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مر�ســــوم �ســـلطاين

رقــم 2015/40

باإ�سـدار قانـون تنظيـم التزامـات العامليـن 

فـي كافـة موؤ�س�سـات الدولـة واأع�سـاء املجالـ�س املعينـة واملنتخبـة

�سلطــان عمــان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

ت�ســـري اأحكــــام هــــذا القانـــون علــــى كـــل �سخـــ�ص يعمـــل اأو كــان يعمل فـي اإحدى موؤ�س�سات 

الدولة ، اأو فـي  املوؤ�س�سات اأو اجلمعيات اخلا�سة ذات النفع العام ، اأو اأي جهة اأخرى ت�ساهم 

الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها فـي راأ�ص مالها اأو مواردها املالية باأي �سورة كانت .

كمـــا ت�ســـري اأحكـــام هــــذا القانــــون علـــى كــــل �سخــــ�ص ع�ســــو اأو كـــان ع�ســـــوا فــــي املجالـــ�ص 

املعينة اأو املنتخــــبة اأو جمالــــ�ص اإدارات املوؤ�س�ســـــات اأو اجلمعيـــــات اأو اجلهـــات امل�ســـار اإليــها 

فــي الفقــرة الأولــى .

املـــادة الثانيــــة 

مـع عـدم الإخـالل مبـا تفر�سـه القوانيــن واملرا�سيـــم مـن التزامـات ، يحظـر علـى املخاطبيـن 

باأحكام هذا القانون ما ياأتي :

1 - اإذاعـة اأو ن�سـر اأي اأخبـار اأو بيانـات اأو اإ�ساعـات مـن �ساأنهـا النـيل مـن هيبـة �سلطـات 

الدولـة ، اأو اإ�سـعاف الثقـة فـيهـا ، اأو التحريـ�ص على ذلك ، اأو ت�سهيل ذلك لغريه 

بـاأي و�سيلـة مـن الو�سائـل .
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2 - اإعاقـــة تنفـيـــذ امل�ساريــع التـي تنفذهــا الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها ، اأو التحري�ص 

على ذلك ، اأو ت�سهيل ذلك لغريه .

3 - اإف�ساء اأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات �سرية مما يطلع عليها بحكم من�سبه 

بــاأي �ســورة لتحقيــق منفعة �سخ�سية له  ا�ستخدامهـــا  اأو   ، اأو ع�سويتــه   اأو عملــه 

اأو لغريه ، اأو التحري�ص على ذلك ، اأو ت�سهيل ذلك لغريه .

4 - اإهانـــة اأي م�ســوؤول اأو موظف عام ، بالقول اأو الفعل اأو الإ�سارة ، اأو العتداء عليه 

فـي اأثناء قيامه بواجبات من�سبه اأو اأعمال وظيفته ، اأو من خالل م�ساركته ب�سفته 

فـي اأي حمفل كان .

املـــادة الثالثـــة 

يتعني على املخاطبني باأحكام هذا القانون اللتزام باأحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية 

النافــذة واملعاهــدات والتفاقيــات الدوليـــة التـــي تعـــد جـــزءا مـــن قانـــون البــالد ، وغريها 

من الأنظمة واللوائح والقرارات املنفذة لها ، ويحظر عليهم خمالفتها .

املـــادة الرابعـــة 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون باحلد الأق�سى للعقوبات املقررة لها فـي القوانني 

والأنظمة ال�سارية .

املـــادة اخلام�ســـة 

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

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 27 مـن اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســـلطاين

رقــم 2015/41

ب�سـاأن اإعـادة  تنظيـم الهيئـات واملوؤ�س�سـات العامـة

�سلطــان عمــان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يتعني على الهيئات واملوؤ�س�سات العامة اقتــراح ال�سيا�ســات التي ت�سيــر عليهــا فـــي ممار�ســة 

اخت�سا�ساتها ، وعر�سها على جمل�س الوزراء لعتمادها .

املـــادة الثانيــــة 

يجــري جملــ�س الــوزراء تقييمــا لل�سيا�ســـــات التـــي تطبقهـــا الهيئـــات واملوؤ�س�ســـات العامـــة ، 

وللمجلــ�س تعديلهــا مبـا يتفــق وال�سيا�ســة العامــة للدولــة .

املـــادة الثالثـــة 

ل يجـــوز اجلمـــع بيـــن من�ســــب رئيـــ�س جملــــ�س الإدارة ، والرئـــي�س اأو الرئيـــ�س التنفـيـــــذي 

فـي الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ، ويتوىل جمل�س الوزراء ت�سوية اأو�ساع الهيئات واملوؤ�س�سات 

العامة القائمة مبا يتفق واأحكام هذه املــادة .

املـــادة الرابعـــة 

على الهيئات واملوؤ�س�سات العامة تنفـيذ اأحكام هذا املر�سوم .

املـــادة اخلام�ســـة 

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

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 27 مـن اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2015/42

باإ�ســد�ر تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام 

قانـون ت�سنيـف وثائـق �لدولـة وتنظيـم �لأماكـن �ملحميـة

�سلطـــان عمـــان  نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2011/118 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملـــادة �لأولـــــى 

جتــرى التعديــالت املرفقــة على قانون ت�سنيف وثائــق الدولــة وتنظيـــم الأماكــن املحمــية 

امل�سار اإليه .

 �ملـــادة �لثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

 �ملـــادة �لثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

�ملو�فـــــق : 27 مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديـــــالت

 علــــى بعـــــ�ض �أحكــــام 

قانـون ت�سنيـف وثائـق �لدولـة وتنظيـم �لأماكـن �ملحميـة

ي�ستبدل بن�سي املادتني )12( و )20/ ب( من قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن 

املحمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/118 الن�سان الآتيان :

�ملــادة ) 12 (

تعتبــر مكانـــا حمميــا - بحكــم القانـون - الق�ســور واملخيمــات ال�سلطانيــة واأماكــن وجـود 

جاللـة ال�سلطـان واملرافـــق واملن�ساآت الع�سكريــة والأمنية وحمطات الطاقة ومن�ساآت النفط 

والغاز والإذاعة والتلفزيون .

�ملــادة ) 20/ ب (

دخــــل اأو حاول الدخــول دون ت�سريــح اإىل املكان املحمـــي ، اأو �سهـــــل لغـيـــره الدخــــول اإليـــه ، 

اأو تعدى عليه باأي �سكل كان ، اأو حاول ارتكاب اأي من هذه الأفعال .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2015/43

باإ�سـد�ر تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�ض �لبحـث �لعلمـي

�سلطـــان عمـــان  نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 54/ 2005 باإن�ساء جمل�ض للبحث العلمي وحتديد اخت�سا�ساته ، 

وعلى قانون جمل�ض البحث العلمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/30 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملـــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون جمل�ض البحث العلمي امل�سار اإليه .

 �ملـــادة �لثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

 �ملـــادة �لثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

�ملو�فـــــق : 27 مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�ض �لبحـث �لعلمـي

ي�ستبدل بن�سي املادتني 5 ، 6 /اأول )البنود 6 ، 7 ، 8 ، 9( من قانون جمل�ض البحث العلمي 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/30 الن�سان الآتيان :

�ملــادة ) 5 (

يخت�ض املجل�ض بكافة ال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه ، وله ب�سفة خا�سة الآتي :

ر�سم ال�سيا�سة التي ي�سري عليها املجل�ض فـي ممار�سته لخت�سا�ساته . - 1

و�ســع ا�سرتاتيجيـــة علميـــة متكاملة للبحث العلمــي مب�ساركـــة اجلهــات املعنيـــة ،  - 2

ومتابعة تطويرها .

و�سع خطة وطنية للبحث العلمي ، وحتديد اأولوياتها فـي �سوء متطلبات خطة  - 3

التنمية القت�سادية والجتماعية ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، والإعالن عنها 

الالزمة  الربامج  وو�سع   ، العلمـــي  البحث  لتطوير  احلافز  يوفـــر  الذي  بال�سكل 

لتنفيذها ، والإ�سراف على هذا التنفيذ .

دعم البتكارات الفردية وامل�ساريع البحثية ح�سب اأولويات اخلطة الوطنية للبحث  - 4

العلمي .

دعــم ن�ســر املوؤلفــات العلميــة القيمــة ، واإقامــة املوؤمتــرات والفعاليــات ذات ال�سلة  - 5

بالبحث العلمي .

جمالت  - 6 فـي  امل�ساركة  على  وغريها  اخلا�ض  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  ت�سجيع 

البحث العلمي ، ودعم تلك امل�ساركة .

توزيع خم�س�سات البحث العلمي على الربامج البحثية املختلفة بح�سب اأولويات  - 7

اخلطة الوطنية للبحث العلمي .

العمـــــــل علــــى حتقيــــق التعـــاون والتن�سيــــــق بني وحــــدات اجلهــاز الإداري للدولـــة  - 8

وبع�سهـــا ، وبني تلك الوحدات والقطـــاع اخلـــا�ض فـي جمـــــالت البحث العلمـــي ، 

مبا يكفل حتقيق الفائدة املرجوة من الأن�سطة البحثية .

و�سع املعايري الالزمة لتقييم جودة واعتماد م�سروعات البحث العلمي . - 9

العمل على توفري املتطلبات الالزمة لإقامة بنية اأ�سا�سية للبحث العلمي . - 10
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و�سع وتنفيذ الربامج الهادفة اإىل التوعية باأهمية البحث العلمي والبتكار . - 11

اإن�ساء واإدارة وتطوير املناطق العلمية والرتويج لها . - 12

حتديد الأن�سطة والأعمال التي يجوز مزاولتها فـي املناطق العلمية . - 13

تقرير حق النتفاع على الأرا�سي الكائنة باملناطق العلمية . - 14

العلمــي  - 15 الإنتـــاج  ال�ستــفادة من  بهــــدف   ، امل�ساهمــــة فيهــــا  اأو  ال�سركــــات  تاأ�سيــــ�ض 

واملعرفــــي ، اأو اإدارة اأو تنميـــة اأو تطوير قطاعاته الأ�سا�سية ، ومتـــلك حقوق امللكية 

الفكرية والت�سرف فيها .

تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية فـي جمالت البحث العلمي . - 16

اإن�ســـــاء قاعــــدة بيانــــات وطنيــــة للبحـــث العلمـــي ، وال�ستعانــــة فـي ذلك بالبيانـــــات  - 17

والإح�ساءات والتقارير التي تــــرد اإليه مـــن اجلهـــات احلكوميــة واخلا�سة املعنية 

بالبحث العلمي .

اإقرار �سيا�سة وبرامج تاأهيل الكوادر الوطنية فـي جمالت البحث العلمي . - 18

19 -  ، العلمـــي  بالبحـــث  ال�سلطانيـــة اخلا�ســة  واملرا�سيم  القوانني  اقتـــراح م�سروعــات 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، واإقرار اللوائح والقرارات ذات ال�سلة باخت�سا�ساته .

متثيـــل ال�سلطنـــة فـي املوؤمتــرات والجتماعات الإقليميـــة والدوليــــة ذات ال�سلــــة  - 20

بالبحث العلمي .

والدوليـــة  - 21 الأجنبيـــة  العلمية  املوؤ�س�ســـات  التــــعاون مع  دعـــــم وتوثيق  العمـــل على 

فـي جمالت البحث العلمي ، واإبرام التفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم الالزمة 

لذلك ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

درا�سة املو�سوعات ذات ال�سلة بالبحث العلمي التي يحيلها اإليه جمل�ض الوزراء . - 22

ما يكلفه به جاللة ال�سلطان من اأمور اأخرى تتعلق بالبحث العلمي . - 23

�ملــادة ) 6 / �أول (

6 - اأمني عام املجل�ض الأعلى للتخطيط .

7 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للزراعة .

8 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .

9 - وكيل وزارة التجارة وال�سناعة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2015/44

بالت�سديـق علــى �مليثـاق �ملعــدل ملنظمـة �ملوؤمتـر �لإ�سالمــي

�سلطـــان عمـــان  نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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

وعلـــى امليثـــاق املعــــدل ملنظمة املوؤمتــــر الإ�سالمــــي الــــذي وقعـــــت عليـــــه ال�سلطنـــــة بتاريـــــخ 

26 من �سبتمرب 2008م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملـــادة �لأولـــــى

الت�سديق على امليثاق املعدل ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي امل�سار اإليه وفقا لل�سيغة املرفقة .

 �ملـــادة �لثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

�ملو�فـــــق : 27 مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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ميثــاق

 منظمـة امل�ؤمتــر الإ�سالمــي

نحـن الـدول الأع�سـاء فـي منظمـة امل�ؤمترالإ�سالمـي ،

اإذ ن�ستح�ســر م�ؤتــمــر ملــ�ك وقــادة وروؤ�ســاء دول وحك�مــات البلـــدان الإ�سالميـــة املنعقـــد 

25 �سبتمرب  22 اإىل  لـ  "امل�افق  1389هـ  12 رجب عام  9 و  فـي الربــاط فــي الفتـرة مـا بيــن 

1969م"، وكذلــك م�ؤمتــر وزراء اخلارجيــة املنعقــد فـي جــدة مــن 14 اإىل 18 حمرم 1392هـ 

امل�افق لـ 29 فرباير اإىل 4 مار�س 1972م ،

واإذ ن�سرت�سـد بالقيـم الإ�سالميـة النبيلـة ، املتمثلـة فـي ال�حـدة والإخـاء ، واإذ ن�ؤكـد اأهميـة 

تعزيز وتق�ية اأوا�سر ال�حدة والت�سامن بني الدول الأع�ساء لتاأمني م�ساحلها امل�سرتكة 

فـي ال�ساحة الدولية ،

اإذ نلتزم مببادئ ميثاق الأمم املتحدة وهذا امليثاق ، والقان�ن الدويل ، قررنا :

احلفاظ على القيم الإ�سالمية النبيلة املتمثلة فـي ال�سالم والرتاحم والت�سامح وامل�ساواة والعدل 

والكرامة الإن�سانية ، وتعزيزها ،

ال�سعي من اأجل العمل على تعزيز دور الإ�سالم الرائد فـي العامل مع �سمان التنمية امل�ستدامة 

والتقدم والزدهار ل�سع�ب الدول الأع�ساء ،

تعزيز وتق�ية اأوا�سر ال�حدة والت�سامن بني ال�سع�ب امل�سلمة والدول الأع�ساء ،

احرتام ال�سيادة ال�طنية جلميع الدول الأع�ساء ، وا�ستقاللها ووحدة اأرا�سيها ، و�س�نها 

والدفاع عنها ،

امل�ساهمة فـي ال�سلم والأمن الدوليني ، والتفاهم واحل�ار بني احل�سارات والثقافات والأديان ، 

وتعزيز العالقات ال�دية وح�سن اجل�ار والحرتام املتبادل والتعاون وت�سجيعها ،

تعزيز حق�ق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية واحلكم الر�سيد و�سيادة القان�ن والدميقراطية 

وامل�ساءلة فـي الدول الأع�ساء وفقا لأنظمتها الد�ست�رية والقان�نية ،

تعزيز الثقة وت�سجيع العالقات ال�دية والحرتام املتبادل والتعاون بني الدول الأع�ساء ، 

وبينها وبني غريها من الدول ،

دعــم القيــم الإ�سالميــة النبيلــة املتعلقـة بال��سطيـة والت�سامـح واحتـرام التن�ع واحلفاظ 

على الرم�ز الإ�سالمية والرتاث امل�سرتك والدفاع عن عاملية الدين الإ�سالمي ،
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النه��س باكت�ساب املعرفة واإ�ساعتها مبا ين�سجم مع مثل الإ�سالم ال�سامية لتحقيق التميز 

الفكري ،

تعزيز التعاون بني الدول الأع�ساء لتحقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية امل�ستدامة 

مبا ي�ساعدها على اندماج فعلي فـي القت�ساد العاملي ، وفقا ملبادئ ال�سراكة وامل�ساواة ،

حماية وتعزيز كل اجل�انب املرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال احلالية وامل�ستقبلية ،

احتــــرام حـــق تقريـــــر امل�سيــــر وعــــدم التدخــــل فــــي ال�ســـ�ؤون الداخليـــة للـــدول الأع�ســـاء ، 

واحرتام �سيـــادة وا�ستقـــالل ووحـــدة اأرا�سـي كل دولــة ع�س� ،

دعــم كفــاح ال�سعـب الفل�سطينــي اخلا�سـع حاليا لالحتـالل الأجنبـي ومتكينـه من احل�س�ل 

على حق�قــه غيــر القابلــة للت�ســرف ، مبا فـي ذلك حقه فـي تقرير امل�سري واإقامة دولته 

ذات ال�سيادة وعا�سمتها القد�س ال�سريف ، مع املحافظة على طابعها التاريخي والإ�سالمي 

وعلى الأماكن املقد�سة فيها ،

�س�ن وتعزيز حق�ق املراأة وم�ساركـتها فـي �ستى جمالت احلياة وفقا لق�انني الدول الأع�ساء 

وت�سريعاتها ،

تهيئة الظروف املالئمة لتن�سئة الطف�لة وال�سباب امل�سلم تن�سئة �سليمة وغر�س القيم الإ�سالمية 

فيه من خالل الرتبية ، تعزيزا لقيمه الثقافية والجتماعية والأخالقية واخللقية ،

م�ساعدة اجلماعات واملجتمعات امل�سلمة خارج الدول الأع�ساء على املحافظة على كرامتها 

وه�يتها الثقافية والدينية ،

تاأييد اأهداف ومبادئ هذا امليثاق وميثاق الأمم املتحدة والقان�ن الدويل والقان�ن الدويل 

الإن�ساين ، مع التقيد ال�سارم مببداأ عدم التدخل فـي ال�س�ؤون التي تندرج اأ�سا�سا �سمن نطاق 

الت�سريعات الداخلية لأي دولة ،

ال�سعي احلثيث من اأجل حتقيق احلكم الر�سيد على امل�ست�ى الدويل ودمقرطة العالقات 

الدولية ا�ستنادا اإىل مبادئ امل�ساواة والحرتام املتبادل بني الدول وعدم التدخل فـي ال�س�ؤون 

التي تندرج �سمن ت�سريعاتها الداخلية ،

عقدنا العزم على التعاون من اأجل حتقيق هذه الأهداف ، واعتمدنا هذا امليثاق املعدل .
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الف�صــل الأول

الأهــداف واملبــادئ 

املــادة الأولـــــى

تتمثل اأهداف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي فيما يلي : 

1 - تعزيز ودعم اأوا�سر الأخ�ة والت�سامن بني الدول الأع�ساء . 

 ، الأع�ساء  للدول  العادلة  الق�سايا  ، ومنا�سرة  امل�سرتكة  امل�سالح  2 - �س�ن وحماية 

التي ت�اجه  الت�سدي للتحديات  وتن�سيق جه�د الدول الأع�ساء وت�حيدها بغية 

العامل الإ�سالمي خا�سة واملجتمع الدويل عامة . 

3 - احرتام حق تقرير امل�سري وعدم التدخل فـي ال�س�ؤون الداخلية للدول الأع�ساء ، 

واحرتام �سيادة وا�ستقالل ووحدة اأرا�سي كل دولة ع�س� . 

4 - ا�ستعـــادة ال�سيــادة الكاملــة ووحــدة اأرا�ســي اأي دولـــة ع�ســـــ� خا�سعــــة لالحتـــالل 

مــن جــراء العــدوان وذلــك ا�ستنــادا اإلـى القانــ�ن الدولـي والتعـاون مع املنظمـات 

الدوليــة والإقليميــة ذات ال�سلــة . 

5 - �سمان امل�ساركة الفاعلة للدول الأع�ساء فـي عمليات اتخاذ القرارات على امل�ست�ى 

العاملي فـي املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ل�سمان م�ساحلها امل�سرتكة . 

6 - تعزيز العالقات بني الدول على اأ�سا�س العدل والحرتام املتبادل وح�سن اجل�ار 

ل�سمان ال�سلم والأمن وال�ئام العام فـي العامل . 

7 - تاأكيد دعمها حلق�ق ال�سع�ب املن�س��س عليها فـي ميثاق الأمم املتحدة والقان�ن 

الدويل . 

8 - دعم ال�سعب الفل�سطيني ومتكينه من ممار�سة حقه فـي تقرير امل�سري واإقامة دولته 

ذات ال�سيادة وعا�سمتها القد�س ال�سريف ، واحلفاظ على اله�ية التاريخية والإ�سالمية 

للقد�س ال�سريف وعلى الأماكن املقد�سة فيها . 
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تعزيز التعاون القت�سادي والتجاري الإ�سالمي بني الدول الأع�ساء من اأجل حتقيق   - 9

التكامل القت�سادي فيما بينها مبا يف�سي اإىل اإن�ساء �س�ق اإ�سالمية م�سرتكة . 

10 -  بذل اجله�د لتحقيق التنمية الب�سرية امل�ستدامة وال�ساملة والرفاه القت�سادي 

فـي الدول الأع�ساء . 

11 - ن�سر وتعزيز و�س�ن التعاليم والقيم الإ�سالمية القائمة على ال��سطية والت�سامح ، 

وتعزيز الثقافة الإ�سالمية ، واحلفاظ على الرتاث الإ�سالمي . 

12 - حماية �س�رة الإ�سالم احلقيقية والدفاع عنها والت�سدي لت�س�يه �س�رة الإ�سالم 

وت�سجيع احل�ار بني احل�سارات والأديان . 

13 - الرقي بالعل�م والتكن�ل�جيا وتط�يرها ، وت�سجيع البح�ث والتعاون بني الدول 

الأع�ساء فـي هذه املجالت . 

14 - تعزيز حق�ق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها ، مبا فـي ذلك حق�ق املراأة 

والطفل وال�سباب وامل�سنني وذوي الحتياجات اخلا�سة واحلفاظ على قيم الأ�سرة 

الإ�سالمية . 

تعزيــز دور الأ�ســرة وحمايتهــا وتنميتهــا باعتبارهــا ال�حدة الطبيعية واجل�هرية   - 15

للمجتمع . 

16 - حمايـــة حقــ�ق اجلماعــات واملجتمعــات امل�سلمــة فــي الـدول غيـر الأع�سـاء و�سـ�ن 

كرامتهـا وه�يتهـا الدينيـة والثقافيـة . 

تعزيز م�قف م�حد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك والدفاع عنها فـي املنتديات   - 17

الدولية . 

التعاون فـي جمال مكافحة الإرهاب بجميع اأ�سكاله ومظاهره واجلرمية املنظمة   - 18

والإجتار غري امل�سروع فـي املخدرات والف�ساد وغ�سيل الأم�ال والإجتار فـي الب�سر . 

التعاون والتن�سيق فـي حالت الط�ارئ الإن�سانية مثل الك�ارث الطبيعية .   - 19

تعزيز التعاون بني الدول الأع�ساء فـي املجالت الجتماعية والثقافية والإعالمية .  - 20
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املــادة الثانيــــة

تتعهد الدول الأع�ساء ، من اأجل حتقيق الأهداف ال�اردة فـي املــادة الأوىل ، باأن ت�سرت�سد 

وت�ستنري بالتعاليم والقيم الإ�سالمية ال�سمحة واأن تت�سرف طبقا للمبادئ التالية :

1 - جميع الدول الأع�ساء ملتزمة مبقا�سد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة . 

2 - الدول الأع�ساء دول ذات �سيادة وم�ستقلة وتت�ساوى فـي احلق�ق وال�اجبات . 

3 - تق�م جميع الدول الأع�ساء بحل نزاعاتها بالطرق ال�سلمية ، ومتتنع عن ا�ستخدام 

الق�ة اأو التهديد با�ستخدامها فـي عالقاتها . 

تتعهـد جميـع الـدول الأع�سـاء باحرتام ال�سيـادة ال�طنيـة وال�ستقـالل ووحدة الأرا�سي   - 4

لكل منها ، وبعدم التدخل فـي ال�س�ؤون الداخلية لالآخرين . 

تتعهـــد جميــع الـــدول الأع�ســـاء بـــاأن ت�ساهــم فـي �س�ن ال�سلم والأمــن الدولييـن   - 5

لهذا  وفقا  وذلك  البع�س  لبع�سها  الداخلية  ال�س�ؤون  فـي  التدخل  عن  والمتناع 

امليثاق وميثاق الأمم املتحدة والقان�ن الدويل والقان�ن الدويل الإن�ساين . 

امل�سائــل  فـــي  بالتدخــل  اأو لأجهزتهــا  للمنظمــة  ي�سمــح  امليثــاق  هــذا  فـــي  �ســيء  ل   - 6

التــي تدخــل اأ�سا�سـا �سمن الخت�سا�س املحلي لأي دولة ، اأو املرتبطة بها طبقا مليثاق 

الأمم املتحدة . 

تعزز الدول الأع�ساء وت�ساند ، على ال�سعيدين ال�طني والدويل ، احلكم الر�سيد   - 7

والدميقراطية وحق�ق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية و�سيادة القان�ن . 

ت�سعى الدول الأع�ساء اإىل حماية البيئة واملحافظة عليها .  - 8

الف�صــل الثانــي

الع�صويــة 

املــادةالثالـثــــة

تتاألف املنظمة من الدول ال�سبع واخلم�سني )57( الأع�ساء فـي منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي   - 1

ومن غريها من الدول التي قد تن�سم اإىل هذا امليثاق طبقا للفقرة الثانية من املادة 

الثالثة . 
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2 - يجـــ�ز لأي دولــة ، ع�ســ� فـــي الأمــم املتحــدة ، ذات اأغلبيــة م�سلمـة تقدم طلبا للع�س�ية 

وزراء  ملجل�س  فقط  الآراء  بت�افق  ذلك  على  امل�افقة  متت  اإذا  املنظمة  اإىل  تن�سم  اأن 

اخلارجية على اأ�سا�س املعايري املتفق عليها واملعتمدة من طرف جمل�س وزراء اخلارجية . 

3 - لي�س فـي هذا امليثاق ما مي�س بحق�ق والتزامات الدول الأع�ساء احلالية فيما يتعلق 

بالع�س�ية اأو باأي م�ساألـة اأخرى .

املــادة الرابعـــة

1 - متنح �سفة املراقب لدولة ، ع�س� فـي الأمم املتحدة ، بقرار من جمل�س وزراء اخلارجية 

بت�افق الآراء فقط ، وعلى اأ�سا�س املعايري املتفق عليها . 

2 - متنح �سفة املراقب للمنظمات الدولية بقرار من جمل�س وزراء اخلارجية بت�افق الآراء 

فقط ، وعلى اأ�سا�س املعايري املتفق عليها من املجل�س .

الف�صــل الثالــث

الأجهـــزة 

املــادة اخلام�صــة

اأول : تتاألف اأجهزة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي من : 

1 - القمــة الإ�سالميــة . 

2 - جملــ�س وزراء اخلارجيــة . 

3 - اللجـــان الدائمــة . 

4 - اللجنــة التنفيذيــة . 

5 - حمكمــة العــدل الإ�سالميــة الدوليــة . 

6 - الهيئــة الدائمــة امل�ستقلــة حلقــ�ق الإن�ســان . 

7 - جلنــة املمثليــن الدائميــن .

8 - الأمانــة العامــة . 

9 - الأجهــزة املتفرعــة . 

10 - امل�ؤ�س�ســات املتخ�س�ســة . 

11 - امل�ؤ�س�ســات املنتميــة .
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الف�صـــل الرابـــع

القمـة الإ�صالميـة 

املــادة ال�صاد�صـة

تتاألف القمة الإ�سالمية من مل�ك وروؤ�ساء وقادة الدول الأع�ساء وحك�ماتها ، وتعترب ال�سلطة 

العليا للمنظمة .

املــادة ال�صابعــة

ب�ساأن  الت�جيهات  وتقدم  بال�سيا�سات  مرتبطة  قرارات  وتتخذ  الإ�سالمية  القمة  تتداول 

جميع الق�سايا املتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا ملــا ه� من�س��س عليه فـي امليثاق ، وتبحث 

غريها من الق�سايا التي حتظى باهتمام الدول الأع�ساء والأمة الإ�سالمية .

املــادة الثامنــــة 

1 - جتتمع القمة الإ�سالمية مرة كل ثالث �سن�ات فـي اإحدى الدول الأع�ساء . 

2 - يق�م جمل�س وزراء اخلارجية ، مب�ساعدة من الأمانة العامة ، باإعداد جدول اأعمال القمة 

وجميع الرتتيبات ال�سرورية لعقدها .

املــادة التا�صعـــة

تعقد دورات ا�ستثنائية كلما اقت�ست م�سالح الأمة ذلك ، للنظر فـي الق�سايا ذات الأهمية 

احلي�ية لالأمة ، ولتن�سيق �سيا�سة املنظمة تبعا لذلك . ويج�ز عقد الدورة ال�ستثنائية بت��سية 

اأو من الأمني العام ،  اأو مببادرة من اإحدى الدول الأع�ساء  من جمل�س وزراء اخلارجية 

�سريطة اأن حت�سل هذه املبادرة على دعم الأغلبية الب�سيطة للدول الأع�ساء .

الف�صــل اخلامــ�س

جمل�س وزراء اخلارجية 

املــادة العا�صــرة

1 - يعقد جمل�س وزراء اخلارجية مرة كل �سنة فـي اأي دولة من الدول الأع�ساء . 

2 - ملجل�س وزراء اخلارجية اأن يعقد دورة ا�ستثنائية مببادرة من اأي دولة من الدول الأع�ساء/

اأو من الأمني العام اإذا ما وافقت الدول الأع�ساء على ذلك . 
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3 - ملجل�س وزراء اخلارجية اأن ي��سي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية اأخرى ملعاجلة ق�سايا 

حمددة حتظى باهتمام الأمة . وترفع هذه الجتماعات تقاريرها اإىل القمة الإ�سالمية 

واإىل جمل�س وزراء اخلارجية . 

4 - يدر�س جمل�س وزراء اخلارجية و�سائل تنفيذ ال�سيا�سة العامة للمنظمة من خالل :

اأ - اعتمـاد قرارات وت��سيات ب�ساأن امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك تنفيذا لأهداف املنظمة 

و�سيا�ستها العامة .

ب - ا�ستعــرا�س التقــدم الـــذي يتـــم اإحــرازه فـي تنفيــذ القــرارات واملقــررات ال�ســادرة 

عــن الجتماعــات ال�سابقــة مل�ؤمتــرات القمــة الإ�سالميــة وجمالــ�س وزراء اخلارجيــة . 

جـ -   درا�سة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وميزانياتها والتقارير 

املالية والإدارية الأخرى . 

د - النظر فـي اأي م��س�ع يخ�س دولة اأو اأكرث من الدول الأع�ساء كلما قدم طلب بهذا 

ال�ساأن من قبل الدولة الع�س� املعنية بغية اتخاذ التدابري املنا�سبة ب�ساأنه . 

هـ - الت��سية باإن�ساء اأي جهاز اأو جلنة جديدين .

و - انتخاب الأمني العام للمنظمة وتعيني الأمناء العامني امل�ساعدين طبقا للمادتني 

)16( و )18( من امليثاق على الت�ايل . 

ز - النظر فـي اأي م�ساألة اأخرى يعتربها منا�سبة .

الف�صــل ال�صـــاد�س

اللجــان الدائمــة 

املــادةالحاديـة ع�صـرة

1 - اأن�ساأت املنظمة اللجان الدائمة التالية ملعاجلة الق�سايا ذات الأهمية الق�س�ى للمنظمة 

ودولها الأع�ساء : 

اأ - جلنة القد�س . 

 ب - اللجنة الدائمة لالإعالم وال�س�ؤون الثقافية )الك�مياك( . 
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جـ - اللجنة الدائمة للتعاون القت�سادي والتجاري )الك�م�سيك( .

د - اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكن�ل�جي )الك�م�ستيك( .

2- يراأ�س املل�ك وروؤ�ساء الدول واحلك�مات اللجان الدائمة للمنظمة التي تن�ساأ وفقا لقرارات 

القمة اأو بت��سية من جمل�س وزراء اخلارجية ، مبا فـي ذلك حتديد الع�س�ية فـي هذه 

اللجان .

الف�صــل ال�صابـــع

اللجنـة التنفيذيــة 

املــادة الثانيـة ع�صـرة

تتاألف اللجنة التنفيذية من كل من رئي�س القمة الإ�سالمية احلالية وال�سابقة والالحقة 

ورئي�س جمل�س وزراء اخلارجية احلايل وال�سابق والالحق ، وبلد مقر الأمانة العامة ، والأمني 

العام باعتباره ع�س�ا بحكم من�سبه . وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لق�اعدها 

الإجرائية .

الف�صـل الثامــن

جلنـة املمثليـن الدائميـن

املــادة الثالثـة ع�صـرة

يحدد جمل�س وزراء اخلارجية مهام وكيفيات مزاولة جلنة املمثلني الدائمني لعملها .

الف�صـل التا�صــع

حمكمـة العـدل الإ�صالميـة الدوليـة 

 املــادة الرابعـة ع�صـرة

، اجلهاز  1987م  فـي  الك�يت  فـي  اأن�سئت  التي   ، الدولية  الإ�سالمية  العدل  ت�سكل حمكمة 

الق�سائي الرئي�سي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخ�ل نظامها الأ�سا�سي حيز النفاذ .
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الف�صـل العا�صــر

الهيئـة الدائمـة امل�صتقلـة حلقـوق الإن�صـان

املــادة اخلام�صـة ع�صـرة

تعــزز الهيئــة الدائمــة امل�ستقلــة حلقـ�ق الإن�سـان احلقــ�ق املدنيـة وال�سيا�سيـة والجتماعيـة 

والقت�سادية ال�اردة فـي عه�د املنظمة واإعالناتها وفـي م�اثيق حق�ق الإن�سان املتفق عليها 

عامليا ، مبا ين�سجم مع القيم الإ�سالمية .

الف�صــل احلــادي ع�صــر

الأمانــة العامــة 

املــادة ال�صاد�صة ع�صـرة

تتاألف الأمانة العامة من الأمني العام ، الذي يعترب امل�س�ؤول الإداري الرئي�سي للمنظمة ، 

ومن امل�ظفني ، ح�سبما تقت�سيه حاجة املنظمة . وينتخب جمل�س وزراء اخلارجية الأمني 

العام من بني  ، قابلة للتجديد مرة واحدة . وينتخب الأمني  العام لفرتة خم�س �سن�ات 

م�اطني الدول الأع�ساء وفق مبادئ الت�زيع اجلغرافـي العادل والتداول وتكاف�ؤ الفر�س 

بني الدول الأع�ساء كافة مع مراعاة الكفاءة وال�ستقامة واخلربة .

املــادة ال�صابعـة ع�صـرة

يت�ىل الأمني العام امل�س�ؤوليات التالية : 

اأ - ي�سرتعي انتباه الأجهزة املعنية فـي املنظمة اإىل امل�سائل التي يرى اأنها قد تفيـد 

اأهــداف املنظمـة اأو تعيقهـا . 

ب - يتابع تنفيذ املقررات والقرارات والت��سيات ال�سادرة عن م�ؤمترات القمة الإ�سالمية 

وجمال�س وزراء اخلارجية والجتماعات ال�زارية الأخرى . 

جـ - يزود الدول الأع�ساء باأوراق العمل واملذكرات تنفيذا ملقررات وقرارات وت��سيات 

م�ؤمترات القمة الإ�سالمية وجمل�س وزراء اخلارجية . 

د - ين�سق وي�ائم اأعمال الأجهزة املعنية التابعة للمنظمة . 
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هـ - يعد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها . 

و - يعزز الت�ا�سل بني الدول الأع�ساء وي�سهل امل�ساورات وتبادل الآراء وين�سر املعل�مات 

التي ميكن اأن تك�ن ذات اأهمية للدول الأع�ساء . 

ز - يق�م بال�ظائف الأخرى امل�ك�لة اإليه من القمة الإ�سالمية اأو من جمل�س وزراء 

اخلارجية . 

ح - يرفع تقارير �سن�ية اإىل جمل�س وزراء اخلارجية ب�ساأن عمل املنظمة .

املــادة الثامنـة ع�صـرة

امل�ساعديــن ملجلــ�س وزراء اخلارجيـة  العاميـن  العـام تر�سيحـات الأمنـاء  1 - يقـدم الأميـن 

الأخذ  ، مع  العادل  الت�زيع اجلغرافـي  ملبداأ  وفقا  �سن�ات  ملدة خم�س  تعيينهم  لغر�س 

بعني العتبار الكفاءة والنزاهة والتفاين فـي خدمة اأهداف امليثاق ، ويخ�س�س من�سب 

واحــد مــن منا�سـب الأمنــاء العاميــن امل�ساعديــن لق�سية القــد�س ال�سريـف وفل�سطيـن 

على اأن تت�ىل دولة فل�سطني تعيني مر�سحها لهذا املن�سب . 

2 - يج�ز لالأمني العام تعيني ممثلني خا�سني تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة 

الإ�سالمية وجمل�س وزراء اخلارجية . وتتم هذه التعيينات وحتدد مهام املمثلني اخلا�سني 

مب�افقة جمل�س وزراء اخلارجية . 

3 - يعني الأمني العام م�ظفـي الأمانة العامة من بني م�اطني الدول الأع�ساء اآخذا بعني 

العتبار كفاءتهم واأهليتهم ونزاهتهم ، مع مراعاة امل�ساواة بني اجلن�سني ، ومبداأ الت�زيع 

اجلغرافـي العادل . ولالأمني العام اأن يعني خرباء وم�ست�سارين على اأ�سا�س م�ؤقت .

املــادة التا�صعـة ع�صـرة

ل يج�ز لالأمني العام ول لالأمناء العامني امل�ساعدين ول مل�ظفـي الأمانة العامة اأن يطلب�ا 

اأو يتلق�ا ، لدى اأدائهم واجباتهم ، تعليمات من اأي حك�مة اأو �سلطة �س�ى املنظمة . وعليهم 

اأن ميتنع�ا عن القيام باأي عمل قد ي�سر مبراكزهم ب�سفتهم م�ظفني دوليني م�س�ؤولني 

اأمـــام املنظمــــة فقــــط . وحتتــرم الدول الأع�ساء هذه الطبيعة الدولية اخلا�سة ، ومتتنع 

عن التاأثري عليهم باأي طريقة لدى قيامهم ب�اجباتهم .
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املــادة الع�صــرون

تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإ�سالمية وجمال�س وزراء اخلارجية بالتعاون ال�ثيق 

مع البلد امل�سيف فيما يتعلق بامل�سائل الإدارية والتنظيمية .

املــادة احلاديـة والع�صـرون

يك�ن مقر الأمانة العامة فـي جدة اإىل اأن يتم حترير القد�س ال�سريف لت�سبح املقر الدائم 

للمنظمة .

الف�صـل الثانـي ع�صـر

املــادة الثانيـــة والع�صـرون

يج�ز للمنظمة اأن تن�سئ اأجهزة متفرعة اأو م�ؤ�س�سات متخ�س�سة واأن متنح �سفة امل�ؤ�س�سة 

املنتمية بعد م�افقة جمل�س وزراء اخلارجية وفقا لأحكام هذا امليثاق .

الأجهــزة املتفرعــة

املــادة الثالثــة والع�صــرون

تن�ساأ الأجهزة املتفرعة فـي اإطار املنظمة وفقا لقرارات القمة الإ�سالمية اأو جمل�س وزراء 

اخلارجية . وتعتمد ميزانياتها من قبل جمل�س وزراء اخلارجية .

الف�صـل الثالـث ع�صـر

املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة 

املــادة الرابعـة والع�صــرون

تن�ساأ م�ؤ�س�سات متخ�س�سة فـي اإطار املنظمة مب�جب قرارات القمة اأو جمل�س وزراء اخلارجية 

وتكــ�ن الع�س�يــة فـي امل�ؤ�س�ســات املتخ�س�ســة اختياريــة ومفت�حـة لأع�ساء املنظمة . وتك�ن 

ميزانياتهـــا م�ستقلـــة ، ويتـــم اعتمـادهـــا مـــن قبـــل الهيئـــات الت�سريعيـــة املن�ســـ��س عليهــــا 

فـي اأنظمتهــا الأ�سا�سيــة .
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املوؤ�ص�صــات املنتميــة

املــادة اخلام�صة والع�صـرون

امل�ؤ�س�ســات املنتميــة كيانــات اأو هيئــات تتفــق اأهدافهــا مـع اأهــداف هــذا امليثاق ويعرتف بها 

جملـ�س وزراء اخلارجيــة ب�سفتهــا م�ؤ�س�ســات منتميــة . وع�س�يــة هـذه امل�ؤ�س�سات اختيارية 

ومفت�حــة لأجهـــزة الــدول الأع�ســاء فـي املنظمة وم�ؤ�س�ساتها . وتك�ن ميزانياتها م�ستقلة 

عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة . ويج�ز اأن متنح 

 ، اخلارجية  وزراء  جمل�س  عن  �سادر  قرار  مب�جب  املراقب  �سفة  املنتمية  امل�ؤ�س�سات  هــذه 

امل�ؤ�س�سات  من  اأو  املتفرعة  الأجهـزة  مـن  ط�عيـة  م�ساعدات  علـى  حت�ســل  اأن  لهــا  ويج�ز 

املتخ�س�سة اأو من الدول الأع�ساء .

الف�صـل الرابـع ع�صـر

التعـاون مـع املنظمـات الإ�صالميـة وغريهـا 

املــادة ال�صاد�صـة والع�صـرون

تقــ�م املنظمـة بتعزيــز تعاونهــا مـع املنظمـات الإ�سالمية وغريها خلدمة الأهداف ال�اردة 

فـي هذا امليثاق .

الف�صـل اخلامـ�س ع�صـر

الت�صوية ال�صلمية للنزاعات 

املــادة ال�صابعــة والع�صــرون

يتعني على الدول الأع�ساء ، الأطراف فـي اأي نزاع ، من �ساأن ا�ستمراره اأن ي�سر مب�سالح 

الأمــة الإ�سالميــة اأو اأن يعــر�س ال�سلــم والأمــن الدولييــن للخطــر ، اأن ت�سعــى حللـه اأول 

عـن طريــق امل�ساعــي احلميدة اأو التفاو�س اأو التحقيق اأو ال��ساطة اأو امل�ساحلة اأو التحكيم 

اأن ت�سمل امل�ساعي  اأخـرى تختارهـا . وميكن  اأي و�سائــل �سلميــة  اأو  اأو الت�س�يــة الق�سائيــة 

احلميدة فـي هذا ال�سياق الت�ساور مع اللجنة التنفيذية والأمني العام .
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املادة الثامنــة والع�صــرون

للمنظمة اأن تتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ ال�سلم والأمن 

الدوليني ، وت�س�ية النزاعات بالطرق ال�سلمية .

الف�صـل ال�صـاد�س ع�صـر

امليزانيـة وال�صـوؤون املاليـة

املــادة التا�صعـة والع�صـرون 

العامة والأجهزة  الأمانة  ، ميزانيات  الق�مي  ، ح�سب دخلها  الدول الأع�ساء  1 - تتحمل 

املتفرعة . 

2 - للمنظمة اأن تن�سئ مب�افقة م�ؤمتر القمة الإ�سالمي اأو جمل�س وزراء اخلارجية �سناديق 

 ، واملنظمات  والأفراد  الأع�ساء  الدول  ت�ساهم فيها  اأ�سا�س ط�عي  واأوقافا على  خا�سة 

على اأن تخ�سع هذه ال�سناديق اأو الأوقاف للنظام املايل للمنظمة واأن تتم مراجعتها 

�سن�يا من قبل هيئة الرقابة املالية .

املــادة الثالثـون

تديـــر الأمانــة العامـة والأجهــزة الفرعيــة �س�ؤونهــا املاليــة طبقا لالأنظمة املالية والل�ائح 

التي يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية .

املــادة احلاديـة والثالثـون

1 - ي�سكـــل جملـــ�س وزراء اخلارجيـــة جلنـــة ماليــة دائمــة م�ؤلفــة مــن املمثليــن املعتمديــن 

من الـدول الأع�ساء امل�ساركة ، وجتتمع اللجنة مبقر املنظمة ل�ستكمال برامج وميزانيات 

الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وفق الق�اعد التي يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية . 

2 - تقدم اللجنة املالية الدائمة تقريرا �سن�يا اإىل جمل�س وزراء اخلارجية الذي يدر�س 

الربنامج وامليزانية ويعتمدهما . 
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3 - تقـــ�م هيئــة الرقابــة املاليــــة ، امل�ؤلفــــة مــن خبــراء مالييــن وفنيــي تدقيـــق احل�سابــــات 

من الدول الأع�ساء ، مبراجعة ح�سابات الأمانة العامة واأجهزتها املتفرعة وفقا لق�انينها 

الداخلية واأنظمتها .

الف�صـل ال�صابـع ع�صـر

القواعـد الإجرائيـة والقتـراع 

املــادة الثانيـة والثالثـون 

1 - يعتمد جمل�س وزراء اخلارجية الق�اعد الإجرائية اخلا�سة به . 

2 - ي��سي جمل�س وزراء اخلارجية بالق�اعد الإجرائية للقمة الإ�سالمية . 

3 - تن�سئ اللجان الدائمة الق�اعد الإجرائية اخلا�سة بكل منها .

املــادة الثالثـة والثالثـون 

1 - ي�سكل ثلثا الدول الأع�ساء الن�ساب القان�ين لجتماعات منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي . 

2 - تعتمد القرارات بالت�افق فـي الآراء . واإذ تعذر الت��سل للت�افق فـي الآراء يتخذ القرار 

على خالف  التن�سي�س  يتـم  لــم  ما   ، املقرتعيــن  احلا�سريــن  الأع�ســـاء  ثلثـــي  باأغلبيـــة 

ذلك فـي هذا امليثاق .

الف�صـل الثامـن ع�صـر

اأحكـام ختاميـة

المتيـازات واحل�صانـات

املــادة الرابعـة والثالثـون 

1 - تتمتع املنظمة فـي الدول الأع�ساء باحل�سانات والمتيازات الالزمة لقيامها ب�ظائفها 

وحتقيق اأهدافها . 

2 - يتمتع ممثل� الدول الأع�ساء وم�ظف� املنظمة بالمتيازات واحل�سانات املن�س��س عليها 

فـي اتفاقية المتيازات واحل�سانات ل�سنة 1976م . 

3 - يتمتع م�ظف� املنظمة والأجهزة املتفرعة وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة بالمتيازات واحل�سانات 

الالزمة لأداء واجباتهم طبقا ملـا تتفق عليه املنظمة مع بلدان املقرات . 
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4 - ل يحق لدولة من الدول الأع�ساء مل ت�سدد م�ساهماتها املالية فـي ميزانية املنظمة 

القرتاع داخل جمل�س وزراء اخلارجية اإذا كان مبلغ املتاأخرات يعادل اأو يتجاوز مبلغ 

هذه  ملثل  ال�سماح  للمجل�س  يج�ز  اأنه  اإل   . ال�سابقتني  لل�سنتني  امل�ستحقة  م�ساهماتها 

اإذا اقتنع باأن عدم ال�فاء بال�سداد ناجم عن ظروف خارجة  اأن تقرتع  الدولة الع�س� 

عن اإرادتها .

الن�صحــاب

املــادة اخلام�صة والثالثـون 

1 - يحق لأي دولة من الدول الأع�ساء اأن تن�سحب من املنظمة باإ�سعار ي�جه لالأمني العام 

قبل �سنة من ان�سحابها وتبلغ به جميع الدول الأع�ساء . 

املالية  ال�سنة  نهاية  املالية حتى  التزاماتها  اأداء  الن�سحاب  الدولة طالبة  يتعني على   -  2

التــي قــدم خاللهــا طلــب الن�سحــاب ، كمــا تـــ�ؤدي للمنظمـــة مــا قــد يكــ�ن فـــي ذمتهـــا 

من م�ستحقــات ماليــة اأخــرى .

التعديــل 

املــادة ال�صاد�صـة والثالثـون

يتم اإدخال تعديالت على هذا امليثاق وفقا لالإجراء التايل : 

وزراء  امليثـاق على جمل�س  هـذا  تعديـالت علـى  تقتـرح  اأن  دولـة ع�سـ�  - يجـ�ز لأي  اأ 

اخلارجية . 

ب - تدخل تعديالت هذا امليثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية 

باأغلبيـــة ثلثـــي الـــدول الأع�ســـاء وت�ســـادق عليهـــا اأغلبيـــة ثلثــي الـــدول الأع�ســـاء 

فـي املنظمـــة .
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التف�صيـــر

املــادة ال�صابعــة والثالثـون 

1- اأي خــالف قد ينجــم ب�ســاأن تف�سيــر اأو تطبيــق اأو تنفيــذ اأي مــادة من م�اد هذا امليثــاق 

اأو  الت�فيق  اأو  املفاو�سات  اأو  امل�ساورات  طريق  عن  احلالت  جميع  وفـي   ، وديا  ي�س�ى 

التحكيم . 

2 - تنفذ الدول الأع�ساء اأحكام هذا امليثاق مبا يت�افق مع مقت�سياتها الد�ست�رية .

اللغـــات 

املــادة الثامنــة والثالثــون

لغات املنظمة هي : العربية والإجنليزية والفرن�سية .

اأحكـــام انتقاليـــة 

الت�صديــق والدخــول حيـز التنفيــذ 

املــادة التا�صعــة والثالثــون

1 - يعتمد جمل�س وزراء اخلارجية هذا امليثاق باأغلبية الثلثني ويعر�س على الدول الأع�ساء 

للت�قيع والت�سديق وفقا لالإجراءات الد�ست�رية لكل منها . 

2 - يتم اإيداع وثائق الت�سديق لدى الأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي . 

3 - يحل هذا امليثاق حمل ميثاق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي الذي �سجل طبقا للمادة )102( 

من ميثاق الأمم املتحدة ي�م 1 فرباير 1974م .

حــــــــــرر فـــــي مدينــــــــة داكــــــــار )جمه�ريــــــــة ال�سنغـــــــال( فــــــي 7 مـــــــن ربيــــــــــع الأول 1429هـ 

امل�افــــــــــــق 14 مــــــن مـــــــــــار�س 2008م .
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Charter of the 
Organisation of the Islamic Conference

We the Member States of the Organisation of the Islamic Conference, 
determined:
to acknowledge the Conference of Kings, Heads of State and Government of the 
Member States convened in Rabat from 9 to 12 Rajab, 1389 H, corresponding 
to 22 to 25 September 1969, as well as the Conference of Foreign Ministers 
held in Jeddah from 14 to 18 Muharram 1392 H corresponding to 29 February 
to 4 March 1972;

to be guided by the noble Islamic values of unity and fraternity, and affirming 
the essentiality of promoting and consolidating the unity and solidarity among 
the Member States in securing their common interests at the international 
arena;

to adhere our commitment to the principles of the United Nations Charter, the 
present Charter and International Law;

to preserve and promote the lofty Islamic values of peace, compassion, 
tolerance, equality, justice and human dignity;

to endeavour to work for revitalizing Islam’s pioneering role in the world while 
ensuring sustainable development, progress and prosperity for the peoples of 
Member States;

to enhance and strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim 
peoples and Member States;

to respect, safeguard and defend the national sovereignty, independence and 
territorial integrity of all Member States;

to contribute to international peace and security, understanding and dialogue 
among civilizations, cultures and religions and promote and encourage friendly 
relations and good neighbourliness, mutual respect and cooperation;

to promote human rights and fundamental freedoms, good governance, rule of 
law, democracy and accountability in Member States in accordance with their 
constitutional and legal systems;
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to promote confidence and encourage friendly relations, mutual respect and 
cooperation between Member States and other States;

to foster noble Islamic values concerning moderation, tolerance, respect for 
diversity, preservation of Islamic symbols and common heritage and to defend 
the universality of Islamic religion;

to advance the acquisition and popularization of knowledge in consonance 
with the lofty ideals of Islam to achieve intellectual excellence;

to promote cooperation among Member States to achieve sustained 
socioeconomic development for effective integration in the global economy, 
in conformity with the principles of partnership and equality;

to preserve and promote all aspects related to environment for present and 
future generations;

to respect the right of self-determination and non-interference in the domestic 
affairs and to respect sovereignty, independence and territorial integrity of 
each Member State;

to support the struggle of the Palestinian people, who are presently under 
foreign occupation, and to empower them to attain their inalienable rights, 
including the right to self-determination, and to establish their sovereign 
state with Al-Quds Al-Sharif as its capital, while safeguarding its historic and 
Islamic character, and the holy places therein;

to safeguard and promote the rights of women and their participation in all 
spheres of life, in accordance with the laws and legislation of Member States;

to create conducive conditions for sound upbringing of Muslim children 
and youth, and to inculcate in them Islamic values through education for 
strengthening their cultural, social, moral and ethical ideals;

to assist Muslim minorities and communities outside the Member States to 
preserve their dignity, cultural and religious identity;

to uphold the objectives and principles of the present Charter, the Charter of 
the United Nations and international law as well as international humanitarian 
law while strictly adhering to the principle of non-interference in matters 
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which are essentially within the domestic jurisdiction of any State;
to strive to achieve good governance at the international level and the 
democratization of the international relations based on the principles of 
equality and mutual respect among States and non-interference in matters
which are within their domestic jurisdiction;
Have resolved to cooperate in achieving these goals and agreed to the present 
amended Charter.

CHAPTER I

Objectives and Principles

Article ( 1 )

The objectives of the Organisation of the Islamic Conference shall be:
1 - To enhance and consolidate the bonds of fraternity and solidarity among 

the Member States;
2 - To safeguard and protect the common interests and support the legitimate 

causes of the Member States and coordinate and unify the efforts of the 
Member States in view of the challenges faced by the Islamic world in 
particular and the international community in general;

3 - To respect the right of self-determination and non-interference in the 
domestic affairs and to respect sovereignty, independence and territorial 
integrity of each Member State;

4 - To support the restoration of complete sovereignty and territorial integrity 
of any Member State under occupation, as a result of aggression, on the 
basis of international law and cooperation with the relevant international 
and regional organisations;

5 - To ensure active participation of the Member States in the global political, 
economic and social decision-making processes to secure their common 
interests;

6 - To promote inter-state relations based on justice, mutual respect and good 
neighbourliness to ensure global peace, security and harmony;

7 - To reaffirm its support for the rights of peoples as stipulated in the UN 
Charter and international law;
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8 - To support and empower the Palestinian people to exercise their right to 
selfdetermination and establish their sovereign State with Al-Quds Al-
Sharif as its capital, while safeguarding its historic and Islamic character 
as well as the Holy places therein;

9 - To strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation; in order to 
achieve economic integration leading to the establishment of an Islamic 
Common Market;

10 - To exert efforts to achieve sustainable and comprehensive human 
development and economic well-being in Member States;

11 - To disseminate, promote and preserve the Islamic teachings and values 
based on moderation and tolerance, promote Islamic culture and safeguard 
Islamic heritage;

12 - To protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of 
Islam and encourage dialogue among civilisations and religions;

13 - To enhance and develop science and technology and encourage research 
and cooperation among Member States in these fields;

14 - To promote and to protect human rights and fundamental freedoms 
including the rights of women, children, youth, elderly and people with 
special needs as well as the preservation of Islamic family values;

15 - To emphasize, protect and promote the role of the family as the natural 
and fundamental unit of society;

16 - To safeguard the rights, dignity and religious and cultural identity of 
Muslim communities and minorities in non-Member States;

17 - To promote and defend unified position on issues of common interest in 
the international fora;

18 - To cooperate in combating terrorism in all its forms and manifestations, 
organised crime, illicit drug trafficking, corruption, money laundering and 
human trafficking;

19 - To cooperate and coordinate in humanitarian emergencies such as natural 
disasters;

20 - To promote cooperation in social, cultural and information fields among 
the Member States.
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Article ( 2 ) 

The Member States undertake that in order to realize the objectives in Article 
(1), they shall be guided and inspired by the noble Islamic teachings and values 
and act in accordance with the following principles:

1 - All Member States commit themselves to the purposes and principles of 
the United Nations Charter;

2 - Member States are sovereign, independent and equal in rights and 
obligations;

3 - All Member States shall settle their disputes through peaceful means and 
refrain from use or threat of use of force in their relations;

4 - All Member States undertake to respect national sovereignty, independence 
and territorial integrity of other Member States and shall refrain from 
interfering in the internal affairs of others;

5 - All Member States undertake to contribute to the maintenance of 
international peace and security and to refrain from interfering in each 
other’s internal affairs as enshrined in the present Charter, the Charter of 
the United Nations, international law and international humanitarian law; 

6 - As mentioned in the UN Charter, nothing contained in the present Charter 
shall authorize the Organisation and its Organs to intervene in matters 
which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or 
related to it;

7 - Member States shall uphold and promote, at the national and international 
levels, good governance, democracy, human rights and fundamental 
freedoms, and the rule of law;

8 - Member States shall endeavour to protect and preserve the environment.

CHAPTER II

Membership

Article ( 3 )

1 - The Organisation is made up of (57) States member of the Organisation of 
the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in 
accordance with Article (3) paragraph (2). 
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2 - Any State, member of the United Nations, having Muslim majority and 
abiding by the Charter, which submits an application for membership may 
join the Organisation if approved by consensus only by the Council of 
Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the Council 
of Foreign Ministers.

3 - Nothing in the present Charter shall undermine the present Member States’ 
rights or privileges relating to membership or any other issues.

Article ( 4 )

1 - Decision on granting Observer status to a State, member of the United 
Nations, will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only 
and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.

2 - Decision on granting Observer status to an international organisation will be 
taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis 
of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.

CHAPTER III

Organs

Article ( 5 )

The Organs of the Organisation of the Islamic Conference shall consist of:
1 - Islamic Summit
2 - Council of Foreign Ministers
3 - Standing Committees 
4 - Executive Committee
5 - International Islamic Court of Justice
6 - Independent Permanent Commission of Human Rights
7 - Committee of Permanent Representatives
8 - General Secretariat
9 - Subsidiary Organs

10 - Specialized Institutions
11 - Affiliated Institutions
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CHAPTER IV

Islamic Summit

Article ( 6 )

The Islamic Summit is composed of Kings and Heads of State and Government 
of Member States and is the supreme authority of the Organisation.

Article ( 7 )

The Islamic Summit shall deliberate, take policy decisions and provide guidance 
on all issues pertaining to the realization of the objectives as provided for in 
the Charter and consider other issues of concern to the Member States and the 
Ummah.

Article ( 8 )

1 - The Islamic Summit shall convene every three years in one of the Member 
States.

2 - The Preparation of the Agenda and all necessary arrangements for the 
convening of the Summit will be done by the Council of Foreign Ministers 
with the assistance of the General Secretariat.

Article ( 9 )

Extraordinary Sessions will be held, whenever the interests of Ummah warrant 
it, to consider matters of vital importance to the Ummah and coordinate the 
policy of the Organisation accordingly. An Extraordinary Session may be held 
at the recommendation of the Council of Foreign Ministers or on the initiative of 
one of the Member States or the Secretary-General, provided that such initiative 
obtains the support of simple majority of the Member States.

CHAPTER V

Council of Foreign Ministers

Article ( 10 )

1 - The Council of Foreign Ministers shall be convened once a year in one of the 
Member States. 
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2 - An Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers may be 
convened at the initiative of any Member State or of the Secretary-General if 
such initiative is approved by a simple majority of the Member States.

3 - The Council of Foreign Ministers may recommend convening other sectorial 
Ministerial meetings to deal with the specific issues of concern to the 
Ummah.Such meetings shall submit their reports to the Islamic Summit and 
the Council of Foreign Ministers.

4 - The Council of Foreign Ministers shall consider the means for the 
implementation of the general policy of the Organisation by:
a - Adopting decisions and resolutions on matters of common interest 

in the implementation of the objectives and the general policy of the 
Organisation;

b - Reviewing progress of the implementation of the decisions and resolutions 
adopted at the previous Summits and Councils of Foreign Ministers;

c - Considering and approving the programme, budget and other financial 
and administrative reports of the General Secretariat and Subsidiary 
Organs;

d - Considering any issue affecting one or more Member States whenever a 
request to that effect by the Member State concerned is made with a view 
to taking appropriate measures in that respect;

e - Recommending to establish any new organ or committee;
f - Electing the Secretary General and appointing the Assistant Secretaries 

General in accordance with Articles (16) and (18) of the Charter respectively;
g - Considering any other issue it deems fit.

CHAPTER VI

Standing Committees

Article ( 11 )

1 - In order to advance issues of critical importance to the Organisation and 
its Member States, the Organisation has formed the following Standing 
Committees:
i - Al Quds Committee
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ii - Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC)
iii - Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation 

(COMCEC)
iv - Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation 

(COMSTECH).
2 - The Standing Committees are chaired by Kings and Heads of State and 

Government and are established in accordance with decisions of the Summit 
or upon the recommendation of the Council of Foreign Ministers and the 
membership of such Committees.

CHAPTER VII

Executive Committee

Article ( 12 )

The Executive Committee is comprised of the Chairmen of the current, preceding 
and succeeding Islamic Summits and Councils of Foreign Ministers, the host 
country of the Headquarters of the General Secretariat as well as the Secretary-
General as an exofficio member. The Meetings of the Executive Committee shall 
be conducted according to its Rules of Procedure.

CHAPTER VIII

Committee of Permanent Representatives

Article ( 13 )

The prerogatives and modes of operation of the Committee of Permanent 
Representatives shall be defined by the Council of Foreign Ministers.

CHAPTER IX

International Islamic Court of Justice

Article ( 14 )

The International Islamic Court of Justice established in Kuwait in 1987 shall, 
upon the entry into force of its Statute, be the principal judicial organ of the 
Organisation.
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CHAPTER X

Independent Permanent Commission on Human Rights

Article ( 15 )

The Independent Permanent Commission on Human Rights shall promote 
the civil, political, social and economic rights enshrined in the organisation’s 
covenants and declarations and in universally agreed human rights instruments, 
in conformity with Islamic values. 

CHAPTER XI

General Secretariat

Article ( 16 )

The General Secretariat shall comprise a Secretary-General, who shall be 
the Chief Administrative Officer of the Organisation and such staff as the 
Organisation requires. The Secretary-General shall be elected by the Council 
of Foreign Ministers for a period of five years, renewable once only. The 
Secretary-General shall be elected from among nationals of the Member 
States in accordance with the principles of equitable geographical distribution, 
rotation and equal opportunity for all Member States with due consideration to 
competence, integrity and experience.

Article ( 17 )

The Secretary General shall assume the following responsibilities:
a - bring to the attention of the competent organs of the Organisation 

matters which, in his opinion, may serve or impair the objectives of the 
Organisation;

b - follow-up the implementation of decisions, resolutions and 
recommendations of the Islamic Summits, and Councils of Foreign 
Ministers and other Ministerial meetings;

c - provide the Member States with working papers and memoranda, in 
implementation of the decisions, resolutions and recommendations of the 
Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers;

d - coordinate and harmonize, the work of the relevant Organs of the 
Organisation;
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e - prepare the programme and the budget of the General Secretariat; 
f - promote communication among Member States and facilitate consultations 

and exchange of views as well as the dissemination of information that 
could be of importance to Member States;

g - perform such other functions as are entrusted to him by the Islamic 
Summit or the Council of Foreign Ministers;

h - submit annual reports to the Council of Foreign Ministers on the work of 
the Organisation.

Article ( 18 )

1 - The Secretary-General shall submit nominations of Assistant Secretaries 
General to the Council of Foreign Ministers, for appointment, for a period 
of (5) years in accordance with the principle of equitable geographical 
distribution and with due regard to the competence, integrity and dedication 
to the objectives of the Charter. One post of Assistant Secretary General 
shall be devoted to the cause of Al-Quds Al-Sharif and Palestine with the 
understanding that the State of Palestine shall designate its candidate.

2 - The Secretary-General may, for the implementation of the resolutions and 
decisions of the Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers, 
appoint Special Representatives. Such appointments along with mandates of 
the Special Representatives shall be made with the approval of the Council 
of Foreign Ministers.

3 - The Secretary-General shall appoint the staff of the General Secretariat from 
among nationals of Member States, paying due regard to their competence, 
eligibility, integrity and gender in accordance with the principle of equitable 
geographical distribution. The Secretary-General may appoint experts and 
consultants on temporary basis.

Article ( 19 )

In the performance of their duties, the Secretary-General, Assistant Secretaries 
General and the staff of the General Secretariat shall not seek or accept instructions 
from any government or authority other than the Organisation. They shall refrain 
from taking any action that may be detrimental to their position as international 
officials responsible only to the Organisation. Member States shall respect this 
exclusively international character, and shall not seek to influence them in any 
way in the discharge of their duties.
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Article ( 20 )

The General Secretariat shall prepare the meetings of the Islamic Summits and 
the Councils of Foreign Ministers in close cooperation with the host country 
insofar as administrative and organizational matters are concerned.

Article ( 21 )

The Headquarters of the General Secretariat shall be in the city of Jeddah 
until the liberation of the city of Al-Quds so that it will become the permanent 
Headquarters of the Organisation.

CHAPTER XII

Article ( 22 )

The Organisation may establish Subsidiary Organs, Specialized Institutions and 
grant affiliated status, after approval of the Council of Foreign Ministers, in 
accordance with the Charter. 

Subsidiary Organs

Article ( 23 )

Subsidiary organs are established within the framework of the Organisation 
in accordance with the decisions taken by the Islamic Summit or Council of 
Foreign Ministers and their budgets shall be approved by the Council of Foreign 
Ministers.

CHAPTER XIII

Specialized Institutions

Article ( 24 )

Specialized institutions of the Organisation are established within the framework 
of the Organisation in accordance with the decisions of the Islamic Summit 
or Council of Foreign Ministers. Membership of the specialized institutions 
shall be optional and open to members of the Organisation. Their budgets are 
independent and are approved by their respective legislative bodies stipulated in 
their Statute.
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Affiliated Institutions

Article ( 25 )

Affiliated institutions are entities or bodies whose objectives are in line with 
the objectives of this Charter, and are recognized as affiliated institutions by the 
Council of Foreign Ministers. Membership of the institutions is optional and open 
to organs and institutions of the Member States. Their budgets are independent 
of the budget of the General Secretariat and those of subsidiary organs and 
specialized institutions. Affiliated institutions may be granted observer status 
by virtue of a resolution of the Council of Foreign Ministers. They may obtain 
voluntary assistance from the subsidiary organs or specialized institutions as 
well as from Member States.

CHAPTER XIV

Cooperation with Islamic and other Organizations

Article ( 26 )

The Organisation will enhance its cooperation with the Islamic and other 
Organizations in the service of the objectives embodied in the present Charter. 

CHAPTER XV

Peaceful Settlement of Disputes

Article ( 27 )

The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be 
detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance 
of international peace and security, shall, seek a solution by good offices, 
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement 
or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may 
include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.

Article ( 28 )

The Organisation may cooperate with other international and regional 
organisations with the objective of preserving international peace and security, 
and settling disputes through peaceful means.
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CHAPTER XVI

Budget & Finance

Article ( 29 )

1 - The budget of the General Secretariat and Subsidiary Organs shall be borne 
by Member States proportionate to their national incomes.

2 - The Organisation may, with the approval of the Islamic Summit or the 
Council of Foreign Ministers, establish special funds and endowments 
(waqfs) on voluntary basis as contributed by Member States, individuals 
and Organisations.These funds and endowments shall be subjected to the 
Organisation’s financial system and shall be audited by the Finance Control 
Organ annually.

Article ( 30 )

The General Secretariat and subsidiary organs shall administer their financial 
affairs according to the Financial Rules of Procedure approved by the Council 
of Foreign Ministers.

Article ( 31 )

1 - A Permanent Finance Committee shall be set up by the Council of Foreign 
Ministers from the accredited representatives of the participating Member 
States which shall meet at the Headquarters of the Organisation to finalize the 
programme and budget of the General Secretariat and its subsidiary organs in 
accordance with the rules approved by the Council of Foreign Ministers. 

2 - The Permanent Finance Committee shall present an annual report to the 
Council of Foreign Ministers which shall consider and approve the programme 
and budget.

3 - The Finance Control Organ comprising financial/auditing experts from the 
Member States shall undertake the audit of the General Secretariat and its 
subsidiary organs in accordance with its internal rules and regulations.

CHAPTER XVII

Rules of Procedure and Voting

Article ( 32 ) 

1 - The Council of Foreign Ministers shall adopt its own rules of procedure.

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )1121(

2 - The Council of Foreign Ministers shall recommend the rules of procedures of 
the Islamic Summit.

3 - The Standing Committees shall establish their own respective rules of 
procedure.

Article ( 33 ) 

1 - Two-third of the Member States shall constitute the quorum for the meetings 
of the Organisation of the Islamic Conference.

2 - Decisions shall be taken by consensus. If consensus cannot be obtained, 
decision shall be taken by a two-third majority of members present and voting 
unless otherwise stipulated in this Charter.

CHAPTER XVIII

Final Provisions

Privileges and Immunities

Article ( 34 )

1 - The Organisation shall enjoy in the Member States, immunities and privileges 
as necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its objectives.

2 - Representatives of the Member States and officials of the Organisation shall 
enjoy such privileges and immunities as stipulated in the Agreement on 
Privileges and Immunities of 1976. 

3 - The staff of the General Secretariat, subsidiary organs and specialised 
institutions shall enjoy privileges and immunities necessary for the 
performance of their duties as may be agreed between the Organisation and 
host countries.

4 - A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions 
to the Organization shall have no vote in the Council of Foreign Ministers if 
the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions 
due from it for the preceding two full years. The Council may, nevertheless, 
permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to 
conditions beyond the control of the Member.
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Withdrawal

Article ( 35 ) 

1 - Any Member State may withdraw from the Organisation by notifying the 
Secretary-General one year prior to its withdrawal. Such a notification shall 
be communicated to all Member States.

2 - The State applying for withdrawal shall be bound by its obligations until the 
end of the fiscal year during which the application for withdrawal is submitted. 
It shall also settle any other financial dues it owes to the Organisation.

Amendments

Article ( 36 )

Amendments to the present Charter shall take place according to the following 
procedure:

a - Any Member State may propose amendments to the present Charter to 
the Council of Foreign Ministers;

b - When approved by two-third majority of the Council of Foreign Ministers 
and ratified by a two-third majority of the Member States, it shall come 
into force.

Interpretation

Article ( 37 )

1 - Any dispute that may arise in the interpretation, application or implementation 
of any Article in the present Charter shall be settled cordially, and in all cases 
through consultation, negotiation, reconciliation or arbitration;

2 - The provisions of this Charter shall be implemented by the Member States in 
conformity with their constitutional requirements. 

Article ( 38 )

Languages of the Organisation shall be Arabic, English and French. 
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Transitional Arrangement

RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE

Article ( 39 )

1 - This Charter shall be adopted by the Council of Foreign Ministers by two-third 
majority and shall be open for signature and ratification by Member States in 
accordance with the constitutional procedures of each Member State.

2 - The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General 
of the Organisation.

3- This Charter replaces the Charter of the Organisation of The Islamic Conference 
which was registered in conformity with Article ( 102 ) of the Charter of the 
United Nations on February 1, 1974. 

Done at the city of Dakar (Republic of Senegal), the Seventh day of Rabi Al-
Awal, One Thousand Four Hundred and Twenty-nine Hijra, corresponding to 
Fourteenth day of March Two Thousand and Eight.
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ديــوان البــالط ال�سلطانــي

قـــرار ديوانـي

 رقـــم 2015/27

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،

واإلــى الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،

واإلــى القــرار الديوانــي رقم 2012/80 بت�سكيــل املجلــ�س البلــدي للفتــرة الأولــى مبحافظــة 

م�سقط ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر الآتــي : 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبــــدل الفا�ســل عبــدالقـــوي بـن عبداللــه بن عبدالقوي اليافعي ممثل وزارة الإ�سكان 

فــي املجلــ�س البلـدي ملحافظـة م�سقـط ، ليكـون الفا�سل �سعيد بن را�سد بن �سعيد احلب�سي 

مدير عام الإ�سكان ملحافظة م�سقط بديال عنه .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 12 من حمــــــــــــــــــرم 1437هـ

املوافـــــق : 26 من اأكتوبـــــــــــــــــر 2015م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــــــالط ال�سلطانـــــــي
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وزارة الداخليـــــــة

بيــــــــان 

باأ�شمــاء اأع�شـاء جملــ�س ال�شــورى للفتـرة الثامنــة

ا�ستنـــادا اإىل قانــــون انتخابــــات اأع�ســــاء جملــــ�س ال�ســـــورى ال�ســادر باملر�ســــــوم ال�سلطانــــــي 

رقم 2013/58 ،

وبناء علــى مذكــرة  اللجنة الرئي�سيــة النتخابــات اأع�سـاء جمـلــ�س ال�سورى للفتــــرة الثامنـــة 

رقم )م ك/2015/325/1100م( املوؤرخة فــــي 12 حمرم 1437هـ املوافق 26 اأكتوبر 2015م ، 

ب�ســـاأن النتائج النهائية للت�سويــت املعتمــــدة من اللجنة العليا النتخابات اأع�ساء جملـــ�س 

ال�سورى للفرتة الثامنة .

اأ�شـدر البيـان الآتـي :

بحمد اللـه وتوفيقه وبناء على النتائج النهائية النتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى للفرتة 

الثامنة اأعلن اأ�سماء اأع�ساء جمل�س ال�سورى للفرتة الثامنة على النحو االآتي :

اأول : حمافظــة م�شقــط :

واليــــــــــــة م�سقــــــــــــط   1

ا�شـــــم الع�شـــــو

علــــــي بـن �سالــــم بـن علـــــــي اجلابـــــري

واليــــــــــــة مطــــــــــــــرح   2

ا�شـــــم الع�شـــــوم

توفيـــــق بن عبداحل�سيـــــن بن جمعــــــة اللواتــــــي1

مـــــــــــــراد بن علـــــــــــــي بن يو�ســــــــــــــف الهوتـــــــــــــــــــــي2

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1121(

واليــــــــــــة العامــــــــــــرات   3

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حممــــــــد بن رم�ســــــــان بن قا�ســــــــــم البلو�ســــــــــي1

اأحمـــــــــــــد بن �سعــــــــــــود بن حمـــــــــــــود املع�ســــــــــــري2

واليــــــــــــة بو�ســــــــــــر   4

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حممــــــــــد بن �سالـــــم بن خليفـــــــة البو�سعيــــــــدي1

عزيــــــــــــز بن �سالـــــــــــــم بن حمــــــــــــود احل�سنـــــــــــــــي2

واليــــــــــــة ال�سيـــــــــــــب   5

ا�شـــــم الع�شـــــوم

نعمــــــة بنت جميــــــــل بن فرحــــان البو�سعيديــــــــة1

هـــــــــــالل بن حمــــــــــــد بن حممــــــــــد ال�سارمـــــــــــــي2

واليــــــــــــة قريــــــــــــات   6

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سعيــــــــــد بن جمعــــــــــة بن �سالــــــــــــم الغزيلـــــــــي1

حمفـــــوظ بن علـــــــــــي بن جمعـــــــة اآل جمعــــــة2

ثانيـا : حمافظـــة ظفــــار :

واليــــــــــــة �ساللـــــــــــــة   1

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حممـــــــد بن اأبوبكــــــر بن �سالـــــــــــم الغ�سانــــــــي1

اأحمــــــــد بن مبـــــــارك بن �سعيـــــــــد احل�ســــــري2
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واليــــــــــــة طاقـــــــــــة   2

ا�شـــــم الع�شـــــو

علـــــــــي بن اأحمــــــــد بن �سالـــــــم املع�سنــــــــي

واليــــــــــــة مربـــــــــــــاط   3

ا�شـــــم الع�شـــــو

حممـــــــد بن علـــــــــي بن عامـــــــــــر باقــــــــــــي

واليــــــــــــة رخيــــــــــــوت   4

ا�شـــــم الع�شـــــو

حممـــــــــــد بن م�سلــــــــــم بن ربيـــــــــــــــع هبيـــــــــــ�س

واليــــــــــــة ثمريــــــــــت   5

ا�شـــــم الع�شـــــو

�سالـــــــــــح بن �سعيــــــــــد بن �سالـــــــــــــم م�ســــــــــــــــن

واليــــــــــــة �سلكــــــــــوت   6

ا�شـــــم الع�شـــــو

اأبــــوبكــــــــر بن علــــــوي بن �سليمــــــــــان باعمـــــــــــــر

واليــــــــــــة املزيونـــــــــــــة   7

ا�شـــــم الع�شـــــو

�سالـــــــم بن حممــــد بن �سلومــــة معكــــوف زعبنــــــوت
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واليــــــــــــة مق�ســــــــــــن   8

ا�شـــــم الع�شـــــو

النابـــــي بن العبــــــــد بن �سهيـــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــداد

واليــــــــــــة �سليـــم وجـــزر احلالنيــــات   9

ا�شـــــم الع�شـــــو

�سعيــــــــــــد بن حممـــــــــــــد بن �سعيــــــــــــد ثوعــــــــــار

واليــــــــــــة �ســــــــــــدح   10

ا�شـــــم الع�شـــــو

عبــــــــداللـه بن علــــــــــي بن عبــــــــداللـه العمــــــــــــــري

ثالثــا : حمافظــــة م�شنـــــدم :

واليــــــــــــة خ�ســــــــــب   1

ا�شـــــم الع�شـــــو

عبدال�ســــــالم بن حممـــــــد بن اأحمـــــــــد الكمالــــــــــــــي

واليــــــــــــة دبـــــــــــــا   2

ا�شـــــم الع�شـــــو

علــــــــي بن حممــــــــد بن �سعيــــــــــــد ال�سحــــــــــــــــــــي
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واليــــــــــــة بخـــــــــــــاء   3

ا�شـــــم الع�شـــــو

عبــــــــداللـه بن اأحمــــــــد بن عبــــــــداللـه اآل مـــــــــــــالك

واليــــــــــــة مدحـــــــــــــاء    4

ا�شـــــم الع�شـــــو

خالــــــــــد بن اأحمــــــــد بن �سعيـــــــــــــد ال�سعـــــــــــــــــدي

رابعا : حمافظـــة الربميــــي :

واليــــــــــــة الربميــــــــــــي   1

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حممــــــد بن علــــــــي بن �سعيـــــــــــــد البـــــــــــادي1

را�ســــــــد بن اأحمــــــــد بن را�ســــــــــــد ال�سام�ســـــــي2

واليــــــــــــة حم�ســـــــــــة   2

ا�شـــــم الع�شـــــو

�سالــــــــم بن علـــــــــــــي بن �سالـــــــــــــم الكعبــــــــــــــــي

واليــــــــــــة ال�سنينــــــــــــــة   3

ا�شـــــم الع�شـــــو

حمــــــــــــــدان بن علــــــــــــــي بن را�ســــــــــد املنعــــــــــــي
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خام�شا : حمافظـــــة الداخليــــــة:

واليــــــــــــة نـــــــــــــزوى   1

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حمــــدان بن نا�ســــــر بن م�سعــــــــود الرمي�ســـــــي1

اأحمــــــــد بن �سعيـــــد بن �ساعـــــــــــد احل�سرمـــــي2

واليــــــــــــة بهــــــــــــــالء   2

ا�شـــــم الع�شـــــوم

هــــــــالل بن �سعيــــــــد بن حمــــــــد اليحيائـــــــــي1

�سالــــــــم بن حمـــــــد بن �سعيـــــــــد املفرجـــــــــــي2

واليــــــــــــة منـــــــــــــح    3

ا�شـــــم الع�شـــــو

عبــــــــداللـه بن �سالــــــــــم بن حممــــــــــد اجلنيبــــــــــــــي

واليــــــــــــة احلمــــــــــراء   4

ا�شـــــم الع�شـــــو

جمــــــــال بن اأحمـــــــــــــد بن حمـــــــــــــد العبـــــــــــــري
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واليـــــــــــــة اأدم   5

ا�شـــــم الع�شـــــو

اأحمـــــــــد بن حمـــــــــــــود بن حمــــــــــــد الدرعــــــــــــي

واليــــــــــــة اإزكــــــــــــــــي   6

ا�شـــــم الع�شـــــوم

يونـــــ�س بن علـــــــــي بن عـــــــــــزان املنـــــــــــذري1

نا�ســـــــر بن حميـــــد بن برغــــــــ�س العامـــــــــري2

واليــــــــــــة �سمائــــــــــــل   7

ا�شـــــم الع�شـــــوم

عبــــــــداللـه بن حمـــــــــود بن �سالــــــم الندابــــــــــي1

يونــــ�س بن يعقــــــوب بن عي�ســــــى ال�سيابـــــــــــي2

واليــــــــــــة بـدبـــــــــــــــد   8

ا�شـــــم الع�شـــــو

اأحمـــــــــــــد بن حممــــــــد بن يحيــــــــــــــى الهدابــــــــــــي

�شاد�شا : حمافظـــة �شمــال الباطنــة :

1- واليــــــــــــة �سحــــــــــــــار

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حممـــــــد بن اإبراهيــــــم بن عي�ســــى الزدجالـــــــي1

هـــــــــالل بن نا�ســــــــر بن عبــــــــداللـه ال�سدرانـــــــي2
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2 - واليــــــــــــة �سنــــــــــــا�س 

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سلطـــــــان بن را�ســـــــــد بن حممـــــــــد الكعبــــــــي1

يو�ســــــــف بن اأحمـــــــــد بن �ساهيـــــن البلو�ســـــــي2

3 - واليــــــــــــة لــــــــــــوى

ا�شـــــم الع�شـــــو

�سمـــــــــا�س بن خالــــــــــد بن اأحمــــــــــــد الري�ســـــــــــــــي

4 - واليــــــــــــة �سحـــــــــــم

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حممـــــــد بن خميــــــ�س بن عبــــــــداللـه البـــــــــادي1

�سالـــــــــم بن نا�ســــــــــر بن �سعيــــــد الكحالـــــــــــي2

5 - واليــــــــــــة اخلابــــــــورة

ا�شـــــم الع�شـــــوم

فهــــــــــد بن �سلطـــــان بن �سيــــــف احلو�سنــــــــــي1

علـــــــــي بن خلفــــــان بن �سلمــــــان القطيطـــــــي2

6 - واليــــــــــــة ال�سويــــــــــق

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سعيـــــــد بن حمـــــــــد بن هــــــــالل ال�سعــــــــــــدي1

حممـــــــد بن خالــــــــد بن �سالــــــــم الر�سيــــــــــدي2
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�شابعـا : حمافظـــة جنــوب الباطنـــة :

1 - واليــــــــــــة الر�ستـــــــــــــاق

ا�شـــــم الع�شـــــوم

نا�ســــــــر بن را�ســــــــد بن حميــــــــــد العبــــــــــري1

زايـــــــــــد بن خلفـــــــــان بن علــــــــــي العبـــــــــري2

2 - واليــــــــــــة العوابـــــــــي 

ا�شـــــم الع�شـــــو

هـــــــــالل بن عبدالرحمــــــن بن �سيــــــــف اخلرو�ســــــي

3 - واليــــــــــــة نخـــــــــــــــل

ا�شـــــم الع�شـــــو

حممـــــــــد بن �سليمــــــان بن حمــــــــــود الكنـــــــــــــــدي

4 - واليــــــــــــة وادي املعــــــــــاول

ا�شـــــم الع�شـــــو

خالــــــــــد بن هـــــــــــالل بن نا�ســـــــــــر املعولــــــــــــــــي

5 - واليــــــــــــة بركـــــــــــــــــاء

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سالـــــــــم بن �ساعـــــــــــد بن حمـــــــدون املالكـــــــي1

�سليــــــم بن �سالــــــــم بن خلفـــــــــــان الر�سيـــــــدي2
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6 - واليــــــــــــة امل�سنعــــــــــــــة

ا�شـــــم الع�شـــــوم

عبــــــــداللـه بن حممـــــد بن جمعــــــة البلو�ســــــــــي1

نا�ســـــــــــر بن خميــــ�س بن حممـــد اخلمي�ســــــــي2

ثامنــــا : حمافظــة جنـوب ال�شرقيـة :

1 - واليــــــــــــة �ســـــــــــــــور

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سعيــــــــد بن حممـــــــــــد بن �سعيــــــد ال�سنانــــــــي1

عامـــــــــر بن �سعيــــــــد بن علـــــــــي امل�سرفـــــــــــي2

2 - واليــــــــــــة الكامــــــل والوافــــــــي 

ا�شـــــم الع�شـــــو

عبــــــــداللـه بن م�سلــــــــــم بن حمــــــــــد الرا�سبـــــــــــي

3 - واليــــــــــــة جعـــالن بنـــي بـوح�ســـن

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سليمـــــان بن عامـــــر بن �سعيــــــد الراجحــــــــــــي1

علـــــــــــي بن �سالــــــم بن حمـــــــد العوي�ســـــــــــــي2

4 - واليــــــــــــة جعـــالن بنـــي بوعلـــي

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سلطــــــان بن عبــــــــداللـه بن �سعيــــــــد اجلعفــــــري1

�سعيــــــــد بن حممــــــــد بن جمعــــــــة ال�ساعــــــدي2
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5 - واليــــــــــــة م�سيـــــرة

ا�شـــــم الع�شـــــو

غانــــــــــم بن �سعيـــــــــــد بن خميــــــ�س اجلنيبـــــــــــــي

تا�شعـــا : حمافظـة �شمــال ال�شرقيــة :

1 - واليــــــــــــة اإبـــــــــراء

ا�شـــــم الع�شـــــو

اأحمــــــــــــد بن �سيـــــــــــــف بن اأحمـــــــــــــد الربوانـــــــــي

2 - واليــــــــــــة امل�سيبـــــــي

ا�شـــــم الع�شـــــوم

حمـــــــدون بن حمــــــود بن غنيـــــــــــم الفــــــزاري1

خالــــــــــد بن يحيـــــــــى بن حممـــــــــد الفرعـــــــي2

3 - واليــــــــــــة بديــــــــــــــة

ا�شـــــم الع�شـــــو

حممـــــــد بن �سعيـــــــــــد بن عامــــــــــــر احلجــــــــــــــري

4 - واليــــــــــــة القابـــــــــــــل

ا�شـــــم الع�شـــــو

اأحمـــــــــد بن �سعيـــــــــد بن اأحمـــــــــــد ال�سعـــــــــــــــدي
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5 - واليــــــــــــة وادي بنــــي خالــــــد

ا�شـــــم الع�شـــــو

اأحمــــــــد بن ح�سيــــــــــــن بن خمـــــــــا�س ال�سعـــــــــــدي

6 - واليــــــــــــة دمـــاء والطائيــني

ا�شـــــم الع�شـــــو

را�ســـــــــــــد بن علــــــــــي بن حمـــــــــــــــــد احل�سنـــــــــي

عا�شـرا : حمافظــة الظاهــــرة:

1 - واليــــــــــــة عبــــــــري

ا�شـــــم الع�شـــــوم

�سهـــــــم بن را�ســــــــــد بن �سيــــــــــف ال�سهومــــــــــي1

�سلطـــان بن ماجــــــــد بن خميــــــ�س العبـــــــــــــري2

2 - واليــــــــــــة ينقــــــــل

ا�شـــــم الع�شـــــو

علـــــــــــــي بن حممــــــــــــــــد بن �سامليــــــن العلـــــــــــــــوي

3 - واليــــــــــــة �سنـــــك

ا�شـــــم الع�شـــــو

حمـــــــــــود بن اأحمــــــــــد بن حمـــــــــــد اليحيائـــــــــــــي
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احلادي ع�شر : حمافظـــة الو�شطـــــى :

1 - واليــــــــــــة هيمــــــــاء

ا�شـــــم الع�شـــــو

حمـــــــودة بن حممـــــــــد بن خلفــــــــــان احلر�سو�ســــــــي

2 - واليــــــــــــة حمــــــوت

ا�شـــــم الع�شـــــو

�سعيـــــــــــد بن مبــــــــــروك بن �سالــــــــــــم الوهيبـــــــــي

3 - واليــــــــــــة الدقــــــــم

ا�شـــــم الع�شـــــو

طاهــــــر بن مبخـــــــــــوت بن علـــــــــــي اجلنيبـــــــــــــــي

4 - واليــــــــــــة اجلـــــــازر

ا�شـــــم الع�شـــــو

حممــــــــــد بن اأحمـــــــــد بن خنفـــــــــــور اجلنيبـــــــــــــي

�شدر فـي : 12 من حمــــــــرم 1437هـ 

املوافــــق : 26 من اأكتوبــــــر 2015م

حمـود بن في�شـل البو�شعيـدي

                            وزيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2015/281

باعتبـار موا�سفــة قيا�سيـة خليجيـة موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 76/39 باإن�صاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،

واإىل املر�صــوم ال�صلطاين رقــم 78/1 باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س ،  

واإلــى املر�صوم ال�صلطانــي رقـــم 2005/102 بتحديــــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة 

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،

واإىل القـــــرار الـــوزاري رقـــــم 84/53 بحظــــر ا�صتيـــراد الب�صائـــع واملنتجــــات التـــي تخالـــــف 

املوا�صفــات القيا�صيــة العمانيــة ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تعترب املوا�صفـة القيا�صية اخلليجية املوحدة رقم )GSO 124/1990( اخلا�صـة باال�صرتاطات 

العامة ل�صناديق اخل�صروات والفاكهة الطازجة موا�صفة قيا�صيـة عمانية ملزمة . 

املــادة الثانيــــة

يعاقـب كـل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�س عليها فـي املر�صوم ال�صلطاين 

رقم 1/ 78 امل�صار اإليه .  

املــادة الثالـثــــة

يلغــى كــل ما يخالــف هــذا القــرار ، اأو يتعــار�س مــع اأحكامــه . 

املــادة الرابعـــة 

ين�صــر هــــذا القـــرار فــي اجلريـــــدة الر�صميـــــة ، ويعمــــل بــــه بعــــد م�صــــي )3( ثالثــة اأ�صهــــر 

مــن تاريـــخ ن�صـــره . 

�سـدر فـي : 13 من حمــــــــــــــــــرم 1437هـ

املوافـــــق : 27 من اأكتوبــــــــــــــــر 2015م

د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�صناعـــــــــــــــــــــة
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

 رقـــم 2015/270

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة 

لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ،

واإلــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيـــة احليـــة ال�ســـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 368 /2013 بتحديــد مواقــع ال�ســيد ل�سفــن ال�سيــد احلرفــي 

و�سفـن ال�سيـد ال�ساحلـي وتركيب اأجهزة التتبع على �سفن ال�سيد ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

اإلـى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيـة احليــة  ت�سـاف 

املــواد الآتيــة :

املــادة ) 28 مكـــررا 1 (  

يحظــــر ا�ستخــــدام الأقفــــا�ص ) الـدوابــي اأو اجلراجيـــر ( ل�سيـــد الأ�سمـاك اإل بعـد احل�سـول 

على ترخيــ�ص بذلـــك مـن ال�سلطــة املخت�ســة ، علـى اأن يحــدد الرتخيــ�ص الرمــز والعالمــة 

املميـزة لـها .

ويجب اأن يتوافق ا�ستخدام الأقفا�ص مع تو�سيات جلنة �سنة البحر فـي الولية املعنية ، 

ومبا ل يتعار�ص مع اأحكام قانـــــون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ولئحته 

التنفيذية .        
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املــادة ) 28 مكـــررا 2 ( 

يحظر ا�ستخدام الأقفا�ص ) الدوابي اأو اجلراجري ( فـي مواقع ال�سعاب املرجانية ومناطق 

اأ�سجـــار القــرم والأخــوار ومداخلهــا ومواقــع �سبــاك ال�سياديــن الثابتة ) املنا�سـب (  منــو 

وموانئ ال�سيــــد البحـــري واملواقــــع البحريـــة املحميــــة واملواقــع البحريـــة املحظــــور ال�سيــــد 

فيهــــا والتي حتددها ال�سلطة املخت�سة اأو جهة الخت�سا�ص .

املــادة ) 28 مكـــررا 3 ( 

يجب على �سفن ال�سيد احلرفـي و�سفن ال�سيد ال�ساحلي و�سفن ال�سيد التجاري  ا�ستخدام 

الأقفــــا�ص ) الدوابــي اأو اجلراجيـــر ( علـــى م�سافــــة ل تقــــل عــــن )12(  اثنـــي ع�ســـر ميـــال 

بحريا من ال�ساطئ ، وعمق ل يقل عن )50( خم�سني مرتا .

املــادة ) 28 مكـــررا 4 ( 

يحظـر علـى ال�سياديـن و�سفن ال�سيـد حيـازة الأقفـا�ص ) الدوابــي اأو اجلراجيـر( املخالفـة 

للموا�سفات املن�سو�ص عليها فـي املـادة ) 28مكــررا 5 ( من هذا القرار . 

املــادة ) 28 مكـــررا 5 ( 

يجـب على املرخـ�ص لـه با�ستخـدام الأقفـا�ص ) الدوابـي اأو اجلراجيـر ( اللتـزام باملوا�سفات 

وال�سوابط الآتية :

1 - اأن تكــــون الأقفــا�ص م�سنوعــــة مــن مـــــواد غيــــر م�ســـرة بالبيئـــة البحريـــة 

وفقا ملــا حتدده ال�سلطة املخت�سة .

2 - األ يزيد قطر قاعدة القف�ص ذي ال�سكل ن�سف الدائري على )300( ثالثمائة 

  ) �سنتيمتـر اأو اأحـد اأ�سـالع قاعـدة القفـ�ص مـن الأ�سكـال الأخـرى على )150

مائــة وخم�سيـن �سنتيمتـرا .

3 - األ يزيد ارتفاع القف�ص على )150( مائة وخم�سني �سنتيمرتا .

4 - اأن يحتــوي القفــ�ص على فتحــة دائريــة ل يقــل قطرهـــا عـــن )10( ع�ســـرة 

�سنتيمتـــرات مـــن اجلهـــة املقابلـــة ملدخـــل القفـــ�ص تخ�ســ�ص خلــروج �سغــار 

الأ�سمـــاك . 

5 - عدم تغطية القف�ص باأي مواد اأخرى اأو عمل اأي اإ�سافات على القف�ص تغري 

من موا�سفاته .
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6 - و�شع وتثبيت الرمز والعالمة املميزة وال�شادرة من ال�شلطة املخت�شة ب�شكل 

حمكم فـي مكان بـارز فــي كـل قفـ�ص مـن الأقفـا�ص امل�شـرح با�شتخدامهـا ، 

كمـا يجـب و�شـع عالمـة طافيـة علـى القف�ص مثبتا عليها البيانات اخلا�شة 

بالرتخي�ص .

7 - التقيد با�شتخدام العدد امل�شرح به من الأقفا�ص ، والإبالغ عن عدد الأقفا�ص 

التــي يتـــم فقدهـــا ، ويجـــوز لل�شلطـــة املخت�شـــــة منـــح ت�شريـــح بـــدل فاقـــد 

بعـد اإثبات ذلك .

املــادة ) 28 مكـــررا 6 ( 

يحدد الرتخي�ص العدد امل�شرح به من الأقفا�ص �شنويا لكل قارب و�شفينة �شيد مع مراعاة 

الآتــي :

احلــد الأق�شـى امل�شـرح بــه )40( اأربعــون قف�شــا  1 - قوارب ال�شيـد احلرفـي : 

لكــل قــارب .

احلـد الأق�شـــى امل�شـرح بــه )75( خم�شــة و�شبعــون  2 - �شفـن ال�شيــد احلرفـــي : 

قف�شا لكل �شفينة .

احلـد الأق�شــى امل�شرح بـه )75( خم�شــة و�شبعــون  3 - �شفـن ال�شيـد ال�شاحلي : 

قف�شـا لكـل �شفينـة .

احلــد الأق�شـــى امل�شـــرح بـــه )100( مائــة قفـــ�ص  4 - �شفـن ال�شيــد التجــاري : 

لكــل �شفينــة .

املــادة الثانيــــة

علـى اأ�شحــاب قــوارب و�شفــن ال�شيــد احلرفـــي و�شفــن ال�شيــد ال�شاحلــي والتجــاري توفـيـق 

اأو�شاعهـم مـع اأحكـام هـذا القـرار خـالل �شنـة مـن تاريـخ العمـل بـه . 

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي :   8  /  1 / 1437هـ

املوافـــــق : 21 /10/ 2015م

د . فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

1994/8/8التجارة وال�سناعةدى ريجو اأ�س . بي . ايه110332

1995/1/15التجارة وال�سناعةبريز دورف ا . جي211000

1995/1/15التجارة وال�سناعةالبوراتوريز اأوناجراين311001

411225

�سركة ماجد الفطيم  

لال�ستثمارات �ش.ذ.م.م

1995/3/7التجارة وال�سناعة

511226

�سركة ماجد الفطيم  

لال�ستثمارات �ش.ذ.م.م

1995/3/7التجارة وال�سناعة

611230

بالمالتام هولدينجز 

اإيه بي اإ�س

1995/3/8التجارة وال�سناعة

711281

بلو�سكوب بيلدينجز نورث 

اأمرييكا اإنك

1995/3/22التجارة وال�سناعة

1995/6/11التجارة وال�سناعةمانور باكريز ليمتد811752

911755

�سن - مايد غروير�س اأوف 

كاليفورنيا

1995/6/12التجارة وال�سناعة

1011756

�سن - مايد غروير�س اأوف 

كاليفورنيا

1995/6/12التجارة وال�سناعة

وزارة التجــارة وال�سناعــة

اإعـــــــــالن

تعلــن دائـرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكــام املــادة )41( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�سناعيـة 

اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة   ,  2008/67 باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ال�سادر 

االآتيـــة :
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

1995/6/21التجارة وال�سناعةفريجني انرتبراي�ش ليمتد1111821

1995/6/21التجارة وال�سناعةفريجني انرتبرايز�ش ليمتد1211822

1995/7/30التجارة وال�سناعة�سينجينتا بار تي�سيبي�سنز اأ . جي1311946

1995/7/30التجارة وال�سناعة�سينجينتا بارتي�سيبي�سنز اأ .جي1411949

1512143
ب�ست وي�سرتين انرتنا�سيونال , 

انك
1995/9/3التجارة وال�سناعة

2004/6/19التجارة وال�سناعة�سركة الكابلي التجارية1633592

1733921
فانغارد ترايدمارك هولدينغز 

يو ا�ش ايه ال ال �سي
2004/7/19التجارة وال�سناعة

2005/2/7التجارة وال�سناعةفرياري  ا�ش . بي . اأ1835528

2005/2/7التجارة وال�سناعةفرياري  ا�ش . بي . اأ1935529

2005/2/7التجارة وال�سناعةفرياري  ا�ش . بي . اأ2035530

2005/2/7التجارة وال�سناعةفرياري  ا�ش . بي . اأ2135532

2005/3/20التجارة وال�سناعة�سركة رباط للمعلبات2235919

2005/3/20التجارة وال�سناعة�سركة رباط للمعلبات2335920

2435950
جاليليو انرتنا�سيونال 

تيكنولوجي , ال ال �سي
2005/3/23التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

2535951
جاليليو انرتنا�سيونال 

تيكنولوجي , ال ال �سي
2005/3/23التجارة وال�سناعة

2005/4/19التجارة وال�سناعة�سانوفـي2636175

2005/4/25التجارة وال�سناعةبوفيت فلورير ا�ش اأ2736231

2005/4/25التجارة وال�سناعةغوغل انك2836240

2005/4/25التجارة وال�سناعةغوغل انك2936241

3036298
ت�سولك اند ماير جي 

اأم بي ات�ش
2005/5/1التجارة وال�سناعة

3136300
حممد ح�سن الكبو�ش 

)حمالت الكبو�ش(
2005/5/1التجارة وال�سناعة

3236513
ت�سولك اند ماير جي 

اأم بي ات�ش
2005/5/23التجارة وال�سناعة

3336514
ت�سولك اند ماير جي 

اأم بي ات�ش
2005/5/23التجارة وال�سناعة

2005/5/28التجارة وال�سناعةلوريــال3436547

2005/5/28التجارة وال�سناعةلوريــال3536568

3636571
لنكوم بارفان ايه بيوتي  

اند �ساي
2005/5/28التجارة وال�سناعة

3736587
ت�سولك اند ماير جي

 اأم بي ات�ش
2005/5/29التجارة وال�سناعة

3836588
ت�سولك اند ماير جي

 اأم بي ات�ش
2005/5/29التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

3936794

ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتورز ليمتد(

2005/6/21التجارة وال�سناعة

4036795

ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتورز ليمتد(

2005/6/21التجارة وال�سناعة

4136796

اأ�سا�ش ري�ستورانت�ش 

انرتنا�سيونال ليمتد

2005/6/21التجارة وال�سناعة

4236797

اأ�سا�ش ري�ستورانت�ش 

انرتنا�سيونال ليمتد

2005/6/21التجارة وال�سناعة

4336798

اأ�سا�ش ري�ستورانت�ش 

انرتنا�سيونال ليمتد

2005/6/21التجارة وال�سناعة

4436812

�سركة برتول الإمارات الوطنية 

املحدودة ) اينوك( ذ.م.م

2005/6/21التجارة وال�سناعة

4536872

ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي 

كاي�سا ) ني�سان موتورز ليمتد(

2005/6/29التجارة وال�سناعة

4636873

ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي 

كاي�سا ) ني�سان موتورز ليمتد( 

2005/6/29التجارة وال�سناعة

2005/8/9التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز4737249

2005/8/9التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز4837250
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك4937786

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5037787

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5137788

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5237789

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5337790

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5437791

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5537792

2005/10/11التجارة وال�سناعةافرريدي باتريي كومبني , انك5637793

2005/10/11التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب5737794

5838202

�سميثكالين ييت�سام 

) كورك ( ليمتد

2005/11/20التجارة وال�سناعة

5938203

�سميثكالين ييت�سام 

) كورك ( ليمتد

2005/11/20التجارة وال�سناعة

2005/12/12التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين6038436

2005/12/28التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين6138624

2005/12/28التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين6238626
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وزارة التجـــارة وال�صناعــة

ا�ستــــدراك

تنوه وزارة التجارة وال�شناعة اإىل اأنه قد وقــع خطـاأ عنــد ن�شــــر اإعالن بيانــــات الرتخي�ص 

باالنتفاع للعالمات اأرقام 23792 ، 27531 ، 27532 ، 27533 ، 27534  ، املن�شـــــور فـي اجلريـــدة 

الر�شمية رقـــم )1111( ال�شادرة بتاريخ 8 ذو القعــدة 1436هـ املوافـق 23 اأغ�سطــ�س 2015م ، 

اإذ وردت مــدة الرتخيــ�ص كالتايل :

مـــــــــــــدة الـــرتخيــــــــــــ�ص : غري حمدد

وال�صحيـــــــح هـــــــو : 

مـــــــــــــدة الـــرتخيــــــــــــ�ص : �شنــــة واحــــدة 

لــذا لــزم التنويــه .

وزارة التجـــارة وال�صناعــة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

توفيــر خدمـات الـوالدة مل�شت�شفيـات القطـاع اخلـا�س 

للحــاالت املحـولة مـن م�شت�شفـى �شحــار مبحافظـة �شمال الباطنــة

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عـن طـرح املناق�صـة رقـم 2015/50 ب�سـاأن توفري خدمات الوالدة 

مل�صت�صفيات القطاع اخلا�س للحاالت املحولة من م�صت�صفى �صحار مبحافظة �صمال الباطنة .

ميكــن للم�صت�صفيات اخلا�صـــة املتخ�صــ�صـــة فـــي االأعمـال املذكــــورة احل�صـول على م�صتنـدات 

ال�صـــــروط واملوا�صفـــــات مـــن مبنــــى املجلــ�س باخلويـر اعتبارا من تاريخ ن�صــر هـذا االإعــالن 

وحتــــى تاريــــخ 2015/11/12م ، مقابــــــل )=/ 2.000 ر.ع( األفــــــي ريـــــال عمانـــــي للن�صخـــــة 

الواحــدة ال تــــرد .

علــــى كــــل م�صت�صفى يرغــــب اال�صتـــراك فـــي هــــذه املناق�صـــــة اأن يرفـــــق مـــع عطائه تاأمينــــا 

موؤقتـــا فـي �صــــورة �صمـــان م�صرفـــــي اأو �صيــــــك م�صـــــدق عليــــه مــــن اأحــــد البنـــوك العاملــة 

فـي ال�صلطنـة ال يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات 

و�صاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�صتوفـي التاأمني 

املوؤقت املطلوب لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج االأ�صلــي املعد لذلك وعلى جــدول الفئــات 

املرافــق لـــه فـي مظاريف خمتومة بال�صمــع االأحمــر معنونة با�صــم معالــي رئيــــ�س جملــــ�س 

ب�ســـاأن توفـري خدمات   2015/50 رقـــم  املناق�صـــات مكتــــوب عليهــا مــن اخلــارج )املناق�صــة 

الوالدة مل�صت�صفيات القطاع اخلا�س للحاالت املحولة من م�صت�صفى �صحار مبحافظة �صمال 

الباطنة( ، واأال يكتب علـى املظــروف ا�صــم �صاحــب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجـب و�صـع العطـاءات ب�صنـدوق املناق�صـات مببنى املجلـ�س باخلويـــر ابتــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعـــــة العا�صـرة مــن �صبـاح يوم االإثنــــني املوافــــق 2015/12/7م ، 

ولـــن يتم قبـــــول اأي عطــــاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعــــد االآنـــــف الذكر كما يجــــب ح�صور 

ممثل للم�صت�صفى الذي يقدم عطاءه فـي املناق�صة عند اإجراءات فتح املظاريف ، علما باأنه 

�صيتم بـــــث هـــــذه االإجراءات مبا�صرة على موقــــع جملــــــ�س املناق�صات فـــــي �صبكــــــة املعلومـات 

العامليــة )االإنرتنـــــــــت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتـداء مــــــــن ال�صاعــة 

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم االإثنني املوافق 2015/12/7م .

�صتعطــى االأف�صليــة فــــي االإ�صناد للم�صت�صفيات التي ي�صتمــل عطاوؤها على اأكرب ن�صبة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

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

االأمني العام ملجل�س املناق�شات
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توريـد مــواد جراحيـة لق�سطـرة القلـب للم�ست�سفـى ال�سلطانـي

يعلـن جملــ�س املناق�صــات عـن طـرح املناق�صـــة رقـــم 2015/51 ب�ســـ�أن توريــد مــواد جراحيــة 

لق�صطرة القلب للم�صت�صفى ال�صلطاين .

ميكــن لل�صيدليات وال�صركات املتخ�صــ�صـــة فـــي الأعمـال املذكــــورة وامل�صجـــلــة لـــدى جملــ�س 

املن�ق�ســ�ت احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـــــروط واملوا�صفـــــات مـــن مبنــــى املجلــــ�س باخلويـــر 

اعتبارا مــن تاريخ ن�صــــر هـــذا الإعــــالن وحتـــى تاريــخ 2015/11/12م ، مقابل )=/ 175 ر.ع( 

مائة وخم�صة و�صبعون ريال عمانيا للن�صخة الواحدة ل ترد .

علــــى كــــل �صيدلية اأو �صركة ترغــــب ال�صتـــراك فـــي هـــذه املناق�صــــة اأن ترفـــــق مـــع عطائـها 

تاأمينــــا موؤقتـــا فـي �صــــورة �صمـــان م�صرفـــــي اأو �صيــــــك م�صـــــدق عليــــه مــــن اأحـــــد البنــــوك 

رئي�س  با�صم معايل  العطاء معنونا  مــن قيمـة  عــن )%1(  يقــل  ال�صلطنــة ل  فــي  العاملـــة 

جملــ�س املناق�صــات و�صاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء 

ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلــي املعد لذلك وعلى جــدول الفئــات 

املرافــق لـــه فـي مظاريف خمتومة بال�صمــع الأحمــر معنونة با�صــم معالــي رئيــــ�س جملــــ�س 

مــواد  توريــد  ب�ســـ�أن   2015/51 رقـــم  )املناق�صــة  اخلــارج  مــن  عليهــا  مكتــــوب  املناق�صـــات 

جراحيــة لق�صطرة القلب للم�صت�صفى ال�صلطاين( ، واأل يكتب علـى املظــروف ا�صــم �صاحــب 

العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجـب و�صـع العطـاءات ب�صنـدوق املناق�صـات مببنى املجلـ�س باخلويـــر ابتــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعـــــة العا�صـرة مــن �صبـاح يوم الإثنــــني املوافــــق 2015/12/14م ، 

ولـــن يتم قبـــــول اأي عطــــاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعــــد الآنـــــف الذكر كما يجــــب ح�صور 

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

�صيتم بـــــث هـــــذه الإجراءات مبا�صرة على موقــــع جملــــــ�س املناق�صات فـــــي �صبكــــــة املعلومـات 

العامليــة )الإنرتنـــــــــت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتـداء مــــــــن ال�صاعــة 

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم الإثنني املوافق 2015/12/14م .

اأكرب ن�صبة تعمني  فــــي الإ�صناد لل�صركات التي ي�صتمــل عطاوؤها على  �صتعطــى الأف�صليــة 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

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

الأمني العام ملجل�س املناق�سات
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