

يختـــ�ص املفـــو�ص بالإنفـــاق فــــي حــــدود ال�صالحيــــات وامل�صوؤوليــــات املقــــررة لـــــه باملوافقــــة 

على الرتباط ، اأو اللتزام بقيمة مدفوعات امل�صتحقات التقاعدية ، اأو امل�صرتيات ، اأو تكاليف 

تنفـيذ الأعمال ، اأو اأداء اخلدمات ، وغريها من املدفوعات الأخرى ، وذلك باتباع القواعد 

والقرارات  والنظم  واللوائح  القوانني  اأحكام  ومبراعاة   ، الدليل  فـي  الواردة  والإجراءات 

 ، لل�صندوق  ال�صنوية  باملوازنة  املدرجة  ، طبقا لالعتمادات  املربمة  والعقود   ، بها  املعمول 

وموازنة امل�صاريع .

املــادة ) 96 ( 

يكون اإعداد �صندات ال�صرف من واقع امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف بعد التاأكد من مراجعتها 

مــن املوظــــف املختــــــ�ص ، ووفقــــا لل�صالحيــــــات واتبــــاع الإجـــــراءات الـــــواردة فـي الدليـــــل ، 

مبا ل يتــعار�ص ، اأو يخالف اأحكام هذه الالئحة .

وهذه امل�صتندات ما ياأتي : 

اأ - العقد ، اأو اأمر ال�صراء ، اأو طلب احل�صول على اخلدمة .

ب - حم�صر فح�ص الأ�صناف ، اأو ت�صلم الأعمال .

ج - فاتورة املورد .

د - اأي م�صتندات اأخرى تكون موؤيدة لل�صرف .

 ويرفق مع �صند ال�صرف اأ�صل امل�صتند املوؤيد لل�صرف ، وفـي حالة تعر�صه للفقد اأو التلف 

ترفق ن�صخة منه موؤ�صر عليها من املوظف املخت�ص ومدير دائرة ال�صوؤون املالية باأن القيمة 

املطلوبة بامل�صتند مل ي�صبق �صرفها باأي �صند اآخر .

املــادة ) 97 ( 

يتوىل املوظف املخت�ص اإعداد �صند ال�صرف وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص ، خالل )1( 

�صهر على الأكرث من تاريخ تقدمي امل�صتند املوؤيد ل�صرف املبالغ املطلوبة ال�صداد ، متى كانت 

ال�صرف  �صند  اإعداد  املخت�ص عند  املوظف  ، وعلى  ال�صرف  املبالغ م�صتوفاة ل�صروط  هذه 

خ�صم اأي مبالغ تكون م�صتحقة على امل�صتفـيد ل�صالح ال�صندوق .
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املــادة ) 98 ( 

يكون اعتماد �صندات ال�صرف وفقا للحدود املالية الآتية :

- من مدير دائرة ال�صوؤون املالية بالن�صبة لل�صندات التي تقل قيمتها عن )50000( 

خم�صني األف ريال عماين .

اأو نائب املدير العام للخدمات امل�صاندة بالن�صبة لل�صندات التي   ، - من املدير العام 

تبلغ قيمتها )50000( خم�صني األف ريال عماين فاأكرث .

 ويتم �صرف قيمة �صند ال�صرف اإىل �صاحب احلق فـيه باإحدى الطرق الآتية : 

اأ - نقدا اأو اإ�صدار �صيكات م�صرفـية ، مقابل اإي�صال بالت�صليم ، اأو التوقيع على ال�صند 

بالت�صلـــم مقرونـــا بال�صـــم الوا�صـــح ل�صاحـــب احلـــق فـي ال�صــرف اأو وكيلــه اإذا كــان 

املت�صلـــم موكـــال عنــه ، وذلك بعد التحقق من �صخ�صية املت�صلم ، و�صند الوكالة . 

اإلـــى احل�صابـــات اخلا�صة باأ�صحاب ال�صاأن لدى امل�صارف املحددة  ب - حتويـــل املبالـــغ 

من قبلهم .

كلمة  بختم  به  املرفقة  امل�صتندات  وجميع  ال�صرف  �صند  من  الثانية  الن�صخة  ختم   ويجب 

)دفع( ، مقرونا بتاريخ ال�صرف فور التحقق من واقعة �صرف قيمة ال�صند ، وعلى الدائرة 

املخت�صة حفظ �صندات ال�صرف مع هذه امل�صتندات بعد ختمها بهذه الكلمة .

املــادة ) 99 ( 

يكون �صرف رواتب موظفـي ال�صندوق ومعا�صات املتقاعدين خالل الأيام الع�صرة الأخرية 

من ال�صهر الذي ا�صتحقت فـيه ، وللمدير العام اأن يجيز ال�صرف فـي امليعاد الذي يحدده 

مبنا�صبة عطالت الأعياد واملنا�صبات الر�صمية ، ومبنا�صبة �صهر رم�صان ، دون تقيد بامليعاد 

امل�صار اإليه ، ويجوز �صرف الراتب الكامل مقدما اإىل املوظف عن فرتة الإجازة العتيادية ، 

اأو عند تعوي�صه نقدا عن هذه الإجازة .

 وتـــوؤول اإلـــى ال�صنـــدوق الرواتـــب وما فـي حكمها ، التي �صقـــط حـــق املوظــف فـي اقت�صائها 

بالتقادم .
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املــادة ) 100( 

فـي حالة توفـري ال�صكن للموظف يلتزم باإ�صالح اأي تلف اأو هالك ي�صيب امل�صكن اإذا ثبت 

من التحقيق م�صوؤوليته عن هذا التلف اأو الهالك اأو �صوء ال�صتعمال ، ويتم خ�صم املبالغ 

امل�صتحقـــة عليــــه نتيجـــة ذلـــك مـــن راتبـــه اأو مكافـــاأة نهايــة اخلدمة مبراعاة اأحكام املر�صوم 

ال�صلطاين رقم 94/115 ب�صاأن حتديد حالت التنازل واحلجز على ا�صتحقاقات املوظفـني ، 

واإجراءات التنفـيذ الإداري .

املــادة ) 101( 

يجب على الدائرة املخت�صة اإجراء مقارنة ربع �صنوية بني امل�صروفات املقررة فـي املوازنة 

التقديرية ، وامل�صروفات املحققة ، وعر�ص النتائج على املراقب املايل ، ليقوم باإعداد تقرير 

مف�صــــل يو�صــح فـيـــه الفروقـــات اجلوهريـــة واأ�صبابـهــا مع بيــان الإجراءات الواجب اتباعها 

ملعاجلة هذه الأ�صباب ، اإذا تطلب الأمر ، ورفع التقرير اإىل املدير العام لعر�صه على املجل�ص 

فـي اأول اجتماع تال ، لتقرير ما يراه منا�صبا .

الف�ســل العا�ســر 

ال�سلـــف النرثيـــــة 

املــادة ) 102( 

تخ�صــــ�ص ال�صلـــف النرثيـــة ملواجهــــة �صــــرف بعـــ�ص النفقـــــات ذات القيمـــــة الب�صيطـــــة التـــي 

ل تتجاوز )100( مائة ريال عماين فـي املرة الواحدة ، ويجوز فـي احلالت التي ت�صتدعي 

ال�صرف ب�صبب الظروف ال�صطرارية جتاوز هذا املبلغ ، وذلك مبراعاة الإجراءات الواردة 

فـي الدليل ، وال�صوابط الآتية :

اأ - اإن�صاء وحتديد مبلغ ال�صلفة ، مبوافقة مدير دائرة ال�صوؤون املالية ، ب�صرط األ يزيد 

مبلغ ال�صلفة على )2000( األفـي ريال عماين .

ب - ا�صتعا�صـــة امل�صروفـــات مــن مبلغ ال�صلفة ، بعد موافقة مدير دائرة ال�صوؤون املالية 

اإذا بلغت قيمة هذه امل�صروفات )50%( خم�صني فـي املائة من مبلغ ال�صلفة املعتمدة .
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ج - عدم  جواز �صرف اأي مبلغ لأي موظف فـي ال�صندوق اأو غريه ب�صفة �صلفة �صخ�صية 

اأو غري م�صتحقة ، طبقا لأحكام القوانني اأو اللوائح اأو العقود املعمول بها .

د - ال�صرف من مبلغ ال�صلفة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص ، وتتبع عند اإن�صائها 

اأو ال�صرف منها اأو ال�صتعا�صة الإجراءات الواردة فـي الدليل ، ويتم ختم �صندات 

ال�صرف بختم خا�ص يحمل كلمة )�صرف( ، مقرونـــا بالتاريـــخ ، وتعطــــى اأرقامـــا 

م�صل�صلة �صنوية .

املــادة ) 103( 

 ، اأحد املوظفـني فـي ال�صندوق من �صاغلي الوظائف الدائمة  اإىل  يعهد بال�صلفة النرثية 

ويوقع املوظف عند ت�صلمها اإقرارا يفـيد اأنها فـي عهدته ، ومبينا فـيه تاريخ ت�صلمه مبلغ 

ال�صلفة ومقداره ، ويلتزم بال�صرف طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة 

والدليل .

 وفـي حالة قيام املوظف املتعهد مببلغ ال�صلفة باإجازة تزيــــد مدتهــــا علـــى )3( ثالثـــة اأيـــام 

يلتزم بت�صليم ما فـي عهدته من ر�صيد ال�صلفة وامل�صتندات املوؤيدة ملبلغ ال�صلفة وال�صرف 

منــه اإلـــى موظـــف اآخـــر مــن �صاغلــي الوظائــف الدائمــة يحــدده املدير العام ، ويتم الت�صليم 

والت�صلم مبوجب حم�صر يوقع عليه الثنان ، وعند عودة املوظف �صاحب العهدة الأ�صلي 

ملبلغ ال�صلفة من الإجازة ي�صلم اإليه ر�صيد ال�صلفة وامل�صتندات امل�صار اإليها مبوجب حم�صر 

ت�صليم وت�صلم يوقع عليه كل منهما .

 وفــي حالــة نقــل هــذا املوظــف املتعهـــد مببلـــغ ال�صلفــة اأو ندبه اأو اإعارته اأو انتهاء خدمته 

لأي �صبب يتم جرد مبلغ ال�صلفة من مدير الدائرة التابع له املوظف ، وت�صليم ر�صيدها 

وامل�صتندات املوؤيدة لل�صرف اإىل موظف من �صاغلي الوظائف الدائمة يحدده املدير العام ، 

وذلك مبـوجب حم�صـر ت�صليم وت�صلم يـوقع عليه كل من املــوظف املتعهد مببلغ ال�صلفة ، 

واملوظف الذي يتم حتديده ليتوىل هذه امل�صوؤولية .

 واإذا كان انتهاء اخلدمة ب�صبب الوفاة اأو النقطاع عن العمل يتم الت�صليم والت�صلم طبقا 

ملح�صر اجلرد ، واإقرار املوظف بالت�صلم بالتوقيع على هذا املح�صر .

 وفــــي حالـــة وجـــود زيـــادة اأو عجـــز فـي ر�صيـــد ال�صلفـــة تتبــــع الإجـــراءات املن�صـــو�ص عليهـــا 

فـي املادة  )104( من هذه الالئحة .
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املــادة ) 104( 

يتوىل مدير الدائرة التابع لها املوظف الذي بعهدته ال�صلفة النرثية جرد ر�صيدها مرة 

واحدة على الأقل فـي نهاية كل �صهر للتحقق من اأن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد 

الدفرتي ، ويتم اجلرد وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .

 واإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد يعترب املبلغ الزائد من جملة الإيرادات ، ويتم 

اأ�صفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد  اإذا  اأما   ، توريده اإىل ح�صاب ال�صندوق املخت�ض 

 ، اإذا ثبت من التحقيق م�صوؤوليته عن العجز  فـيلتزم املوظف املتعهد مببلغ ال�صلفة ب�صداده 

وجدت  اإذا   ، اجلزائية  امل�صاءلة  اإجراءات  اتخاذ  اأو   ، املنا�صب  اجلزاء  بتوقيع  الإخالل  دون 

�صبهة جنائية .

املــادة ) 105( 

ال�صنة  نهاية  فـي  النرثية  ال�صلفة  بعهدته  الذي  املوظف  لها  التابع  الدائرة  مدير  يتوىل 

املالية من كل عام ت�صوية مبلغها ، باإعداد ك�صف م�صروفات ال�صلفة وفقا للنموذج املعد لهذا 

الغـــر�ض ، واإجـــراء القيــــود املحا�صبيـــة الالزمـــة ، وتوريد الر�صيد الباقي من مبلغ ال�صلفة 

- اإن وجد - اإىل ح�صاب ال�صندوق املخت�ض .

الف�شــل احلــادي ع�شــر

اخلـــزينـــة

املــادة ) 106( 

يكون خلزينة املقر الرئي�صي لل�صندوق اأو الدوائر التابعة له فـي املحافظات موظف خمت�ض ، 

ي�صدر بتعيينه وحتديد م�صوؤوليته عن اخلزينة وحمتوياتها وما يت�صل بها من اأعمال قرار 

من املدير العام ، على اأن يكون هذا املوظف من �صاغلي الوظائف الدائمة ، ويكون م�صوؤول 

اأو الإ�صراف على هذه  اأعمال اخلزينة وجميع حمتوياتها ، واأي تق�صري فـي احلفاظ  عن 

املحتويات .

املــادة ) 107( 

يكون املوظف ، الذي ي�صند اإليه اأعمال اخلزينة م�صوؤول عن حمتوياتها ، وعليه اأن ي�صلم 

جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�صجالت وامل�صتندات التي يتم القيد مبوجبها 

اإىل اأحد املوظفـني من �صاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده املدير العام ، وذلك عند قيام 
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هذا املوظف بالإجازة ، اأو ندبه كل الوقت فـي داخل اأو خارج ال�صندوق ، اأو نقله ، اأو اإعارته ، 

اأو اإيفاده فـي بعثة ، اأو منحة درا�صية داخل ، اأو خارج ال�صلطنة ، اأو انتهاء خدمته ب�صبب غري 

النقطاع عن العمل اأو الوفاة .

 ويتم الت�صليم والت�صلم مبوجب حم�صر يوقع من هذا املوظف ، ومن يحل حمله ومدير 

دائــرة ال�صــوؤون املاليــة اأو مديــر دائــرة ال�صنـــدوق فـــي املحافظــة ح�صــب الأحــوال بعـــد جـــرد 

حمتويات اخلزينة .

 وفـــي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ي�صند اإليه اأعمال اخلزينة وامل�صوؤولية عن حمتوياتها 

ب�صبب النقطاع عن العمل اأو الوفاة ، ت�صكل جلنة بقـــرار مــن املديــر العــام ، علـــى اأن يكـــون 

من بني اأع�صائها مدير دائرة ال�صوؤون املالية ، وموظف من  دائرة  التدقيق الداخلي ، وذلك 

جلــرد حمتويـــات اخلزينـــة ، واإعــداد حم�صــر باجلرد ، يتم فـيه اإثبات هذه املحتويات وفقا 

، وت�صلم املحتويات  اأع�صاء هذه اللجنة  لنتيجة اجلرد مع التوقيع على هذا املح�صر من 

و�صجالت اخلزينة وامل�صتندات التي يتم القيد مبوجبهـــا اإلـــى مـــن يعيـــن اأو ينتـــدب لهـــذه 

الوظيفة بناء على قرار من املدير العام .

املــادة ) 108( 

يجب فـي جميع حالت الت�صليم والت�صلــم وفقــا للمادة )107( مـــن هـــذه الالئحـــة حتديـــد 

امل�صوؤولية فـي حالة ما اإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود عجز اأو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا 

لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 109( 

ت�صليم  ، ويكون  املخت�ض  املوظف  ي�صمح بدخوله لغري  يخ�ص�ض للخزينة مكان حمدد ل 

اأي عيوب  اإىل هذا املوظف بعد الفح�ض والتاأكد من �صالحيتها و�صالمتها من  اخلزينة 

من قبل جلنة ت�صكل لهذا الغر�ض ، واإثبات ذلك فـي حم�صر يوقع عليه من جميع اأع�صاء 

اللجنة .

 ويتم و�صع املفاتيح الحتياطية فـي داخل مظروف يتم - بعد غلقه - ختمه بال�صمع الأحمر ، 

ويحفظ لدى مدير الدائرة املعنية .

القيد  التي يتم  وامل�صتندات  الأحوال تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�صجالت   وفـي جميع 

مبوجبها واملفاتيح اخلا�صة بها عهدة طرف من ت�صلمها ، ويتحمل امل�صوؤولية عنها ، طبقا 

لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�صندوق .
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املــادة ) 110( 

ل يجـــوز الحتفـــاظ فــــي اخلزينـــة بـــاأي نقــــــود اأو �صيكــــــات اأو حمتويــــــات اأخـــــــرى ل تخـــــ�ض 

ال�صنــدوق ، ويراعى عند الحتفاظ فـي اخلزينة مببلغ ال�صلفة النرثية جتنيبه عن �صائر 

املحتويات الأخرى للخزينة .

 ول تعمـــل اخلزينــــة اإل فــــي اأوقـــات العمـــل الر�صميـــة ، ويجـــوز فـي حالــة ال�صـــرورة ، وبناء 

علـى موافقــة املديــر العام اأو اأحد نوابه اأن تعمل اخلزينة خالل اأيام الإجازات الأ�صبوعية ، 

اأو الر�صمية ، اأو فـي غري الأوقات املحددة للعمل الر�صمي .

املــادة ) 111( 

فــــي حالـــة فقـــد اأو تلـــف مفتــــاح اخلزينـــة ، يجـــب على املوظف امل�صوؤول عن املفتاح املفقود 

اأو التالف اإخطار نائب املدير العام للخدمات امل�صاندة كتابة بواقعة الفقد اأو التلف للمفتاح ، 

وعليـــه فـــور اإخطـــاره ت�صكيـــل جلنـــة لفـــ�ض وفتــــح اخلزينـــة ، ويكـــون من اأع�صائها موظف 

من دائرة التدقيق الداخلي بال�صندوق ، وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتويـــات اخلزينــة ، 

واإعداد حم�صر بنتيجة اجلرد ، وا�صتبدال املفتاح املفقود اأو التالف .

 وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود اأو التالف ، يتم فتح اخلزينة مبعرفة 

اأحد الفنيني املتخ�ص�صني ، وذلك حتت اإ�صراف اللجنة امل�صار اإليها ، ودون اإخالل باإجراء 

التحقـــيق الــــالزم ، وحتديــــد امل�صوؤوليـــة عــــن واقعــــة الفقــــد اأو التلـــف ، وعـــن وجـــود العجز 

اأو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة ، طبقا للقواعد الواردة فـي اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 112( 

يجب على املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة اللتزام بالآتي :

1 - التحقق من �صحة ر�صيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�صابق على بدء مبا�صرة 

عمله اليومي ، وقبل التعامل مع الأفراد ، واإثبات ذلك فـي الك�صوف اأو ال�صجالت 

املعدة لهذا الغر�ض ، والتوقيع عليه .

2 - ت�صلــم الإيــرادات اخلا�صــة بال�صنــدوق ، وتوريدها ، وفقا لأحكام هذه الالئحة ، 

والنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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3 - قيــد ال�صيكـــات الـــواردة اإىل اخلزينــة ، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ، واإثبات 

البيانــات املتعلقـــة برقــم ال�صيــك وتاريخـــه ، وا�صـــم امل�صرف امل�صحوب عليه ، وا�صم 

ال�صاحـــب ، ومبلـــغ ال�صيـــك فــــي ال�صجـــل املعـــد لهـــذا الغـــر�ض ، وذلــك بعـــد التاأكـــد 

من وجود توقيع ال�صاحب على ال�صيك ، وقبل توريد ال�صيكات للم�صارف للتح�صيل ، 

ويكون م�صوؤول عن اأي نق�ض اأو خطاأ فـي اإثبات البيانات امل�صار اإليها .

4 - اإ�صدار اإي�صال باملبلغ املح�صل ، وفقا لأحكام هذه الالئحة ، واإر�صال ن�صخة منه مع 

اإذن التوريد اإىل الدائرة امل�صدرة لهذا الإذن .

5 - الحتفـــاظ بدفتـــر الإيـــ�صالت ، دون الإخــــالل باأحكـــام هـــذه الالئحــة عنــد اإلغاء 

اأو فقد اأي اإي�صال غري م�صتعمل منه .

املتح�صالت  بهذه  املخت�ض  املوظف  اإىل   - ب�صيكات  اأو  نقدا   - املتح�صالت  ت�صليم   -  6

اإي�صال  اأن يوقع هذا املوظف على  لإيداعها فـي ح�صاب ال�صندوق املخت�ض ، على 

خمتوما  امل�صرف  من  الإيداع  �صند  ورود  حتى   ، لديه  عهدة  املتح�صالت  بت�صلمه 

وموقعا من قبل املخت�صني فـيه ، ويتحمل �صاحب هذه العهدة امل�صوؤولية فـي حالة 

تاأخري الإيداع للمتح�صالت امل�صلمة له عن املواعيد املحددة اأو عند فقد اأو وجود 

عجز فـي هذه املتح�صالت ، بعد التحقيق معه ، وثبوت هذه امل�صوؤولية .

املــادة ) 113( 

اإعداده  يتم  الذي  النقدية  للمحتويات  ب�صجل  باأعمال اخلزينة  املخت�ض  املوظف  يحتفظ 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ، ويقيد فـي هذا ال�صجل جميع املبالغ التي مت ت�صلمها ، 

اإيداعها لدى امل�صرف طبقا للمادة )112( من هذه الالئحة ، ويتم هذا  واملبالغ التي مت 

القيد اأول باأول ، ومبراعاة ما ياأتي :

 ، املقبو�صات  بجانب  يوميا  قيمتها  ي�صجل   ، حت�صيلها  مت  التي  للمبالغ  بالن�صبة   - اأ 

املبالغ  هذه  ح�صلت  التي  الإي�صالت  من  اإي�صال  واآخر  اأول  رقم  قرينها  ويثبت 

مبقت�صاها .

ب - بالن�صبة للمبالغ التي مت اإيداعها فـي امل�صرف با�صم ال�صندوق ، يتم قيدها بتاريخ 

الإيداع فـي امل�صرف .
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ج - ي�صتخرج الر�صيد يوميا ، اأو عقب كل اإيداع ، واإثبات هذا الر�صيد فـي اخلانة املعدة 

لذلك بال�صجل امل�صار اإليه ، والتوقيع عليه من املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة  

فـي تاريخ اإثبات هذا الر�صيد .

املــادة ) 114( 

يحتفظ املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينـــة ب�صجـــل للمحتويـــات غيــــر النقديـــة يتـــم اإعـــداده 

وفقـــا للنمـــوذج املعد لهذا الغر�ض ، وتدرج فـيه الطوابع املالية اأو دفاتر �صروط املناق�صات ، 

اأو غريها من الدفاتر والأوراق املالية ذات القيمة ، ويتم القيد فـيه اأول باأول .

املــادة ) 115( 

انتهاء كل يوم عمل - حتديد ر�صيد  باأعمال اخلزينة - عند  يجب على املوظف املخت�ض 

حمتويات اخلزينة النقدية وغري النقدية مــن واقــع ال�صجلــني امل�صـــار اإليهمـــا فـي املادتيـــن 

)113( و )114( مـــن هــــذه الالئحـــة ، وجرد هذه املحتويات واإجراء املطابقة بني الر�صيد 

مـــن واقـــع اجلـــرد الفعلـــي ، والر�صــــيد الدفرتي من واقع ال�صجلني املذكورين ، والتوقيع 

عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .

املــادة ) 116( 

يجــب جــرد جميــع حمتويــات اخلزينة مرة واحدة على الأقل كل )1( �صهر من الرئي�ض 

املبا�صر للموظف املخت�ض عن اأعمال اخلزينة ، وباتباع ما ياأتي :

اأن يثبت فـي هذا  ، على  الغر�ض  املعد لهذا  للنموذج  اإعداد حم�صر للجرد وفقا   -  1

امل�صروفات  ك�صف  واقع  والأر�صدة من  ملحتويات اخلزينة  الفعلي  املح�صر اجلرد 

للمبالغ النقدية امل�صلمة للموظف املخت�ض باأعمال اخلزينة ، و�صجلي املحتويات 

النقدية وغري النقدية .

2 - بيان ال�صيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد ، واإثبات ذلك فـي حم�صر 

اجلرد .

3 - التوقيع على حم�صر اجلرد من املوظف املخت�ض باأعمال اخلزينة ، ومن رئي�صه 

املبا�صـــر فــــي تاريـــخ اجلـــرد ، ويثــــبت فــــي حم�صـــر اجلــرد ما يفـيد ت�صلمه ملحتويات 

اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�صر .

4 - عــــر�ض املح�صــــر علـــى نائــــب املديـــر العــــام للخدمــــات امل�صانـــدة ، واتخــاذ ما يلزم 

من اإجراء فـي �صوء نتيجة اجلرد .
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املــادة ) 117( 

اإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود فروق - بالزيـــادة اأو العجــــز - يتـــم اإجراء التحقيق الالزم ملعرفة 

اأ�صبـــاب هـــذه الزيــادة اأو العجــز ، وحتديـــد امل�صوؤوليـــة وفقــا للقواعــد الواردة فـي اأحكام هذه 

الالئحة ، مع مراعاة ما ياأتي :

اأ - بالن�صبة للمحتويات النقدية تورد الزيـــادة اإلـــى ح�صـــاب ال�صنـــدوق املختـــ�ض وفقـــا 

للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة بالن�صبة لتوريد الإيرادات .

ب - بالن�صبة للمحتويات غري النقدية تقيد قيمة الزيادة تبعا لنوعها ، وت�صاف هذه 

القيمة اإىل الر�صيد .

ج - يلتـــزم املوظـــف املختـــ�ض باأعمــال اخلزينة ب�صداد قيمة العجز فورا ، ما مل يثبت 

مـــن التحقيقــــات عـــدم م�صوؤوليتـــه عـــن هـــذا العجـــز ، ويكون ال�صداد بخ�صم قيمة 

العجـــز مـــن راتبـــه وغيــــره مـــن ا�صتحقـاقـاتــــه املـاليــــة مبـراعاة املر�صوم ال�صلطاين 

 ، املوظفـني  ا�صتحقاقات  التنازل واحلجز على  ب�صاأن حتديد حالت  رقم 94/115 

واإجراءات التنفـيذ الإداري . 

د - ل يكـــون هـــذا املوظـــف م�صـــوؤول عن العجـــز اإذا ثبــت من التحقيق اأنه كان نتيجة 

ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة .

هـ - ت�صتبـــعد قيمـــة العجز فـي املحتويات النقدية من جانب املقبو�صات ، وت�صجل هذه 

املحتويات ، ويخف�ض الر�صيد تبعا لذلك .

الف�شــل الثانــي ع�شــر 

املكتبــــــة 

املــادة ) 118( 

يكون لل�صندوق مكتبة رئي�صية تتبع دائرة الإعـــالم والتوعيـــة ، وحتتـــوي علــــى املوؤلفـــات 

املتخ�ص�صة التي ت�صمل ب�صفة اأ�صا�صية الكتب واملراجع واملجلدات والت�صريعات واملو�صوعات 

والدوريات واملجالت والتعاميم وقوامي�ض اللغة وغريها من م�صادر املعرفة الأخرى التي 

تفـيد املتخ�ص�صني فـي جمالت اأن�صطة ال�صندوق املختلفة .

 ويجـــوز بنــــاء علــــى موافقــــة املديــــر العــــام اإن�صــــاء مكتبــــات فرعيــــة لــــدى دوائـــر ال�صنـــدوق 

فـي حمافظات ال�صلطنة ، تتبع الرئي�ض الأعلى للفرع مبا�صرة .
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املــادة ) 119( 

يتوىل املوظف املخت�ض اأمانة املكتبة ، ويكون م�صوؤول ب�صفة اأ�صا�صية عن تنظيمها واإدارتها 

مبا يحقق الغر�ض منها ، وعلى الأخ�ض ما ياأتي :

اأ - حتديد الكتب وغريها من املوؤلفات الالزمة للمكتبة ، واأخذ موافقة املدير العام 

قبل ال�صراء ، اأو تزويد املكتبة بها .

ب - اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على جميع حمتويات املكتبة .

ج - اللتــــزام بتنفــيــــذ القواعــــد ونظــــم و�صــــروط و�صمانــــات ال�صتعــــارة داخـــــل املكتبــــة 

اأو خارجها التي ي�صدر بها قرار من املدير العام .

د - اإعداد التقرير ال�صنوي عن ن�صاط املكتبة ، وعر�صه على نائب املدير العام للعمليات 

لالعتماد .

هـ - الحتفـــاظ بالبطاقـــات وال�صجالت املعدة لأغرا�ض العمل فـي املكتبة ، والإ�صراف 

على القيد فـيها بانتظام اأول باأول .

املــادة ) 120( 

تكـــون جميـــع حمتويـــات املكتبـــة مـــن كـــتب وغريهـــا مــن املوؤلفات اأو املنقولت عهدة طرف 

املوظف املخت�ض باملكتبة ، ويكون م�صوؤول عن جميع هذه املحتويات ، وعليه الإبالغ فورا 

عن فقد اأو تلف اأو هالك اأي من هذه املحتويات لتخاذ ما يلزم من اإجراء لتحديد اأ�صباب 

الفقد اأو التلف اأو الهالك .

املــادة ) 121( 

علــــى املوظــــف املختــــ�ض باملكتبــــة ، عنــــد قيامه باإجازة تزيد مدتها على )5( خم�صة اأيام ، 

اأن ي�صلم جميع ما بعهدته اإىل املوظف الذي يحل حمله مبقت�صى قرار ي�صدر من املدير 

العام ، ويتم الت�صليم مبوجب حم�صر ت�صليم وت�صلم يوقع عليه املوظف املخت�ض باملكتبة .

 واإذا تغيــــب املوظـــف املختـــ�ض باملكتـــبة عــــن العمـــل بــــدون اإجــــازة ، وجتـــاوزت مـــدة الغيــاب 

)5( خم�صــة اأيـــام ، يحدد املدير العام من يحل حمله ، ويتم ت�صليم جميع حمتويات املكتبة 

اإليـــه ، واإعـــداد حم�صـــر ت�صليـــم وت�صلم يوقع عليه من املوظف الـــذي حـــل حمـــل املوظـــف 

املختـــ�ض باملكتبة .
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 وفـي حالة عودة املوظف املخت�ض باملكتبة ملبا�صرة عمله قبل اأن ي�صدر قرار باإنهاء خدمته 

لالنقطاع عن العمل طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي لئحة املوارد الب�صرية ملوظفـي 

ال�صندوق ، ت�صلم اإليه جميع حمتويات املكتبة مبوجب حم�صر ت�صليم وت�صلم يوقع منه ، 

ومن املوظف الذي حل حمله ، ويرفع اإىل نائب املدير العام للعمليات لالعتماد .

 واإذا مت انتداب املوظف املخت�ض باملكتبة كل وقت الدوام الر�صمي داخل اأو خارج ال�صندوق 

اأو نقلـــه اأو اإعارتـــه اأو اإنهـــاء خدمتـــه ، اأو اإيفـــاده فـي بعثة اأو منحة درا�صية داخل ، اأو خارج 

ال�صلطنــــة ، يتــــم �صغــــل وظيفتـــه بطريـــق التعييــن اأو النتداب اأو النقل اأو الرتقية ، على اأن 

ت�صلم جميع حمتويات املكتبة اإىل املوظف الذي يحل حمله ، ويتم الت�صليم مبوجب حم�صر 

ت�صليم وت�صلم يوقع عليه من هذا املوظف .

املــادة ) 122( 

يجـــب جـــرد جميع حمتويات املكتبة فـي حالت الت�صليم والت�صلم الواردة فـي املادة )121( 

مــن هذه الالئحة ، ويتم اجلرد عن طريق جلنة ت�صكل لهذا الغر�ض بقرار من نائب املدير 

العـــام للعمليـــات ، واإعـــداد حم�صــر باجلرد يوقع عليه من املوظف املخت�ض باملكتبة اأو مدير 

الدائرة التابـــع لـــه ، ومـــن  اأع�صـــاء هــــذه اللجنة ، ويعتمد من نائب املدير العام للعمليات ،  

ويثبت فـي املح�صر احلالة وجميع الإجراءات التي اتخذت عند اجلرد .

املــادة ) 123( 

اإذا اأ�صفر اجلرد عن وجود زيادة اأو عجز فـي حمتويات املكتبة تتبع الإجراءات الآتية :

اأ - ت�صوية فروق اجلرد - الزيادة اأو العجز - وفقا ملا ياأتي :

1 - اإثبات الفرق بني الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي ، والأر�صدة املقيدة فـي قوائم 

اجلرد ، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .

2 - ي�صتوفــي املوظـــف املختـــ�ض باملكتبـــة بيانـــات الأر�صـــدة ، والفــروق بك�صف العجز 

والزيـــادة فــــي حمتويــــات املكتبـــة ، وفقــــا للنمـــوذج املعــــد لهــــذا الغـــر�ض ، وير�صـــل 

اإىل مدير دائرة الإعالم والتوعية للتوقيع عليه ، الذي يتوىل عر�صه على نائب 

املدير العام للعمليات لالعتماد .
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3 - يحتفـــظ املوظـــف املختـــ�ض باملكتبـــة بن�صخـــة معتمدة من قوائم جرد حمتويات 

املكتبة ، وك�صوف الزيادة اأو العجز فـي هذه املحتويات بعد اعتمادها .

4 - يـــعد املوظـــف املختـــ�ض باملكتبــــة مذكــــرة الت�صويــــة للفــــرق النا�صـــئ عـــن الزيـــادة 

اأو العجز ح�صب النظم املعمول بها فـي هذا ال�صاأن .

ب - اإجراء التحقيق لتحديد امل�صوؤولية : 

اإرادة  نتيجة ظروف خارجة عن  يكن  املكتبة مل  فـي حمتويات  العجز  اأن  ثبت   اإذا 

املوظف املخت�ض باملكتبة فتتخذ الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة العجز مبراعاة  

اأحكــــام املر�صــــوم ال�صلطانــــي رقــــم 94/115 ب�صــــاأن حتديـــد حالت التنازل واحلجز 

على ا�صتحقاقات املوظفـني .

، تتخذ  اأو عدم وجود من ي�صاأل عنه   وفـي حالة تعذر حتديد امل�صوؤول عن العجز 

الإجراءات الالزمة ل�صطب قيمة هذا العجز طبقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 124( 

يجب اإجراء جرد جزئي ومفاجئ لبع�ض حمتويات املكتبة ، ويكون هذا اجلرد مرة واحدة 

خالل ال�صنة ، وب�صفة غري منتظمة ، كما يجب اإجراء جرد �صنوي قبل نهاية ال�صنة جلميع 

حمتويات املكتبة .

 ويكـــون اجلــــرد اجلزئــــي اأو اجلــــرد ال�صنــــوي عــــن طريــــق جلنـــة ت�صكــــل لهذا الغر�ض بقرار 

من نائب املدير العام للعمليات ، ويجب على هذه اللجنة القيام بالآتي :

1 - مقارنة الر�صيد الفعلي من واقع اجلرد مع ما هو مقيد بال�صجالت والبطاقات 

والطالع قبل اجلرد على الر�صيد الدفرتي جلميع حمتويات املكتبة .

2 - التحقق من عدد كل �صنف ومطابقته مع �صجالت املكتبة .

اإعــــــداد حم�صــــــر باجلــــرد ، يثبــــــت فـــــيه نتائــــج اجلرد ، وما اتخذ من اإجراءات   - 3

فـي اأثناء اجلرد واأي زيادة اأو عجز فـي جميع حمتويات املكتبة من كتب اأو غريها 

من موؤلفات اأخرى ، مع بيان الأ�صناف غري امل�صتعملة ، واأ�صباب ذلك ، والأ�صناف 

الزائـــدة عــــن احلاجـــة ، واقتـــراح كيفـيـــة التــ�صرف ، اأو الإجــراء املنا�صب فـي هذا 

ال�صاأن .
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4 - بيـــان مـــدى اتبــــاع الأ�صــــ�ض ال�صليمـــة فــــي حفــــظ اأو ا�صتعــــارة الكتــــب ، اأو غريهــــا 

من موؤلفات اأخرى فـي املكتبة .

5 - التوقيـــع علـــى حم�صر اجلرد والك�صـــوف املرفقـــة مــع املح�صـــر مـــن جميـــع اأعـــ�صاء 

اللجنة ، واملوظف املخت�ض باملكتبة ، ويرفع املح�صر اإىل نائب املدير العام للعمليات 

لالعتماد . 

املــادة ) 125( 

اإذا اأ�صفر اجلرد اجلزئي اأو ال�صنوي جلميع حمتويات املكتبة عن وجود زيادة اأو عجز تطبق 

املادة )123( من هذه الالئحة .

املــادة ) 126( 

يتـــم حتديــــد الكتــــب وغريهــــا مــــن املوؤلفـــات الالزمة للمكتبة مبراعاة الطلبات التي ترد 

مـــن التق�صيمـــات التنظيميـــة املختلفـــة لل�صنـــدوق ، واقرتاحـــات املوظـــف املخت�ض باملكتبة ، 

وراأيه فـي هذا ال�صاأن ، وتتبع الإجراءات ذاتها بالن�صبة لال�صرتاك فـي الدوريات واملجالت 

العلمية املتخ�ص�صة .

املــادة ) 127( 

يكون قيد الكتب واملوؤلفات والدوريات وغريها عند ال�صراء فـي بطاقات و�صجالت املكتبة ، 

وفقا لأحكام هذه الالئحة ، وفـي حالة الكتب ، اأو املوؤلفات املهداة من اأو اإىل ال�صندوق يتم 

القبول اأو الإهداء بناء على موافقة املدير العام .

 وتعد قوائم تت�صمن اأ�صماء الكتب وغريها من املوؤلفات ، والقيمة املقدرة لكل منها ،  وتوقع 

هذه القوائم من املوظف املخت�ض باملكتبة ، وترفع اإىل املدير العام لالعتماد .
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

بطلـب  بالوزارة  العماليـة  للرعايـة  العامة  املديريـة  اإىل  تقدموا  فيلو�شي  �شركـة  عمال  اأن 

ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , على اأن يكـون 

اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض , 

وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عمال م�شت�شفى الرفاعة تقدموا اإىل املديريـة العامة للرعايـة العماليـة بالوزارة بطلـب 

ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , على اأن يكـون 

اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض , 

وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

بالوزارة بطلـب  العماليـة  العامة للرعايـة  املديريـة  اإىل  الظاهرة تارمك تقدموا  اأن عمال 

ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , على اأن يكـون 

اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض , 

وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعــة 

اإعـــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيــــة الفكريــة عن طلبـــات ت�سجيل العالمــات التجاريـــة املقبولة وفقا لأحكـــام 

قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 30749 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والأجهزة  املن�ساآت  و�سيانة  اإدارة   ، الت�سالت  خدمات  تقدمي   ، الت�سالت  �سبكات  اإن�ساء 

الالزمة لالت�سالت ، تطوير مرافق الت�سالت . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1054 ر.ب : 133 اخلوير

تاريخ تقدمي الطلب : 2003/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 38658 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2006/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 40434 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقهى )كافيه( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : غادة بنت �سعود بن �سامل احلارثي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 719 ر.ب : 113 مدينة ال�سلطان قابو�ش  

تاريخ تقدمي الطلب : 2006/6/13 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 57606 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تقدمي خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.ع 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير - حمافظة م�سقط 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/8/6 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 57608 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تقدمي خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.ع 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير - حمافظة م�سقط 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 62919 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأرز .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ثمريت الدولية �ش.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب :1450 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68443 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سابيح الفولتية العالية غري املعدة لال�ستعمال الطبي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68444 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سابيح الفولتية العالية غري املعدة لال�ستعمال الطبي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68445 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات عناية بالأظافر ، طالء الأظافر ، طبقة �سميكة من الأظافر ، ملمع الأظافر ، 

طالء الأظافر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68446 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سابيح الفولتية العالية غري املعدة لال�ستعمال الطبي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68447 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات عناية بالأظافر، طالء الأظافر، م�ستح�سرات تقوية الأظافر، ملمع الأظافر، 

طالء الأظافر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68448 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات العناية بالأظافر ال�سناعية والطبيعية وخ�سو�سا م�ستح�سرات تقوية الأظافر 

وم�ستح�سـرات اإزالة �سقــــل الأظافـــر ومنهـــا الأظافــر وامل�ستح�ســـرات ال�سائلـــة وامل�ساحيــــق 

ال�سناعية  الأظافر  من  املختلفة  والنماذج  والأ�سكال  ال�سناعية  الأظافر  بنحت  اخلا�سة 

واللوا�سق اخلا�سة بالأظافر ال�سناعية على �سكل م�ساحيق و�سوائل وم�ستح�سرات العناية 

والزيوت والكرميــات والغ�ســول واملنظفـــات  باجللد امليــت وخ�سو�ســـا الكرميـــات والغ�سول 

اخلا�سة بالأيدي وكرميات وغ�سول ومنظفات الأرجل .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68449 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات عناية بالأظافر ، طالء الأظافر ، م�ستح�سرات تقوية الأظافر ، ملمع الأظافر ، 

طالء الأظافر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كرياتيف نايل ديزين ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1125جو�سوا واي في�ستا ، كندا 92083 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/5/30 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72791 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خميم �سياحي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكتب الزهراء لل�سفر واخلدمات �ش م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 833 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73353 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه غري فوارة اأو فوارة )معدنية اأو غري معدنية( ، ع�سائر فواكه اأو خ�سروات ، م�سروبات 

م�ستح�سرات   ، ال�سودا  ماء   ، ليمونا�سة  �سراب   ، اخل�سروات  اأو  الفواكه  من  م�ستخل�سة 

امل�سروبات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كومباين جريفي�ش دانون 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 17 بوليفارد هاو�سمان 75009 باري�ش ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/3/19 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74672 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.ع 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/6/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74673 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.ع 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/6/6 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76653 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات زراعية وب�ستانية وحرجية وغالل غري م�سمولة فـي اأ�سناف اأخرى ، حيوانات حية ، 

فواكه وخ�سروات طازجة ، بذور ونباتات وزهور طبيعية ، مواد غذائية للحيوانات و�سعري 

املالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفواكه الطازجة �ش م ح 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 294040 دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/7/10 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82241 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82242 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82243 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82244 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الت�سالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت �ش.م.ع.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 789 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84358 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهزة واك�س�سوارات لتنقية الدم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كانيكا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2 - 3 - 18 ، ناكانو�سيما ، كيتا ، كو ، اأو�ساكا ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5

 ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85743 

فـي الفئة 1 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سوائل التربيد .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : هونيويل انرتنا�سيونال انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 101 كولوكبيـــــا رود ، موري�ستـــــاون نيـــوجري�ســـــي 07962 ، الوليــــــات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85905 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات قيا�ش الوقت ، واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة ، حلي وجموهرات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جياين بلجاري اآيديا اأ�ش اأيه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 20 رو دو مار�سيه ، 1204 جنيف ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/16 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86148 

فـي الفئة 9من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ش الواقية واأغطية الراأ�ش .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأيه جيه ت�سارناود اأند كو )بروبريتارى( ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأفريقي جنوبي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 بينك �سرتيت ، ازاكيني اند�سرتيال اي�ستيت ، ليدي�سميث ، كوازولو 

ناتال ، جنوب اأفريقيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86386 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

عطور وطيب ، كولونيا ، زيوت عطرية ، �سابون ، م�ستح�سرات جتميل)كوزمتيك( للج�سم ، 

كرميات ، غ�سول )لو�سن( ، مزيالت للروائح الكريهة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86387 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

نظارات وب�سريات ونظارات �سم�سية ، علب واأوعية و�سال�سل واحلبال للنظارات والنظارات 

ال�سم�سية ، اإطارات النظارات والنظارات ال�سم�سية ، نظارات مكربة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86388 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زمامات )مرابط( اأكمام ، م�سابك ربطات العنق ، خوامت ، اأ�ساور ، اأقراط ، قالئد ، دبابي�ش 

للزينة ، �ساعات ، اأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة ، �ساعات حائط ، �سيور �ساعات ، اأ�ساور �ساعات ، 

�سناديق من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86389 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطبوعات ، اأدوات كتابة ، اأجربة اأدوات الكتابة ، علب هدايا لأدوات الكتابة ، حرب واإعادة 

اأقالم   ، اأقالم   ، اأطقم مكتبية   ، �سخ�سية  ، مفكرات  كتابة  ، علب  ، قرطا�سية  تعبئة حرب 

ر�سا�ش ، حوامل اأقالم واأقالم ر�سا�ش ، ثقالت ورق ، مفكرات ، حمابر وحوامل حرب ، 

حمافظ جوازات ال�سفر ، حمافظ دفاتر ال�سيكات ، اأغلفة دفاتر ال�سيكات ، علب لالأقالم 

واأقالم الر�سا�ش ، علب وحوامل للوثائق ، األبومات ، اأ�سنان معدنية لأقالم احلرب ، م�سابك 

للنقود .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86390 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من اجللود املدبوغة واجللود 

املدبوغة املقلدة ، حمافظ ، حمافظ عملـــة ، حقائـــب يد ، حقائب �سفرية ، اأكيا�ش لل�سفر ، 

 ، لل�ساطئ  ، حقائب  ، حقائب مبقب�ش  ، حقائب ظهر  مفاتيح  ، علب  للبطاقات  حمافظ 

اأكيا�ش للت�سوق ، حمافظ جلدية ، حقائب حلمل الأطفال ، اأطقم لل�سفر ، �سناديق ثياب ، 

حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل )غري معباأة( ، �سما�سي وع�سي ، جلود وجلود خام .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86391 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

عطور وطيب ، كولونيا ، زيوت عطرية ، �سابون ، م�ستح�سرات جتميل)كوزمتيك( للج�سم ، 

كرميات ، غ�سول )لو�سن( ، مزيالت للروائح الكريهة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86392 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

نظارات وب�سريات ونظارات �سم�سية ، علب واأوعية و�سال�سل واحلبال للنظارات والنظارات 

ال�سم�سية ، اإطارات النظارات والنظارات ال�سم�سية ، نظارات مكربة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86393 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطبوعات ، اأدوات كتابة ، اأجربة اأدوات الكتابة ، علب هدايا لأدوات الكتابة ، حرب واإعادة 

اأقالم   ، اأقالم   ، اأطقم مكتبية   ، �سخ�سية  ، مفكرات  كتابة  ، علب  ، قرطا�سية  تعبئة حرب 

ر�سا�ش ، حوامل اأقالم واأقالم ر�سا�ش ، ثقالت ورق ، مفكرات ، حمابر وحوامل حرب ، 

حمافظ جوازات ال�سفر ، حمافظ دفاتر ال�سيكات ، اأغلفة دفاتر ال�سيكات ، علب لالأقالم 

واأقالم الر�سا�ش ، علب وحوامل للوثائق ، األبومات ، اأ�سنان معدنية لأقالم احلرب ، م�سابك 

للنقود .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86394 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زمامات )مرابط( اأكمام ، م�سابك ربطات العنق ، خوامت ، اأ�ساور ، اأقراط ، قالئد ، دبابي�ش 

للزينة ، �ساعات ، اأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة ، �ساعات حائط ، �سيور �ساعات ، اأ�ساور �ساعات ، 

�سناديق من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86395 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطبوعات ، اأدوات كتابة ، اأجربة اأدوات الكتابة ، علب هدايا لأدوات الكتابة ، حرب واإعادة 

اأقالم   ، اأقالم   ، اأطقم مكتبية   ، �سخ�سية  ، مفكرات  كتابة  ، علب  ، قرطا�سية  تعبئة حرب 

ر�سا�ش ، حوامل اأقالم واأقالم ر�سا�ش ، ثقالت ورق ، مفكرات ، حمابر وحوامل حرب ، 

حمافظ جوازات ال�سفر ، حمافظ دفاتر ال�سيكات ، اأغلفة دفاتر ال�سيكات ، علب لالأقالم 

واأقالم الر�سا�ش ، علب وحوامل للوثائق ، األبومات ، اأ�سنان معدنية لأقالم احلرب ، م�سابك 

للنقود .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86396 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من اجللود املدبوغة واجللود 

املدبوغة املقلدة ، حمافظ ، حمافظ عملة ، حقائب يد ، حقائب �سفرية ، اأكيا�ش لل�سفر ، 

 ، لل�ساطئ  ، حقائب  ، حقائب مبقب�ش  ، حقائب ظهر  مفاتيح  ، علب  للبطاقات  حمافظ 

اأكيا�ش للت�سوق ، حمافظ جلدية ، حقائب حلمل الأطفال ، اأطقم لل�سفر ، �سناديق ثياب ، 

حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل )غري معباأة( ، �سما�سي وع�سي ، جلود وجلود خام .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86397 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

عطور وطيب ، كولونيا زيوت عطرية ، �سابون ، م�ستح�سرات جتميل )كوزمتيك( للج�سم ، 

كرميات غ�سول)لو�سن( ، مزيالت للروائح الكريهة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86398 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

نظارات وب�سريات ونظارات �سم�سية علب واأوعية و�سال�سل واحلبال للنظارات والنظارات 

ال�سم�سية اإطارات النظارات والنظارات ال�سم�سية نظارات مكربة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86399 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زمامات )مرابط( اأكمام ، م�سابك ربطات العنق ، خوامت اأ�ساور ، اأقراط ، قالئد ، دبابي�ش 

للزينة �ساعات ، اأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة ، �ساعات حائط ، �سيور �ساعات ، اأ�ساور �ساعات ، 

�سناديق من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

-109-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86400 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من اجللود املدبوغة واجللود 

  ، اأكيا�ش لل�سفر   ، املدبوغة املقلدة ، حمافظ ، حمافظ عملة ، حقائب يد ، حقائب �سفرية 

 ، لل�ساطئ  ، حقائب  ، حقائب مبقب�ش  ، حقائب ظهر  مفاتيح  ، علب  للبطاقات  حمافظ 

اأكيا�ش للت�سوق ، حمافظ جلدية ، حقائب حلمل الأطفال ، اأطقم لل�سفر ، �سناديق ثياب ، 

حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل )غري معباأة( ، �سما�سي وع�سي ، جلود وجلود خام .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيامبريو بودينو اأيه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنرتبريغ�سرتا�سه 22 ، 6312 �ستنهاو�سن ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86406 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سامبو ، �سامبو لل�سعر وفروة الراأ�ش ، و�سامبو طبي ، �سامبو م�ساد لق�سرة الراأ�ش ، �سامبو 

للتنظيف  م�ستح�سرات   ، الراأ�ش  وفروة  لل�سعر  مكيفات   ، ح�سرية  مبيدات  على  يحتوي 

والعناية بال�سعر وفروة الراأ�ش ، عالج لل�سعر وفروة الراأ�ش .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريكيت بنكيزر اربيا م.م.ح  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 61344 ، املنطقة احلرة ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/12 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86468 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جمال  فـي  اخلدمات  من  كاملة  �سل�سلة  توفري  ، خدمات  ومالية  متويلية  �سوؤون  خدمات 

توفري  خدمات   ، واملالية  التمويلية  وال�سوؤون  الأ�سول  واإدارة  ال�ستثمار  واإدارة  ال�ستثمار 

ال�ستثمار  جمال  فـي  الإلكرتونية  املواقع  بوا�سطة  املختلفة  املعلومات  من  كاملة  �سل�سلة 

اأ�سرطة  من  كاملة  �سل�سلة  توفري  خدمات   ، واملالية  التمويلية  وال�سوؤون  الأ�سول  واإدارة 

الإنرتنت حتتوي على معلومات فـي جمال  للتنزيل عرب  الفيديو واملحتويات غري قابلة 

ال�ستثمار واإدارة الأ�سول وال�سوؤون التمويلية واملالية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تي رو براي�ش جروب اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،  21202 ، مرييالند  يلتيمور   ، اإي�ست برات �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86469 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطبوعات مواد التوجيه والتدري�ش عدا الأجهزة ، �سل�سلة كاملة من املطبوعات واملن�سورات 

فـي جمال ال�ستثمار واإدارة ال�ستثمار والأ�سول وال�سوؤون التمويلية واملالية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تي رو براي�ش جروب اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،  21202 ، مرييالند  يلتيمور   ، اإي�ست برات �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/17 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86470 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات �سوؤون متويلية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تي رو براي�ش جروب اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،  21202 ، مرييالند  يلتيمور   ، اإي�ست برات �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86471 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطبوعات مواد التوجيه والتدري�ش عدا الأجهزة ، �سل�سلة كاملة من املطبوعات واملن�سورات 

فـي جمال ال�ستثمار واإدارة ال�ستثمار والأ�سول وال�سوؤون التمويلية واملالية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تي رو براي�ش جروب اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،  21202 ، مرييالند  يلتيمور   ، اإي�ست برات �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/3/17 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87532 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سـاي و�ســاي الأع�ســاب ، وامل�سروبات التي اأ�سا�سهـــا ال�ســـاي و�ســـاي الأعــ�ساب ، وامل�ســروبات 

واملكثفات )اأ�سربة مكثفة ( التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي الأع�ساب مع نكهات الفواكه ، احللويات 

املجمدة مع ال�ساي و�ساي الأع�ساب ومنكهات الفواكه .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي �سويت 1480 ، اأتالنتا ، جورجيا 30326  ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/5 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87972 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ش ولبا�ش القدم واأغطية الراأ�ش .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : برايفت كوليك�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 91119- دبي- الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/20 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87986 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حاويات م�سروبات عازلة للحرارة وكرة ت�سفية ال�ساي )يو�سع بها ال�ساي ثم تو�سع فـي 

الأبريق وترفع بعد ذلك( و�ساكبات ال�ساي )نقع( )وهي عبارة عن كرة خمرمة كامل�سفاة 

 ، ال�ساي  حفظ  وعلب  ال�ساي  اأباريق  واأغطية  بالكوب(  وو�سعها  بداخلها  ال�ساي  لو�سع 

امل�سنوعة من اخلزف  التماثيل   ، التقدمي  و�سواين  )املحامل(  القوائم  والركائز ثالثية 

 ، الن�سيج(  )الطني  الرتاكوتا  اأو  الفخارية  والأواين  والبلور  والزجاج  والفخار  ال�سيني 

والأواين  والبلور  والزجاج  والفخار  ال�سيني  اخلزف  من  امل�سنوعة  ال�سغرية  التماثيل 

اخلزف  من  م�سنوعة  والتزين  الزينة  حلي   ، الن�سيج(  )الطني  الرتاكوتا  اأو  الفخارية 

ال�سيني والفخار والزجاج والبلور والأواين الفخارية اأو الرتاكوتا )الطني الن�سيج( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي �سويت 1480 ، اأتالنتا ، جورجيا 30326  ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87987 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سويا  م�سروبات   ، احلليب  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  �سيك(  امليلك   ( املخفوق  احلليب 

لنب   ، ال�سويا  اأ�سا�سها  التي  الطعام  األواح   ، ال�سويا  حليب   ، احلليب  كبدائل  امل�ستخدمة 

الزبادي وامل�سروبات التي اأ�سا�سها لنب الزبادي ، اجلوز املعد واجلوز املتبل واجلوز املحم�ش ، 

حليب اجلوز وع�سري اجلوز .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي �سويت 1480 ، اأتالنتا ، جورجيا 30326  ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87988

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبات التي اأ�سا�سها �ساي الأع�ساب ، امل�سروبات واملكثفات )اأ�سربة مكثفة( بنكهة الفواكه 

الأع�ساب  و�ساي  ال�ساي  بنكهة  املجمدة  احللويات   ، الأع�ساب  و�ساي  ال�ساي  اأ�سا�سها  التي 

ونكهة الفواكه والكاكاو ، �ساي الأع�ساب وال�ساي غري الع�سبي ، ال�ساي والكاكاو وامل�سروبات ، 

امل�سروبات املعدة التي اأ�سا�سها م�سحوق ال�سوكولتة وامل�سروبات املعدة التي اأ�سا�سها م�سحوق 

الأ�سربة   ، املركزة  ال�سوكولتة  اأ�سربة   ، امل�سروبات  على  لإ�سافتها  ال�سل�سات   ، الفانيليا 

واحللويات  البوظة   ، لل�سرب  اجلاهز  ال�ساي   ، امل�سروبات  على  لإ�سافتها  املنكهة  املركزة 

املجمدة  واحللويات  املجمد  الزبادي  واللنب  املثلج  واحلليب  البوظة  وبالتحديد  املجمدة 

التي اأ�سا�سها ال�سويا ، ال�سكاكر واحللويات وبالتحديد ال�سوكولتة وال�سكر واللوز املغلف 

امل�سطح  واخلبز  )املوفينية(  الكعك  وبالتحديد  املخبوزات   ، املجمدة  واحللويات  بال�سكر 

األواح   ، واخلبز  واملعجنات  والكعكات  والب�سكويت  وال�سوفان  القمح  من  امل�سنوع  واملدور 

الطعام وحتديدا األواح الطعام التي اأ�سا�سها احلبوب واألواح الطعام التي اأ�سا�سها ال�سوفان ، 

ال�سكر ، البهارات ، الع�سل ، الأغاف الأمريكي )ال�سبار الأمريكي( ، الأ�سربة املركزة املنكهة 

لعمل  ال�ساي  اأ�سا�سها  والتي  بودرة  �سكل  على  اأو  �سائلة  خلطات   ، امل�سروبات  وعمل  ل�سنع 

امل�سروبات التي اأ�سا�سها الفواكه .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود ان اي ، �سويت 1480 ، اتالنتا ، جورجيا 30326 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87989 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبــات غيـــر الكحولية بنكهــــة ال�ساي ، امل�سروبـــــات التي اأ�سا�سها الفواكــه والع�سيــــر ، 

املكثفــــات   ، امل�ستخدم كمكونات للم�سروبات  الفواكـــــه )اأ�سربة مكثفــــة( والبورية  مكثفـــات 

التي  امل�سروبات املجمدة املخلوطة  )اأ�سربة مكثفة( املركزة والأ�سربة املركزة لعمل و�سنع 

اأ�سا�سها الفواكه والع�سري وامل�سروبات الغازية ،  اأ�سا�سها الفواكه ، امل�سروبات الفوارة التي 

امل�سروبات الغازية )ال�سودا الفوارة( ، م�سروبات الطاقة ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سويا 

لي�ست كبدائل احلليب .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي �سويت 1480 ، اأتالنتا ، جورجيا 30326  ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87990

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة الأعمال ، اإدارة الأعمال التجارية ، منح حقوق المتياز وبالتحديد تقدمي امل�ساعدة 

الوجبات  تقدمي  ومقاهي  ال�ساي  وبيوت  واملقاهي  املطاعم  ت�سغيل  و/اأو  لإن�ساء  التقنية 

والأطعمة  والكاكاو  وال�ساي  النب  جمال  فـي  بالتجزئة  البيع  حمال  خدمات   ، اخلفيفة 

الزينة  وحلي  ال�سغرية  والتماثيل  والتماثيل  املطبخ  واأدوات  واجلاهزة  )املعلبة(  املغلفة 

والبخور والعطور املنزلية ومنتجات العناية ال�سخ�سية ، وكالء التوزيع باجلملة ومتاجر 

البيع باجلملة وطلبات البيع باجلملة وجميعها فـي جمال النب وال�ساي والكاكاو والأطعمة 

املغلفة )املعلبة( واجلاهزة ، الأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية املتعلقة بال�ساي واأدوات 

املنزل واأدوات املطبخ والأواين الزجاجية والهدايا والأطباق والأطباق العميقة )الزبديات( 

وحاويات )علب( التخزين والتماثيل والتماثيل ال�سغرية وحلي الزينة واملالب�ش وال�سموع 

طريق  عن  الطلب  خدمات   ، والكتب  املو�سيقية  والت�سجيالت  املنزلية  والعطور  والبخور 

وال�ساي  النب  فـي جمال  الربيد وجميعها  بالكتالوج عن طريق  الطلب  الربيد وخدمات 

وحلي  ال�سغرية  والتماثيل  والتماثيل  املطبخ  اأدوات  )املعلبة(  املغلفة  والأطعمة  والكاكاو 

على  احلا�سوبية  الطلب  خدمات   ، املنزلية  والعطور  والبخور  وال�سموع  واملالب�ش  الزينة 

اخلط  على  احلا�سوب  بوا�سطة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  )الإنرتنت(  مبا�سرة  اخلط 

مبا�سرة )الإنرتنت( عرب الرتويج والعرو�ش املغرية املبا�سرة املوجهة اإىل امل�ستخدمني من 

قبل البائعني وخدمات الطلب على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( وخدمات متاجر التجزئة 

والأطعمة  والكاكاو  وال�ساي  النب  جمال  فـي  وجميعها  )الإنرتنت(  مبا�سرة  اخلط  على 

املغلفة )املعلبة( واجلاهزة ، الأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية املتعلقة بال�ساي واأدوات 

املنزل واأدوات املطبخ والأواين الزجاجية والهدايا والأطباق والأطباق العميقة )الزبديات( 

وحاويات )علب( التخزين والتماثيل والتماثيل ال�سغرية وحلي الزينة واملالب�ش وال�سمع 

على  الهدايا  �سجل  خدمات   ، والكتب  املو�سيقية  والت�سجيالت  املنزلية  والعطور  والبخور 

يتعلق  فيما  الهدايا  �سجل  من  الطلب  وخدمات  واملحو�سبة  )الإنرتنت(  املبا�سر  اخلط 

بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود ان اي ، �سويت 1480 ، اتالنتا ، جورجيا 30326 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87991 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم واملقاهي والكافيرتيات ومقاهي تقدمي الوجبات اخلفيفة وبيوت وحانات 

 ، املطعم  خارج  وللحمل  لالأخذ  املعدة  الوجبات  تقدمي  مطاعم   ، ال�ساي  و�سالت  ال�ساي 

خدمات التموين ، خدمات تعهدات تقدمي الطعام ، خدمات حت�سري الطعام وال�سراب .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود ان اي ، �سويت 1480 ، اتالنتا ، جورجيا 30326 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87992 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، �سمعدانات   ، الثمينة  املعادن  لي�ست من  ال�سموع  ، حامالت  )العميقة(  املجوفة  ال�سحون 

والتماثـــيل ال�سغيــرة امل�سنعة من ال�سرياميـــك ، احللــي والزينة امل�سنوعــــة مـــن اخلـــزف 

حاويات   ، الطاولت  �سرا�سف  وغري  الورق  من  امل�سنعة  غري  الكوؤو�ش  وقواعد  ال�سيني 

لال�ستخدام املنزيل واملطبخ ، اأكواب ، اأواين ، حاويات مزخرفة لتخزين الأغذية ، الأطباق ، 

اأكواب ال�سرب و�سحون الفناجني ، اأباريق ال�ساي على الطريقة اليابانية واملعروفة باإ�سم 

 ، ال�سحون   ، الأباريق   ، الورقية  الأكواب   ،  )MUGS( يد  لها  التي  الأكواب   ،  )Kyusu(

احللي املزخرف امل�سنع من البور�سلني ، التماثيل ال�سغرية امل�سنعة من البور�سلني ، كرات 

اأباريق غلي   ، ال�ساي  اأباريق  واأغطية  الأملونية  ال�ساي  ، علب  ال�ساي  ، علب  ال�ساي  ت�سفية 

ال�ساي لي�ست من املعادن الثمينة ، اأباريق ال�ساي لي�ست من املعادن الثمينة ، مالعق ال�ساي ، 

اأطقــــم ال�ســـــاي للتقديــــم لي�ســــت من املعادن الثمينـــــة ، م�سافــــي ال�ســـــــاي ، حاويـــــات العـــزل 

احلراري لالأغذية اأو امل�سروبات ، �سواين لأغرا�ش املنزل ، حوامل ال�سحون التي تو�سع 

على الطاولة ، الكوؤو�ش ، زجاجات العزل )Vacuum( ، املدفئات ، املخفقات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي �سويت 1480 ، اأتالنتا ، جورجيا 30326  ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806  ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88102 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكاتب تاأجري ال�سيارات بدون �سائق .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : براري الزاهية للتجارة )موؤ�س�سة فردية(

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان - ولية �سحار - �ش.ب : 173 ر.ب : 325 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88120 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احللويات اجلاهزة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فاليفرتك )اوف �سور( �ش.م.ل  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية خطر ، كورني�ش املزرعة ، بريوت ، لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/6/4 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88121 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سروبات �سريعة التح�سري .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فاليفرتك )اوف �سور( �ش.م.ل  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية خطر ، كورني�ش املزرعة ، بريوت ، لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/6/4 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88530 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : القلعة لال�ستثمار �ش.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 1116 ر.ب : 130 مرتفعات غالء ، ولية بو�سر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88738 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطاعم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو مهرة احلديثة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 334 ر.ب : 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/7/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89029 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والعالج  باركن�سون  مبر�ش  امل�سابني  البالغني  املر�سى  لعالج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

دوبا   / ليفودوبا  على  امل�ستقرة  غري  اجلرعة  نهاية  عن  الناجتة  احلركة  لهتزازات  املانع 

ديكاكربوك�سيل )دي دي �سي( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبدي ابراهيم ايالت�ش �ساناي فـي تيجاريت انونيم �سريكيتي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 34467  ،  4 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ري�سيتبا�سا ماهالي�سي ا�سكي بيوكديري كادي�سي رقم : 

م�سلك - �ساريري ، ا�سطنبول - تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89291 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�ساي و�ساي الأع�ساب ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي الأع�ساب ، امل�سروبات واملكثفات 

)اأ�سربة مكثفة( التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي الأع�ساب مع منكهات الفواكه ، احللويات املجمدة 

مع ال�ساي و�ساي الأع�ساب و/اأو منكهات الفواكه .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي ، �سويت 1480 ، اأتالنتا ، جورجيا 30326 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/26 

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89292 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�ساي و�ساي الأع�ساب , امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي الأع�ساب , امل�سروبات واملكثفات 

)اأ�سربة مكثفة( التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي الأع�ساب مع منكهات الفواكه , احللويات املجمدة 

مع ال�ساي و�ساي الأع�ساب و/اأومنكهات الفواكه . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي , �سويت 1480 , اأتالنتا , جورجيا 30326 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/26 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89293 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبات , حمركات املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه ام جينريال ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ,  46617 انديانا   , بيند  �ساوث   , اأفينيو  نايلز  نورث   105  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/26 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزنـاد للتجـارة �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 173 ر.ب : 134جوهرة ال�ساطئ - م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89755 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

لبا�ش القدم للحماية والأمان .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأو. اآند اأ�ش. هولدينجز)فـي اآي �سي( بي تي واي. ال تي دي  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سرتايل 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع بر�ست , بالرات 3350 فـي اأي �سي فيكتوريا , اأ�سرتاليا  

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89756 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

لبا�ش القدم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأو. اآند اأ�ش. هولدينجز)فـي اآي �سي( بي تي واي. ال تي دي  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سرتايل 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع بر�ست , بالرات 3350 فـي اأي �سي فيكتوريا , اأ�سرتاليا  

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89975 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري التكنولوجيا , والبيانات واملعلومات واملوارد لالآخرين ل�ستخدامها فـي �سياغة وتطوير 

وت�سنيع الأ�سمدة واملواد امل�سافة لالأ�سمدة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوخ اأجرونوميك �سريفي�سيز اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 4111 اإي�ست 37 �سرتيت نورث ويت�سيتا , اأركن�سا�ش 67220 - الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90035 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فرط الدريقات الثانوي فـي املر�سى الذين يعانون من  امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج 

اأمرا�ش الكلى والذين يحتاجون لغ�سيل الكلى متقدم مل�سح الدم من الف�سالت وللحد من 

امل�ستويات العالية من الكال�سيوم فـي الدم )فرط كال�سيوم الدم( فـي املر�سى الذين يعانون 

امل�ستويات العالية من الكال�سيوم فـي الدم )فرط  من �سرطان الغدة الدرقية واحلد من 

من فرط الدريقات الأ�سا�سي ول يزال لديهم  كال�سيوم الدم( فـي املر�سى الذين يعانون 

اإزالة الغدة غري  اأو حينما يكون  اإزالة الغدة الدرقية  م�ستويات عالية من الكال�سيوم بعد 

ممكن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبدي اإبراهيم ايالت�ش �ساناي فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 34467  ,  4 رقم  كادي�سي  بيوكديري  ا�سكي  ماهالي�سي  ري�سيتبا�سا   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

م�سلك - �ساريري , ا�سطنبول - تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90069 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج �سعف النت�ساب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبدي اإبراهيم ايالت�ش �ساناي فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 34467  ,  4 رقم  كادي�سي  بيوكديري  ا�سكي  ماهالي�سي  ري�سيتبا�سا   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

م�سلك -�ساريري , ا�سطنبول - تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90070 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج �سعف النت�ساب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبدي اإبراهيم ايالت�ش �ساناي فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 34467  ,  4 رقم  كادي�سي  بيوكديري  ا�سكي  ماهالي�سي  ري�سيتبا�سا   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

م�سلك - �ساريري , ا�سطنبول - تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90207 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

امل�سروبات الكحولية )عدا البرية( التكيال وامل�سروبات امل�ستملة على التكيال )عدا البرية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيكيال كيورفو , ا�ش. ايه. دي �سي . فــي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : مك�سيكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : افينيدا برييفرييكو �سور رقم 8500 , تالكيباكي , جالي�سكو , �سي 

بي 45601 , املك�سيك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90287 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج ال�سرع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبدي اإبراهيم ايالت�ش �ساناي فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 34467  ,  4 رقم  كادي�سي  بيوكديري  ا�سكي  ماهالي�سي  ري�سيتبا�سا   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

م�سلك -�ساريري , ا�سطنبول - تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90293 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والولعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريتي�ش اأمرييكان توباكو ) براندز ( ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , بي جي   2 اأر   2 �سي  دبليو  لندن   , بلي�ش  تيمبل   4  , العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جلوب هاو�ش 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90302 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

كا�سفات الغاز للك�سف عن وجود اأو ت�سرب الغاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هونيول انرتنا�سيونال انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ,  07962 نيوجري�سي  موري�ستاون   , رود  كولومبيا   101  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90323 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والولعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كاريرز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جلوب هاو�ش , 4 تيمبل دبليو �سي 2 ار 2 بي جي - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90628 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والولعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريتي�ش اأمرييكان توباكو )براندز( ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :  اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , بي جي   2 اأر   2 �سي  دبليو  لندن   , بلي�ش  تيمبل   4  , جلوب هاو�ش  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/13

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90649 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة اخليام )بيع اخليام( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املطرقة الذكية �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير اجلنوبية �ش.ب : 1515 ر.ب : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90812 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجفار )فلفل حمفوظ( , بقول حمفوظة , م�ستح�سرات لإعداد مرق اللحم , مرق , مركزات 

املرق , فواكه مطبوخة بال�سكر , كروكيت , اأ�سماك غري حية , �سمك حمفوظ , �سمك معلب ,

دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري , منتجات غذائية معدة من ال�سمك , فواكه مطبوخة , 

هالم )جلي( الفواكه , اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه , فواكه معلبة , خيار خملل , مربى ,

هالم )جلي( , عد�ش حمفوظ , عجينة حلم الكبد , معاجني حلم الكبد , مربى فواكه , 

رقائق   , , خملالت  بازلء حمفوظة   , , ب�سل حمفوظ  زيتون حمفوظ   , فطور حمفوظ 

البطاطا , فطائر بطاطا مقلية , رقائق البطاطا , حلوم دواجن غري حية , معاجني حلوم 

الدواجن , �سمك مملح , بذور معدة , فول �سويا حمفوظ للطعام , �سوربات , م�ستح�سرات 

اإعداد ال�سوربات , ع�سري البندورة للطبخ , معجون البندورة , �سمك تونا , ع�سائر 

, خ�سروات  , خ�سروات حمفوظة  �سوربة اخل�سروات  , م�ستح�سرات  للطبخ  اخل�سروات 

جمففة , خ�سروات معلبة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بودرافكا بريهرامبينا اند�سرتيجا دي . دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كرواتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : انتي �ستار�سيفيكا 32 , كوبريفينكا ) ات�ش ار ( 48000 , كرواتيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90815 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سكولتة ومنتجات ال�سوكالتة ومنتجات حلوى ال�سكر والكاندي والب�سكويت على خمتلف 

اأنواعها والكيك والبا�ستا واملعكرونة والنودلز اجلاهزة وال�سباغيتي والفريمي�سلي واخلمرية 

والكات�ساب  واخلل  واملايونيز  ال�سلطة  ومزينات  الأخرى  اخلبازة  ومكونات  اخلبازة  وذرور 

وال�سل�سة ومنتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجينة املجمدة والباراثا املجمدة والآي�ش 

كرمي واحللويات املجمدة غري اللبنية وحلويات الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة 

واخلبز  القهــوة  مقـــام  ومايقــوم  وال�ساغـــو  والتابيوكـــا  والأرز  وال�سكـــر  والكاكـــاو  وال�ســـاي 

والبهارات  احلبوب  من  امل�سنوع  والدقيق  والدقيق  واخلردل  وامللح  والدب�ش  واملعجنات 

وم�سروبات الأغذية )الأع�ساب واحلبوب( والغريفـي و�ساي الأع�ساب والع�سل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الإمارات   - ال�سارقة   ,  4115 �ش.ب   , الوحدة  �سارع   , ال�سناعية1   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90830 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سيارات والقطع الهيكلية اخلا�سة بها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويوتــا جيدو�ســا كابو�سيكــي كاي�ســا)وتتاجــر با�سـم تويوتــا موتـور 

كوربوري�سن ( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 , تويوتا - ت�سو , توتوتا - �سي , اي�سي - كني , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90831 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تنظيم وترتيب واإقامة املعار�ش , واملعار�ش التجارية واملعار�ش لأغرا�ش جتارية , توفري 

باملعار�ش  املتعلقة  املواد  ذلك  فـي  املذكورة مبا  اخلدمات  بجميع  املتعلقة  املعلومات  ون�سر 

واملعار�ش التجارية واملعار�ش لأغرا�ش جتارية , توفري ون�سر املعلومات وامل�ساعدة وامل�سورة 

للح�سور والزوار والعار�سني , مبا فـي ذلك جميع هذه املعلومات يتم تقدميها اإلكرتونيا ,

مبا فـي ذلك على موقع على الإنرتنت , تنظيم وترتيب واإجراء الأعمال التجارية لرجال 

الأعمال وامل�ستهلكني , املعار�ش واملنتديات والأحداث فـي �سياق املعار�ش واملعار�ش التجارية 

واملعار�ش لأغرا�ش جتارية , معار�ش الوظائف , خدمات التوظيف , جمال�ش العمل وتوفري 

والت�سويق  الإعالن  خدمات   , الإنرتنت  على  موقع  على  ذلك  فـي  مبا   , الوظائف  قوائم 

خدمات   , احلوافز  مبخططات  املتعلقة  واملعلومات  احلوافز  خطط  توفري   , والرتويج 

الأعمال التمهيدية والجتماعات والأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريد ايل�سيفري بروبرتيز ا�ش ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اي�سبي�ش دي ليوروب 20003 نيو�ساتل  - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90867 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خا�سة  عني  وقطرات  و�سفوية  مو�سعية  م�ستح�سرات  �سكل  على  التجميل  م�ستح�سرات 

لعــالج اجللــد والأنــف والعيــن مبـا فـــي ذلك العنايــة بب�سرة الطفل اأو الأم وم�ستح�سرات 

العنايــة بندبــات اجلـــروح وم�ستح�ســرات عــالج احل�سا�سيـــة وتهيــج الأنــف وجفــاف اجللــد 

وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وت�سفيفه ومنتجات اإزالة ال�سعر وتلوينه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باير كون�سيومر كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بيرت مرييان �سرتيت 84 , 4052 بال , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90868 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلنية اخلا�سة بالعناية بالب�سرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باير كون�سيومر كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بيرت مرييان �سرتيت 84 , 4052 بال , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90984 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

حقائب , حقائب يد , حقائب كتف , حقائب اأدوات الزينة , حقائب مكياج , حقائب اأطقم 

جتميل , حقائب ظهر , حقائب ريا�سية , حقائب �سالة الألعاب الريا�سية , حقائب ال�ساطئ ,

حقائب مرتجحة , حقائب الورك , حقائب متقاطعة , حقائب ال�سفر , حقائب , حمافظ 

 , �سفرية  , حقائب  �سما�سي   , , مظالت  )م�سنوعات جلدية(  مفاتيح  , حافظات  نقود  حمافظ 

علب   , والأوراق  للوثائق  �سغرية  وحقائب  والأوراق  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ 

للتجميل , حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل , اأكيا�ش للحفاظات , حقائب ظهر حلمل 

الأطفال , اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي كيه ات�ش ريتيل ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيت 60 , ذا رونينغز , ت�سلتنهام , جلو�سي�ستري�ساير , جي ال 51 9 

ان دبليو , اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90990 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

خدمات حجز الفنادق واأماكن الإقامة امل�ستعملة على الفلل واملنازل وخدمات حجز اأماكن 

العطالت مبا فيها املنتجعات وخدمات التزويد باملعلومات املتعلقة بالفنادق واأماكن الإقامة 

مثل الفلل واملنازل وخدمات الإقامة باملنتجعات اإن كانت قد مت معاينتها من قبل الزبـــون 

اأم ل وخدمات التزويد باملعلومات والن�سح وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات اأعاله والتزويد 

باملعلومات املذكورة اأعاله عرب الو�سائل الإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوكنج . كوم بي . فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة :  جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هريينجرا�ست 597 , 1010 �سي اي اأم�سرتدام 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91017 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

خدمات املطاعم واملقاهي والكافيرتيات ومقاهي تقدمي الوجبات اخلفيفة وبيوت وحانات 

ال�ساي و�سالت ال�ساي ومطاعم تقدمي الوجبات املعدة لالأخذ وللحم خلارج املطعم , خدمات 

التموين , خدمات تعهدات تقدمي الطعام , خدمات حت�سريالطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيفانا كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3630 بيت�سرتي رود اأن اأي , �سويت 1480 , اأتالنتا , جورجيا 30326 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91028 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

, حقائب  التي تعلق بالعر�ش  ال�سنط   , اليد  , �سنط  , واحلقائب  ال�سنط   , حقائب الظهر 

بالعر�ش  التي تعلق  ال�سنط   , الظهر ذات العجالت  , حقائب  اليدوية  , واحلقائب  الكتف 

ذات العجالت , واحلقائب ذات العجالت , وكلها م�سممة خ�سي�سا حلمل اأجهزة الكمبيوتر 

املحمولــة واأجهــزة الكمبيوتــر الدفرتيـــة , واللوحيـــة والأجهـــزة الإلكرتونيـــة ال�سخ�سيـــة ,

الأكمام والأغطية الواقية لأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الكمبيوتر الدفرتيــة , واللوحية 

الكمبيوتر  كابالت  لنقل  تهيئتها  مت  التي  احلقائب   , ال�سخ�سية  الإلكرتونية  والأجهزة 

ولوحات املفاتيح وفئران الكمبيوتر املحمولة لأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الكمبيوتر 

املتنقلة  للهواتف  والأغطية  الأكمام  ال�سخ�سية.  الإلكرتونية  والأجهزة  واللوحية   , الدفرتية 

مت  التي  الأغطية   , املحمولة  الهواتف  واأ�سرطة   , الهاتف  حوامل   , الهاتف  تعليق  حبال 

واللوحية والأجهزة   , الدفرتية  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  تكييفها لأجهزة 

. MP3 الإلكرتونية ال�سخ�سية , �سنط و اأكيا�ش الكامريات , اأغطية م�سغالت الـ

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جان�سبورت اأباريل كورب 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3411 �سلفر �سايد رود , وملنغتون , ديالوير 19810 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91029 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , اجل�سم  على  تعلق  التي  الكرو�ش  , حقائب  اليد  , حقائب  احلقائب   , الأكيا�ش   , الظهر  حقائب 

وحقائب   , اخل�سر  حقائب   , والرحالت  التخييم  حقائب   , املطر  من  الواقية  احلقائب 

جيوب  وحدات   , املر�سال  �سنط   , املحبوكة  ال�سنط   , الأمتعة   , الغداء  اأكيا�ش   , اخل�سر 

 , الكتف  , حقائب  ال�سرة  اأكيا�ش   , الر�سا�ش  اأقالم  , علب  , احلقائب  املتعددة  لالأغرا�ش 

الرافعات , الأكيا�ش , الأكيا�ش امل�سنوعة من اخلي�ش , حقائب الظهر ذات العجالت الأمتعة 

ذات العجالت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جان�سبورت اأباريل كورب 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3411 �سلفر �سايد رود , وملنغتون , ديالوير ,19810- الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91030 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

, حقائب  التي تعلق بالعر�ش  ال�سنط   , اليد  , �سنط  , واحلقائب  ال�سنط   , حقائب الظهر 

بالعر�ش  التي تعلق  ال�سنط   , الظهر ذات العجالت  , حقائب  اليدوية  , واحلقائب  الكتف 

ذات العجالت , واحلقائب ذات العجالت , وكلها م�سممة خ�سي�سا حلمل اأجهزة الكمبيوتر 

 , ال�سخ�سية  الإلكرتونية  والأجهزة  واللوحية   , الدفرتية  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة 

الأكمــام والأغطيــة الواقيــة لأجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة واأجهــزة الكمبيوتــر الدفرتيــة ,

كابالت  لنقل  تهيئتها  مت  التي  احلقائب   , ال�سخ�سية  الإلكرتونية  والأجهزة  واللوحية 

املحمولة  الكمبيوتر  لأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  وفئران  املفاتيح  ولوحات  الكمبيوتر 

واأجهزة الكمبيوتر الدفرتية , واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�سخ�سية , الأكمام والأغطية 

للهواتــف املتنقلــة , حبــال تعليـــق الهاتـــف , حوامــل الهاتــف , واأ�سرطــة الهواتــف املحمولــة ,

 , الدفرتيــة  الكمبيوتـر  واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  لأجهزة  تكييفها  مت  التي  الأغطية 

واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�سخ�سية �سنط و اأكيا�ش الكامريات , اأغطية م�سغالت 

. MP3 الـ

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جان�سبورت اأباريل كورب 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3411 �سلفر �سايد رود , وملنغتون , ديالوير 19810- الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91031 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

حقائب الظهر , الأكيا�ش , احلقائب , حقائب اليد , حقائب الكرو�ش التي تعلق على اجل�سم ,

احلقائب الواقية من املطر , حقائب التخييم والرحالت , حقائب اخل�سر , وحقائب اخل�سر , اأكيا�ش 

 , , �سنط املر�سال , وحدات جيوب لالأغرا�ش املتعددة  املحبوكة  , ال�سنط  , الأمتعة  الغداء 

اأكيا�ش ال�سرة , حقائب الكتف , الرافعات , الأكيا�ش ,   , احلقائب , علب اأقالم الر�سا�ش 

الأكيا�ش امل�سنوعة من اخلي�ش , حقائب الظهر ذات العجالت الأمتعة ذات العجالت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جان�سبورت اأباريل كورب 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3411 �سلفر �سايد رود , وملنغتون , ديالوير 19810- الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91055 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النور�ش الأزرق املتحدة �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1315ر.ب : 111  

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/12

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91218 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

عنبـــر )عطــــور( , مــواد عطريــة )زيــوت عطريــة( , م�ستح�ســرات جتميل احلواجب , اأقالم 

احلواجب اأهداب )مواد ل�سقة لتثبيت الأهداب ال�سناعية( , اأهداب )اأهداب �سناعية( , 

اأظافر �سناعية , اأحمر ال�سفاه , مكياج , م�ساحيق املكياج , م�ستح�سرات املكياج , م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج , املا�سكرا , امل�سك )عطور( , مل�سقات لالأظافر , ملمع اأظافر , اأظافر )اأظافر 

�سناعية( , اأقالم )اأقالم التجميل( اأقالم )اأقالم احلواجب( , منتجات عطرية , عطور , 

م�سحوق )م�سحوق املاكياج( , م�ستح�سرات الزينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 325 وترفرنت درايف , مبنى عمر هودج , الطابق الثاين , ويكهامز 

كيه , رودتاون , تورتول , جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91219 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

اأقالم   , , م�ستح�سرات جتميل احلواجب  , مواد عطرية )زيوت عطرية(  عنرب )عطور( 

احلواجب اأهداب )مواد ل�سقة لتثبيت الأهداب ال�سناعية( , اأهداب )اأهداب �سناعية( , 

اأظافر �سناعية , اأحمر ال�سفاه , مكياج , م�ساحيق املكياج , م�ستح�سرات املكياج , م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج , املا�سكرا , امل�سك )عطور( , مل�سقات لالأظافر , ملمع اأظافر , اأظافر )اأظافر 

�سناعية( , اأقالم )اأقالم التجميل( اأقالم )اأقالم احلواجب( , منتجات عطرية , عطور , 

م�سحوق )م�سحوق املاكياج( , م�ستح�سرات الزينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 325 وترفرنت درايف , مبنى عمر هودج , الطابق الثاين , ويكهامز 

كيه , رودتاون , تورتول , جزر  العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91232 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سجائر وال�سيجار وال�سيجاريلوز وتبغ اللف الذاتي تبغ البايب التوباكو .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 4 تيمبل بال�ش لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/24 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91719 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

م�ستح�سرات التنظيف , منظفات بالر�ش للمعدات الكهربائية والإلكرتونية بجميع اأنواعها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان للكيماويات �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 54 ر.ب : 113 م�سقط , �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3746 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91799 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

خدمات الرتويج , خدمات اإدارة الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي , خدمات اإنتاج وتنظيم 

لغايات  التجارية  املعار�ش  فعاليات  على  والتفاق  ال�سلع  وترويج  وعر�ش  املعار�ش  واإدارة 

جتارية , خدمات اإنتاج ون�سر مواد الدعاية والإعالن , تقدمي خدمات الدعايــة والإعــالن ,

خدمات ن�سر ن�سو�ش الدعاية والإعالن , خدمات ت�سميم وتنظيم وعقد الور�سات والفعاليات 

لغايات جتارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لندن انرتنا�سونال اكزيب�سن �سنرت بي ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون وي�سرتن جيتواى رويال فيكتوريا دوك لندن اإي 16 1 اك�ش ال 

اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91835 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روابي �سيان احلديثة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 201ر.ب : 316 الهاتف : 92884243 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91896 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

دور احل�سانة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلدمات الرتبوية العاملية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 938 ر.ب : 130 العذيبة الهاتف : 95515382 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92038 

فـي الفئة 45 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدعايـــة لربامــج امل�سوؤوليـــة الجتماعيــة لل�سركــات التــي ت�سجــع على البتكــار والعلــم 

واحل�سول على الرعاية ال�سحية وامل�ساركة املجتمعية واملواطنة العاملية , وحماية البيئة , 

والرعاية وال�سحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92039 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املنتجات ال�سيدلنية , الكوا�سف الطبية , حليب الأطفال , املكمالت الغذائية , م�ستح�سرات 

العيون , قطرات العني لرتطيب العد�سات الال�سقة , العالجات والرعاية و امل�ستح�سرات 

اخلا�سة بالعني وهي حتديدا قطرات العني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92040 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

, برامج  العاملية  باملواطنة  املتعلقة  والكتيبات واملطبوعات  الن�سرات  , وهي  املطبوعة  املواد 

م�سوؤولية ال�سركات ومو�سوعات الرعاية ال�سحية والظروف الطبية واملنتجات والعالجات 

واملجتمع والق�سايا البيئية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92041 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املنتجات الغذائية ال�سائلة , امل�سروبات التي حتتوي على املواد الغذائية املدعمة ل�ستخدامها 

كوجبة خفيفة �سحية , اأ�سا�سها الربوتني األواح الوجبات اخلفيفة كثيفة املغذيات , احلليب 

املخفوق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92042 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تعزيز الوعي العام والدعوة فـي جمال برامج امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات وبرامج ال�سحة , 

وبرامج املواطنة العاملية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92043 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري املعلومات ب�ساأن املواطنة العاملية و تقدم ال�سركات فـي جمال امل�سوؤولية الجتماعية 

التي تقدم خدمات توفري املعلومات ال�سحية وتوفري املعلومات ملقدمي الرعاية ال�سحية 

, والأوعية الدموية وال�سكري والت�سخي�ش  واملر�سى حول موا�سيع التغذية  وامل�ستهلكني 

والعالج والت�سخي�ش اجلزيئي وتوفري موقع على �سبكة الإنرتنت وو�سائل الإعالم الجتماعية 

وو�سائل ت�سم معلومات حول برامج امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات وال�سحة والعافية , 

واملواطنة العاملية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92044 

فـي الفئة 45 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التي ت�سجع على البتكار والعلم  الجتماعية لل�سركات  امل�سوؤولية  الدعاية لربامج 

واحل�سول على الرعاية ال�سحية وامل�ساركة املجتمعية واملواطنة العاملية , وحماية البيئة , 

والرعاية وال�سحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92046 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سروبات واأغذية الربوتني التي اأ�سا�سها م�سل اللنب املجفف , م�سروبات واأغذية الربوتني 

التي اأ�سا�سها ال�سويا املجففة لي�ش بكونها بدائل للحليب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92047 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات زيادة الوعي العام والتوجيه فـي جمال ال�سحة , برامج املواطنة العاملية وامل�سوؤولية 

خدمات  من خالل  والتغذية  بال�سحة  املتعلق  العام  الوعي  زيادة   , امل�سرتكة  الجتماعية 

الت�سويق املبا�سر , و�سائل التوا�سل الجتماعي , الت�سويق عرب حمركات البحث , الت�سويق 

بالتحقق , الت�سويق عرب الهواتف النقالة , املدونات واأ�سكال اأخرى من غري الفعال , قنوات 

ات�سال القابلة للم�ساركة اأو الفريو�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92048 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإ�سالح , تنزيل و�سيانة الربجميات , والقطع والأجزاء الهيكلية لالأجهزة الطبية , مبا 

فـي ذلك اأ�سعة الليزر لال�ستخدام فـي طب العيون . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92049 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , توزع معها  التي  التعليمية  واملواد  الدرا�سية  واحللقات  العمل  ور�ش   , والتدريب  التعليم 

مبا فـي ذلك فـي جمال التغذية وفـي ا�ستخدام تطوير عمليات وممار�سات اأنظمة جراحة 

العيون والأجهزة امل�ستخدمة معها , تنظيم وعقد الندوات , املوؤمترات , واللقاءات والندوات , 

الأن�سطة الريا�سية والثقافية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92050 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري خدمات الدعم التقني فيما يتعلق باأنظمة واأدوات املختربات الطبية والت�سخي�سية 

اأدوات املخربية الت�سخي�سية داخل املختربات , الأنظمة الأوتوماتيكية املخربية , والربجميات 

والأجهزة املتعلقة بالطب واملختربات , مبا فـي ذلك فـي جمال الت�سخي�ش فـي املخترب , توفري 

خدمات حل امل�ساكل الإلكرتونية عن بعد للمختربات مبا فـي ذلك فـي جمال الت�سخي�ش فـي 

املخترب , توفري خدمات مراقبة الت�سغيل لالأدوات الت�سخي�سية الطبية ومعدات املختربات 

مبا فـي ذلك فـي جمال الت�سخي�ش فـي املخترب , الر�سد عن بعد لأجهزة الت�سخي�ش الطبية 

واأنظمة الت�سخي�ش املخربية , توفري املراقبة الإلكرتونية عن بعد ملعدات الت�سخي�ش فـي 

املخترب , اأدوات الت�سخي�ش الطبي واأنظمة اأمتتة املختربات , توفري برامج الربجميات التي 

تعتمد على املواقع الإلكرتونية لإدارة معلومات معدات املختربات والت�سخي�ش , املراقبة 

والتحليل مبا فـي ذلك فـي جمال الت�سخي�ش فـي املخترب , خدمات الربجميات التي تتيح 

اإمكانية الو�سول لربجميات اأخرى عن بعد التي تعر�ش الربجميات امل�ستخدمة فـي اإدارة 

 , الإلكرتونية  املن�سورات  توفري   , املخترب  فـي  الت�سخي�ش  فـي جمال  واملعلومات  البيانات 

مبا فـي ذلك اأوراق التعليمات وكتيبات ا�ستخدام اأدوات الت�سخي�ش داخل املخترب , الأنظمة 

العلمية  والتطوير  البحوث  , خدمات  ال�سلة  ذات  , والربجميات  املخربية  الأوتوماتيكية 

والتكنولوجيــة , خدمــات الفحــ�ش الطبــي للغايــات الت�سخي�سيــة اأو العالجيــة وخدمــات 

اكت�ساف املوؤ�سرات احليوية لالأمرا�ش , تقدمي خدمات الدعم التقني لربجميات احلا�سوب 

فـي جمال الت�سخي�ش الطبي , توفري برامج الربجميات القائمة على املواقع الإلكرتونية 

الربجميات  , خدمات  الطبي  الت�سخي�ش  فـي جمال  والتحليل  املراقبة   , البيانات  لإدارة 

التي تتيح اإمكانية الو�سول لربجميات اأخرى فـي جمال الت�سخي�ش الطبي , ا�ست�سافة , 

اإدارة , تطوير , و�سيانة التطبيقات , والربجميات احلا�سوبية , واملواقع الإلكرتونية ذات 

ال�سلة باأنظمة واأدوات الت�سخي�ش الطبي , خدمات احلا�سوب , مبا فـي ذلك اإدارة البيانات 

عن بعد لأدوات الت�سخي�ش الطبي , الإدارة عن بعد لأنظمة الت�سخي�ش الطبي ومراقبة 

واإر�سال التقارير حول الأداء واأخطاء الأدوات الت�سخي�سية الطبية , توفري بيئة اإلكرتونية 

البيانات  امل�ستخدمني من م�ساركة  التي متكن  التكنولوجيا  الإنرتنت تعر�ش  �سبكة  عرب 

والتطبيقات غري  للربجميات  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري   , الطبي  الت�سخي�ش  فـي جمال 

القابلة للتحميل ملراقبة الأدوات الت�سخي�سية الطبية واإدارة البيانات امل�ستقاة من الأدوات 

الت�سخي�سية الطبية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92051

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , الب�سري  اجل�سم  اأو�ساع  لت�سخي�ش  الطبية  اخلدمات  ذلك  فـي  مبا   , الطبية  اخلدمات 

جراحة   , العني  وحالت  اأمرا�ش  عالج   , الطبي  الت�سخي�ش  فـي جمال  املعلومات  توفري 

 , الب�سر  لت�سحيح وحت�سني  اجلراحية  الإجراءات  الليزك وغريها من  , عمليات  العيون 

خدمات تقدمي املواقع الإلكرتونية على الإنرتنت ملهنيي الطب وللمر�سى تقدم املعلومات 

عن اأجهزة الطب للعيون , والت�سخي�ش والعالجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92052 

فـي الفئة 45 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , البتكار  ت�سجع  التي  امل�سرتكة  الجتماعية  وامل�سوؤولية  العاملية  املواطنة  برامج  ترويج 

والعلوم , الو�سول اإىل الرعاية ال�سحية , وامل�ساركة املجتمعية , وحماية البيئة , والعافية 

وال�سحة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92053 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطبوعات , تت�سمن املن�سورات , الكرا�سات , كتيبات الإر�سـاد , الكتيبـات التعريفيــة , كتــب ,

الكتيبات , الر�سائل الإخبارية , الن�سرات الإعالنية , املل�سقات واملن�سورات , مبا فـي ذلك 

فيما يتعلق باملواطنة العاملية , برامج امل�سوؤولية امل�سرتكة وموا�سيع العناية ال�سحية , احلالت 

, التعليمات  , وم�سائل التغذية  امل�سائل املجتمعية والبيئية   , , منتجات وعالجات  الطبية 

والإعالن  الدعاية  مواد   , الأجهزة(  )با�ستثناء  التدري�ش  ومواد   , تعليمية  اأو   , املطبوعة 

املطبوعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت لبور اتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100 ابوت بارك رود , ابوت بارك ايللينوي 60064 - 6408 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92054 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تنظيم الفعاليات والأحداث الريا�سية الواردة جميعا بالفئة 41 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فورميال ون لي�سن�سينج بي فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بري�سبلني  37 , روتردام ,3011  اأيه اأيه - هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92626 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سرق الأو�سط ل�سناعة املطهرات واملنظفات �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 707 ر.ب : 111 الهاتف : 98246999 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92869 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الطباعة الرقمية , م�ستلزمات عمل الالفتات , �سناعة الأختام , مطبعة غري متخ�س�سة , 

والأدوات املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ثالثية الأبعاد الوطنية - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 352 ر.ب : 611 الهاتف : 97771200 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92880 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة احللويات ومنتجات املخابز  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التمور الذهبية الفاخرة �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 207 ر.ب : 312 الهاتف : 94300111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92887 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املواد ال�سحية من املغا�سل واملراحي�ش وملحقاتها الواردة بالفئة 11. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خزف عمان �ش م ع ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 46 ر.ب : 327 �سحار 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92975 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تعبئة البهارات والتوابل وكل ما ي�سمل الطحن , تعبئة وطحن احلبوب )قمح وذرة و�سعري 

الخ ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�ساتني العار�ش للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : احلمراء , قلعة امل�ساحلة الهاتف  : 99450807 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/2/3

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93007 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأنابيب البال�ستيكية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منى نور �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1450 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93008 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

جتارة املالب�ش اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الطفل احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1903 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/2/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93047 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النه�سة للتموين واخلدمات �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 148 ر.ب : 118 حمافظة م�سقط , بو�سر , اخلوير اجلنوبية , 

رقم الهاتف : 99340008 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93073 

فـي الفئة 40 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تقدمي خدمات فـي جمالت �سبط اجلودة والرتاخي�ش لأنظمة الي�سو وما �سابهها حتليل 

نظم واختبار الأدوات تامة ال�سنع , اختبار وقيا�ش املوؤ�سرات البيئية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تي يو فـي راينالند �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1918 ر.ب : 133 الهاتف : 99470430 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/2/10 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  94153 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

تركيب ومتديد واإ�سالح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار , تركيب واإ�سالح نظم مر�سحات 

ومقاومة احلريق , اأعمال التنفيذ والت�سميم الداخلي , تركيب اأعمال العزل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفيلق املتحدة �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب :370 ر.ب : 411 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/3/22
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�سادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1995/5/31التجارة وال�صناعة�صينان بي اند تي كو ليمتد111679

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي211776

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي311777

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي411781

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي511788

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي611792

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي711793

1995/6/14التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي811794

1995/6/14التجارة وال�صناعة�صاتورن ال ال �صي911795

1995/10/11التجارة وال�صناعةمون�صادو ا�س . بي . ايه1012346

1995/12/30التجارة وال�صناعةدي اند ام هولدينغز , اإنك 1112772

1997/12/3التجارة وال�صناعةاأببوت برودكتز  اوبريا�صينز ايه جي1216945

-156-



اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2005/2/7التجارة وال�صناعةالحتاد العقارية �س م ع1335518

2005/2/7التجارة وال�صناعةالحتاد العقارية �س م ع1435519

2005/2/7التجارة وال�صناعةالحتاد العقارية �س م ع1535520

2005/2/7التجارة وال�صناعةالحتاد العقارية �س م ع1635521

2005/2/7التجارة وال�صناعةالحتاد العقارية �س م ع1735522

2005/6/18التجارة وال�صناعةايني�صتيتيوتو ناتيورفيتا ا�س ال1836745

2005/6/18التجارة وال�صناعةايني�صتيتيوتو ناتيورفيتا ا�س ال1936746

2005/6/20التجارة وال�صناعةار ان ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد2036783

2005/6/20التجارة وال�صناعةار ان ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد2136784

2005/6/20التجارة وال�صناعةار ان ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد2236785

2005/6/20التجارة وال�صناعةار ان ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد2336786

2005/6/20التجارة وال�صناعةار ان ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد2436788

2005/6/21التجارة وال�صناعةار ان ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد2536802

2005/7/6التجارة وال�صناعة�صي بي فلييت كومباين انكوربوريتد2636935

2005/7/6التجارة وال�صناعةدايت�صي �صانكيو كومباين , ليمتد2736949
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2005/7/6التجارة وال�صناعةدايت�صي �صانكيو كومباين ليمتد2836950

2005/7/6التجارة وال�صناعة�صانكيو كومباين ليمتد2936951

2005/7/10التجارة وال�صناعةاآر ان ايه انتيليكت�صوال بروبرتي ليمتد3036988

2005/7/10التجارة وال�صناعةاآر ان ايه انتيليكت�صوال بروبرتي ليمتد3136989

2005/7/13التجارة وال�صناعة�صركة الأغذية املتحدة �س م ع3237016

3337201
كايابا اند�صرتي كو , ليمتد

  )كايابا كوجيو كابو�صيكي كاي�صا(
2005/8/6التجارة وال�صناعة

3437202
كايابا اند�صرتي كو , ليمتد

  )كايابا كوجيو كابو�صيكي كاي�صا (
2005/8/6التجارة وال�صناعة

2005/8/14التجارة وال�صناعةاأر اأن ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد3537275

2005/8/14التجارة وال�صناعةاأر اأن ايه انتليكت�صيوال بروبرتي ليمتد3637278

2005/8/15التجارة وال�صناعةاإي اأي دو بون  دي نومورز اند كومبني3737291

2005/8/15التجارة وال�صناعةاإي اأي دو بون دي  نومورز اند كومبني3837292

2005/9/6التجارة وال�صناعةدايت�صي �صانيكو كومباين ليمتد3937455

2005/9/6التجارة وال�صناعةدايت�صي �صانكيو كومباين ليمتد4037456

2005/11/12التجارة وال�صناعة�صركة يوريكا للتجارة ذ.م.م4138120
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1995/7/4التجارة وال�صناعةذا بولو / لورين كومباين ال . بي111882

1995/8/1التجارة وال�صناعةيونيفري�صال �صيتي �صتوديوز ال ال �صي211987

1995/11/22التجارة وال�صناعةال�صركة ال�صرقية312606

2005/3/19التجارة وال�صناعةبريوز . ايه . كمباتا435889

2005/3/19التجارة وال�صناعةبريوز . ايه . كمباتا535890

2005/4/24التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة لل�صكر636201

2005/7/3التجارة وال�صناعةا�س . �صبيتز ج�صل�صافت اأم بي ات�س 736910

2005/7/23التجارة وال�صناعةاأبيوت بيولوجيكالز  بي . بي837115

937270

با�صف  اآجرو بي فـي اآرنهم )اإن اإل ( 

زويجنيدير ل�صوجن زيوريخ

2005/8/13التجارة وال�صناعة

2005/12/11التجارة وال�صناعةرابر انرتتريد كو ليمتد1038393

2005/12/11التجارة وال�صناعةرابر انرتتريد كو ليمتد1138394
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

تقديـم اخلدمـات ال�صت�صاريــة لإعــداد الدرا�صـة والت�صاميـم 

مل�صــــــروع تطويـــــر مينــــــاء �صاللـــــــة )املرحلـــــــة الثالثـــــة( 

يعلـــن جملــــ�س املناق�شـــات عـــن طـــرح املناق�شــــة رقــــم 2015/35 ب�شــــاأن تقديــــم اخلدمـــــات 

ال�شت�شاريـة لإعداد الدرا�شة والت�شاميم مل�شروع تطوير ميناء �شاللة )املرحلة الثالثة( .

ميكــــن للمكاتــــب ال�شت�شاريـــة املتخ�ش�شـــة فـــي الأعمــــال املذكـــورة وامل�شجـــلة لـــدى جمل�س 

املناق�شات بالفئة الأوىل احل�شول على م�شتندات ال�شروط واملوا�شفات من مبنى املجل�س 

 ، 2015/8/6م  باخلويـــــــر اعتبـــــــارا مـــــــن تاريـــــــــخ ن�شــــــر هـــــــــذا الإعـــــــالن وحتـــــى تاريــــــــخ 

مقابـــــــل )=/ 400 ر.ع( اأربعمائة ريال عماين للن�شخة الواحدة ل ترد .

علــى كــل مكتب ا�شت�شاري يرغـــب ال�شتـراك فـي هــذه املناق�شة اأن يرفق مع عطائه تاأمينــا 

موؤقتـــا فـي �شـــورة �شمـــان م�شرفـــــي اأو �شيــــك م�شـــــدق عليــــه مــــن اأحــــد البنــــــوك العاملـــــة 

فـي ال�شلطنـة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�شم معايل رئي�س جمل�س املناق�شات 

و�شاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�شتوفـي التاأمني 

املوؤقت املطلوب لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�شلــي املعد لذلك وعلى جــدول الفئــات 

املرافــق لـــه فـي مظاريف خمتومة بال�شمــع الأحمــر معنونة با�شم معايل رئيـــ�س جملــــ�س 

اخلدمـــات  تقديـــم  ب�شـاأن   2015/35 رقـم  )املناق�شة  اخلارج  مـن  عليهـا  مكتـوب  املناق�شـات 

ال�شت�شاريـة لإعـــداد الدرا�شـــة والت�شاميـــم مل�شـــروع تطويــر ميناء �شاللة "املرحلة الثالثة"( ، 

واأل يكتب علـى املظــروف ا�شــم �شاحــب العطــاء اأو ما ي�شري اإليه .

يجـب و�شـع العطـاءات ب�شنـدوق املناق�شـات مببنى املجلـ�س باخلويـــر ابتــداء من ال�شاعـــة 

ال�شابعـة والن�شــف حتــى ال�شاعـــــة العا�شـرة مــن �شبـاح يوم الإثنــــني املوافــــق 2015/8/31م ، 

ولـــن يتم قبـــــول اأي عطــــاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعــــد الآنـــــف الذكر كما يجــــب ح�شور 

باأنه  ، علما  املظاريف  اإجراءات فتح  املناق�شة عند  فـي  تقدم عطاءها  التي  لل�شركة  ممثل 

�شيتم بـــــث هـــــذه الإجراءات مبا�شرة على موقــــع جملــــــ�س املناق�شات فـــــي �شبكــــــة املعلومـات 

العامليــة )الإنرتنـــــــــت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتـداء مــــــــن ال�شاعــة 

احلاديــة ع�شــرة �شباحــا .

�شتعطى الأف�شلية فـي الإ�شناد للمكاتب ال�شت�شارية التي لديها اأكرب ن�شبة تعمني .

جمل�س املناق�شات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�ضركـــة الكهربــاء القاب�ضــة �ش م ع م

اإعـــــــــالن

 متديـد �ضـراء وت�ضليـم وثائـق مناق�ضـة نظـام الإدارة املتكاملـة 

تدعـــــو �ضركـــــة الكهربـــــاء القاب�ضـــة �ش م ع م ال�ضركـــــات املتخ�ض�ضـــــة لتقديـــــم عرو�ضهـــــا 

للمناق�ضة التالية :

ا�ضم املناق�ضةرقم املناق�ضة

اآخر موعد 

للح�ضول على 

م�ضتندات 

املناق�ضة

اآخر موعد

 لتقدمي 

العطاءات

ر�ضوم/ثمن 

م�ضتندات 

املناق�ضة

EHC/2015/25 نظام

الإدارة املتكاملة
2015/7/92015/8/2

ما يعادل )2000( 

ريال عماين

ميكــــن لل�ضركــــــات املتخ�ضــ�ضــــة فـي هــــذا املجــــال/ هـــذه االأعمال اال�ضتـــــراك واحل�ضــــول 

علــــى املوا�ضفـــات و�ضروط املناق�ضة من "ق�ضم املناق�ضات" مبقر �ضركـــة الكهربـــاء القاب�ضــة 

�ش م ع م بالقرم ، مقابل دفع املبلغ املحدد اأعاله لن�ضخة املناق�ضة اليرد ، وذلك خالل �ضاعات 

الدوام الر�ضمي )من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وحتى ال�ضاعة الواحدة والن�ضف م�ضاء( . 

اأن يكون املتقدم �ضريكا ما�ضيا لدى اأوراكل مبا ال يقل عن )3( ثالث �ضنوات . --

يجــــب على ال�ضريــــك املا�ضي اأن يكون معه �ضريـــك ثــان حملــي ال يقــل عـــن )ذهبــي( --

لدى اأوراكل .

يرفق مع كل عطــاء تاأمني موؤقت فـي �ضــورة �ضمــان م�ضرفـي اأو �ضيك م�ضدق عليه --

و�ضاري  العطاء  قيمة  )1%( من  ن�ضبته  ال�ضلطنة مبا  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  من 

املفعول ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�ش ويعنون با�ضم "رئي�ش جلنة 

املناق�ضات الداخلية"، وكل عطاء ال ي�ضتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيه .

تقـــــدم العـــــرو�ش فـي مظاريــــف مغلقــــة وخمتومــــة بال�ضمع االأحــــمر معنونـــــه با�ضـــــم --

"رئـــــي�ش جلنـــــــــة املناق�ضـــــات الداخلــــيــــة" ومكتــــوب عليهــــــــا رقـــم وا�ضـــــــــم املناق�ضــــــة 

مــــن اخلــارج ، على اأال يكتب على املظروف ا�ضم �ضاحب العطاء اأو ما ي�ضري اإليه .
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تو�ضع العرو�ش فـي �ضندوق املناق�ضات فـي �ضالة اال�ضتقبال مببنى �ضركة الكهرباء --

القاب�ضـــــة قبـل ال�ضاعــــة الثانية م�ضاء بتوقيــــت ال�ضلطنـــــة مــــن يــــوم االأحـــد املوافــــق 

2 اأغ�ضط�ش 2015م .

ال�ضركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر . --

ا�ضم احل�ضاب : �ضركة الكهرباء القاب�ضة �ش م ع م--

ا�ضم البــــــــنك : بنك م�ضقط--

رقم احل�ضـاب : 0423-010776440-018--

ا�ضم الفــــــــــرع : الفرع الرئي�ضي--

مالحظــــة: 

فـي حال ا�ضتالم الوثيقة بالنيابة عن �ضركة اأخرى : يجب على الراغبني ب�ضراء وثيقة --

املناق�ضة تقدمي تفا�ضيل با�ضم ال�ضخ�ش وا�ضم املتقدم بالعطاء/ ال�ضركة . 

يجب ذكر رقم املناق�ضة عند اإيداع املبلغ . --

�ضعر املناق�ضة ال ي�ضمل اأي م�ضروفات اأخرى . --

�ضركة الكهرباء القاب�ضة �ش م ع م

بناية �ضاطيء القرم 

الطابق الثالث ال�ضاروج - القرم ، م�ضقط

�ش .ب : 850 ، ر.ب : 116 �ضلطنة عمان

هاتف: 24559277 - 24559217 - 24559200 968+

EHCPROCUREMENT@ehcoman.com : الربيد الإلكرتوين
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خليــل �شكـــر اللـــه فرجــي

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مطعــم نارنــج �ش.م.م

يعلـن خليل �سكر اللـه فرجي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة مطعم نارجن �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 

اأمانــة ال�سجل التجـــاري بالرقــم 1114944 , وفقـــا التفــاق ال�سركــاء املـوؤرخ 2015/5/25م , 

وللم�سفـــي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفيـة اأمام الغيــــر , وعلــــى اجلميــــــع مراجعــــــة 

امل�سفــــي فـي كافــــــة االأمــــور التــي تتعلـــق باأعمـــال ال�سركــــة على العنوان التالـي :

بركــاء - مركـز ال�شيـخ للت�شـوق - مكتـــب الإدارة

 �ش.ب : 78 ر.ب :328 

هاتـف رقـم : 96600777 - 26883741 فاك�ش رقم : 26883965

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله , خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن , وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

اإليه .
امل�شفــــــــــي

بـدر بن خلفـان بن �شالـم البو�شعيـدي

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهاء اأعمال الت�شفيـة ل�شركــة منــح املتحــدة - ت�شامنيـة

يعلـن بــدر بــن خلفــــان بن �سالــــم البو�سعيــــدي ب�سفتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة منـــح املتحـــدة - 

اأعمال  انتهاء  , عن   5142369 بالرقم  التجاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية 

الت�سفيــة وزوال الكيــان القانـونـي لل�سـركة وفقــــا الأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركــات 

التجــاريـة رقم 74/4 .
امل�شفــــــــــي
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