
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1138(                                                                        ال�سنـــة اخلام�ســة والأربعــون 

         

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإ�صــدار قانــــون النقـــل البـــري . مر�صـــــوم �صلطـانــــي رقـــــم 2016/10 

باإ�صـدار قانـون التاأمـني التكافلـي . مر�صـــــوم �صلطـانــــي رقـــــم 2016/11 

باإ�صــــدار تعديــــــالت علــى بعــــ�ض اأحكـــام قانــــون  مر�صـــــوم �صلطـانــــي رقـــــم 2016/12 

تاأميــن املركبــات .

باملوافقـــــــــــة علــــــــى ان�صمـــــــــام �صلطنــــــة عمـــــــــان  مر�صـــــوم �صلطـانــــي رقـــــم 2016/13 

اإلــــى االتفاقيــــــــــــة الدوليـــــــة للنظـــــــــام املن�صــــــــــق 

لت�صنيــــف وتبويــــب ال�صلــــع .

باإجــــــــازة االتفاقيــــــــــة النفطيـــــــة بيـــــن حكومـــــــة  مر�صـــــوم �صلطـانــــي رقـــــم 2016/14 

�صلطنـــــة عمـــــان و�صركـــة هايدروكربــون فاينــدر 

اإي اآنـد بـي �ض.م.م للمنطقـة رقـم )7( .
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ال�سفحة

باإجـــازة تنــــازل �صركة تيثيز اأويـــل عمــــان ليمتـــد  مر�صـــــوم �صلطـانــــي رقـــــم 2016/15 

عـــــن 100% مــن ح�صتهـــــا وحقوقهــــا والتزاماتهــا 

فـــــــي االتفاقيـــــــــة النفطيــــــــة املوقعــــــة بتاريــــــــــخ 

6 �صبتمرب 2005م للمنطقة رقـــم ) 15( اإىل �صركة 

اأوديــن انرجي اأ ا�ض ، واإجازة تنازل �صركة اأودين 

انرجـــي اأ ا�ض عــــن 90% مــن ح�صتهـــــا وحقوقهــــا 

فـــــي االتفاقيــة النفطيـة املوقعــــــــة  والتزاماتهـــا 

بتاريـــــــــخ 6 �صبتمرب 2005م للمنطقة رقـم ) 15( 

اإىل �صركة هايــدروكاربـــون فاينــــادر �ض.م.م .

بتعييــن قــا�ض فـي املحكمــة العليــا . مر�صـــوم �صلطـانــــــي رقـــــم 2016/16 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

    وزارة اخلارجيــــة

�صادر فـــي 2016/2/24 باإ�صهـار جمعيـة ال�صداقـة  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2016/75 

العمانيـة االإيطالية .

                      وزارة التجــارة وال�سناعـــة

موا�صفــــــة  باعتبــــــــار   2016/2/28 فـــــي  �صـــــــادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2016/60 

قيا�صيــــــة خليجيــــــة موا�صفـــة قيا�صيــــــة عمانيـــــة 

ملزمـــة .
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�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وز�رة �لتجــــارة و�ل�سناعـــــة

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع . 

�ضركـــة الكهربــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م

اإعـــالن عــن طــرح املناق�ســـة رقـــم �ش ك ق /45/2015 .

�إعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

مكتب �ضرية الهادي �عبدالرحمن النافع ��ضركا�ؤهم

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة اخلليج للخدمات اجليوفنية وفح�ش املواد �ش.م.م .

حممـد بن جمعـة بن حممـد الفار�ضـي

اإعـالن عـن بـدء اأعمال الت�شفيـــة ل�شركــة النهدة املتحدة للتجارة - تو�شية .

املكتـب الإقليمـي  - حما�ضبــون قانونيــون

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة مر�شد وفي�شل �ش.م.م .

ي�ضــرى بنــت م�ضلــم بــن �ضالــم التوبيــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة زهور املعراء للتجــارة - ت�شامنية .

�ليــد بــن زاهــر بن غ�ضــن ال�ضيفــي

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة �شحوة دار�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة م�شاريع الهيبة احلديثة - ت�شامنية .

مكتـب هــور�ث مــاك �الغزالـي - حما�ضبـون قانونيـون

اإعالن عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة ماجد الفطيم للم�شاريع �ش.م.م . 

مكتـب بـي دي اأ� جـواد حبيـب

اإعـالن عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة كــالم لالت�شــاالت �ش.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2016/10

باإ�ســدار قانــــون النقـــل البـــري 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعمــل باأحكــام قانــون النقــل البــري املرفــق .

 املـــادة الثانيــــة 

ين�ســر هــذا املر�ســوم فـي اجلريـدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 26 مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1437هـ

املوافـــــق :   6  مـن مـــــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

قانــون النقــل البـــري

البــاب الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامـــة 

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــــق اأحكام هذا القانــــون ، يكون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنـــى املــبني قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

اأ - الــــــوزارة : 

وزارة النقل والت�سالت .

ب - الوزيــــــر : 

وزير النقل والت�سـالت .

ج - الالئحـــــــة : 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

د - املن�ســـــــــــاأة : 

كيان قانوين مرخ�س له مبزاولة اأن�سطة النقل الربي .

هـ - مرافــق النقـــل البـــري : 

مرافـــــق ذات عالقــــــة بالنقـــــل البــري ، كاملحطـــــــات العامــــــة للنقـــل ، وحمطـــــات وزن 

ال�ساحنــات ، واملواقـــف على م�سارات اخلطوط ، و�ساحـــات الإيواء ، واملوانـــئ الربيـــة ، 

والتجهيـــزات واخلدمات املتعلقـــة بالطرق ، ومراكز اخلدمــــات اللوج�ستيـــة خا�ســـة 

مراكز تفريغ الب�سائع وحتميلهـا ، وجتزئة الب�سائع وجتميعها .

و - النقـــل البـــــري : 

اأي ن�ساط يرتتب عليه نقل الركاب اأو الب�سائع اأو كليهما من مكان اإىل اآخر داخل 

ال�سلطنة اأو منها اأو اإليها بو�سائل النقل الربي . 

ز - و�سائــل النقــل البـــري : 

و�سائل اأعدت لل�سري على عجالت ، وت�سري بقوة اآلية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

ح - الب�سائــــــع : 

ال�سلع واملواد واملعدات والأمتعة واحليوانات ، اأو غريها من الأ�سياء التي يتم نقلها 

فـي حاويات ، اأو وحدات نقل اأخرى . 

ط - وثيقــــة النقـــل : 

م�ستند ي�سدره الناقل ، يثبت عقد النقل الربي . 

ي - الراكــــــــــــب : 

ال�سخ�س املوجود فـي و�سيلة النقل الربي بق�سد التنقل بخالف ال�سائق .

ك - املر�ســـــــــل : 

�سخ�س طبيعي اأو اعتباري يربم عقد النقل الربي مع الناقل .

ل - املر�ســــــل اإليــه : 

�سخ�س طبيعي اأو اعتباري ، يحدده املر�سل لت�سلم الب�ساعة .

م - الناقــــــــــل : 

�سخــ�س طبيعـــي اأو اعتباري مرخ�س لــــه مبزاولـــة اأن�سطــــة النقــــل البــــري للركـــاب 

اأو الب�سائع اأو لكليهما .

ن - اأن�سطـــة النقــل البـري : 

الأن�سطة املعتمدة وامل�سنفة من قبل الوزارة ، اخلا�سة بالنقل الربي . 

�س - النقل املنتظم للركـاب : 

نقــــل الركـــاب املقيد بتوقيت وتعرفة وخطـــوط نقل ونقاط توقــف حمــددة ومعلــن 

عنها م�سبقا من قبل الوزارة .

ع - املحطـــات العامــة للنقـــل : 

�ساحـات عامة حمــددة من قبــل الوزارة ، وفــق �ســروط فنـية معتمــدة لنقــل الب�سائـع 

والركاب ، وتعد نقطة النطالق والو�سول للرحلة .

ف - �ساحـــــات الإيـــــــواء : 

�ساحـــات مرخ�سة من قبل الوزارة ، وفـــق �سـروط فنية معتمدة لإيـــواء و�سائــل النقــل 

الربي .
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�س - القــوة القاهــــرة : 

اأي فعل ، اأو حادث ، اأو حالة تخرج عن نطاق ال�سيطرة ، ول ميكن جتنبها ، اأو دفعها ، 

اأو توقــع حدوثهـــا عنــــد توقيـــع العقـــــد ، كالكــوارث الطبيعــية ، واحلـــروب ، وانت�ســـار 

الأوبئة ، وغريها .

ق - الرتخيـــــــ�س :

املوافقـة ال�سـادرة مـن الـوزارة مبزاولـة ن�سـاط النقـل البـري .

ر - بطاقــــة الت�سغيـــــل : 

الوثيقة ال�سادرة من الوزارة التي مبقت�ساها ي�سرح لو�سيلة النقل الربي بالعمل 

فـي جمال الن�ساط املرخ�س له .

�س - الوكالــة بالعمولــة للنقـــل : 

عقــد يلتــزم مبوجبـــه الوكيل باأن يتعاقد با�سمــه اأو با�سـم موكلــه مـع ناقــل علـى نقـــل 

، وباأن يقوم عند القت�ساء بالعمليات املرتبطة  اأو ب�سائع اإىل جهة معينة  �سخ�س 

بهذا النقل ، وذلك فـي مقابل عمولة يتقا�ساها من املوكل .

ت - عــقد النقــــل البـــري : 

اتفاق يلتزم مبوجبه الناقل باأن يقوم بنقل ب�ساعـــة ، اأو راكـــب من جهــة اإىل اأخــرى 

بوا�سطة و�سيلة نقل بري مقابل اأجر معني .

املــادة ) 2 ( 

ت�ســري اأحكــام هذا القانون على اأن�سطة النقل الربي ، فيما عـــدا الأن�سطــة التي تنظمهـــا 

قوانني خا�سة .

املــادة ) 3 ( 

ل يجوز مزاولة اأن�سطة النقل الربي ، اإل بعد احل�سول على الرتخي�س ، وفقا لالإجراءات  اأ - 

وال�سروط التي تبينها الالئحة . 

يحظر على املوؤ�س�سات ، وال�سركات ، واجلمعيات اأن تعهد بعقود النقل الربي اإل لالأفراد  ب - 

اأو املن�ساآت املرخـــ�س لهــا مبزاولـــة اأن�سطـــــة النقل الربي ، وفقــا لأحكــام هــذا القانـــون 

والالئحة .
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املــادة ) 4 ( 

تتولــى الــوزارة الإ�ســـراف علـى اأن�سطـــة ومرافـــق النقـــل البـــري والعمــــل علـــى تطويرهـــا ، 

وتتوىل على وجه اخل�سو�س ما ياأتي : 

اإعداد ا�سرتاتيجيـة �ساملــة للنقل البــري والدرا�سات الالزمــة لأو�ساع واحتياجات  اأ - 

خدمـــات النــقل البــري داخل الوليــات واملحافظات وفيما بينهــا ، وو�ســع احللـــول 

واملعاجلات املنا�سبة لها .

حتديــد مواقـع مرافق النقــل البــري ، وال�ســروط واملوا�سفات الفنيــة اخلا�ســة بها  ب - 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، وفقا ملـا تبينه الالئحة .

حتديد اخلطوط الرئي�سية للنقل الربي داخل الوليات واملحافظات وفيما بينها  ج - 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

حتديد امل�سارات واخلطوط امل�سموح بها للنقل الدويل ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . د - 

اإ�سدار الرتخي�س .  هـ - 

اإ�سدار بطاقة الت�سغيل ، وفقا لل�سروط وال�سوابط التي تبينها الالئحة .  و - 

اإعداد �سجالت تــدون فيهــا كافـــة التفا�سيـــل عن املن�ســـاآت وو�سائــل النقــل البــري  ز - 

املرخ�س لها مبزاولة اأن�سطة النقل الربي ، وفقا ملـا تبينه الالئحة .

حتديد ال�سرتاطات اخلا�سة ب�سالمة النقل الربي ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،  ح - 

وفقا ملـا تبينه الالئحة .

حتديد مقدار ر�سوم اخلدمات التي تقدمها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات  ط - 

ال�سادرة تنفيذا له ، بعد موافقة وزارة املالية .

حتديد اأجرة النقل ، وفقا ملـا تبينه الالئحة . ي - 

حتديد القواعد وال�سرتاطات املنظمة للنقل بو�سائل النقل الربي غري امل�سجلة  ك - 

فـي ال�سلطنة ، وفقا ملـا تبينه الالئحة ، مع عدم الإخالل بالتفاقيات املنظمة لذلك .
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املــادة ) 5 ( 

على اجلهات املخت�سة بالتخطيط ، التن�سيق مع الوزارة ب�ساأن م�ساريع الدرا�سات واملخططات 

التف�سيلية ذات العالقة باأن�سطة النقل الربي .

املــادة ) 6 ( 

يكـــون ملوظفـي الــــوزارة الذين ي�ســـدر بتحديدهــم قـــرار من ال�سلطـــة املخت�ســـة بالتفــــاق 

مع الوزير ، �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون والالئحة والقرارات 

املنفذة له .

البــاب الثانــي

عقــد النقــل البـــري

الف�ســل الأول

اأحكــام عامـــة

املــادة ) 7 ( 

يجوز اإثبات عقد النقل الربي بكافة طرق الإثبات . 

املــادة ) 8 ( 

ت�ستحق اأجرة النقل عند التفاق على عقد النقل الربي ، اإل اإذا اتفق الطرفان - �سراحة 

اأو �سمنا - على تاأخري ا�ستحقاقها اإىل وقت الت�سليم اأو الو�سول .

املــادة ) 9 ( 

يلتزم الناقل باإ�سدار وثيقة نقل تت�سمن البيانات التي تبينها الالئحة ، ما مل تكن طبيعة 

النقل تقت�سي عدم اإ�سدار وثيقة نقل ، اأو يتفق الطرفان على خالف ذلك ، وتعد وثيقة 

النقل دليال على انتقال امل�سوؤولية اإىل الناقل ، ويجوز اإثبات عك�س ما ورد فيها بكافة طرق 

الإثبات .
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املــادة ) 10 ( 

 اإذا كان للناقل امتياز على نوع معني من النقل ، اأو النقل على خطوط معينة ، التزم بقبول 

كل ما يقدم اإليه من طلبات ، اإل اإذا كان الطلب خمالفا لل�سروط املقررة للنقل ، اأو اإذا كان 

يتعذر على الناقل تنفيذه ، لأ�سباب خارجة عن اإرادته .

املــادة ) 11 ( 

يكون اأطراف عقد النقل الربي م�سوؤولني عن ت�سرفاتهم واأفعالهم ، وعن ت�سرفات واأفعال 

تابعيهم التي تقع فـي اأثناء اأو ب�سبب قيامهم باأعمالهم ، ويعد تابعا كل �سخ�س ي�ستخدمه 

اأحد الأطراف فـي تنفيذ اللتزامات املرتتبة على عقد النقل الربي ، ويقع باطال كل �سرط 

يق�سي بخالف ذلك .

املــادة ) 12 ( 

تتقــادم مبـرور �سنــة ميالديــة كــل دعــوى نا�سئــــة عن عقد النقل البــري ، اأو عقــد الوكالـــة 

بالعمولـــة للنقـــل ، وي�سري هذا التقادم فيمــا يتعلق بدعوى امل�سوؤولية عن الهــــالك الكلي 

اأو اجلزئي ، اأو التاأخري ، اأو التلف للب�سائع من يوم الت�سليم ، اأو من اليوم الذي يجب فيه 

الت�سليم ، اأو من اليوم الذي و�سعت فيه الب�ساعة حتت ت�سرف املر�سل اإليه .

ول يجــــوز اأن يتم�ســك بالتقــــادم من �ســدر منــه غـــ�س ، اأو خطاأ عمــــدي ، اأو خطـــاأ ج�سيـــم ، 

ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

الف�ســل الثانــي 

عقــد نقــل الركــاب

املــادة ) 13 ( 

يعـــد �سعــود الراكب و�سيلة النقل قبول للعر�س ال�سادر من الناقــل ، ما لــم يثبــت خــالف 

ذلك ، ويجوز اإثبات عقد نقل الركاب بكافة طرق الإثبات .

املــادة ) 14 ( 

يلتزم الناقل بنقل الراكب واأمتعته اإىل جهة الو�سول فـي امليعاد املتفق عليه اأو فـي امليعاد 

املعقول ، على األ تزيد الأمتعة على احلد املعني فـي وثيقة النقل اأو املتعارف عليه .
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املــادة ) 15 ( 

يلتزم الناقل باأن يهيئ للراكب مكانا على الدرجة املتفق عليها ، وللراكب اأن يطالب الناقل 

با�سرتداد الفرق ، اإذا ا�سطر اإىل ال�سفر على درجة اأدنى من الدرجة املتفق عليها فـي وثيقة 

النقل .

املــادة ) 16 ( 

يلتـــزم الناقـــل ب�سمان �سالمــــة الراكـــب فـي اأثنـــاء تنفيـــذ عقد النقل البـــري مــن الوقـــت 

الذي ي�سرع فيه الراكب بدخول و�سيلة النقل ، وينتهي فـي اللحظة التي ينزل فيها منها ، 

ويكون الناقل م�سوؤول عن وفاة الراكب اأو ما يلحق به من اأ�ســــرار بدنيــة فـي اأثناء تنفيــذ 

عقــد النقـــل الربي ، وعن التاأخري فـي الو�ســول ، مــا لــم يثبــت اأن ذلك يرجــع اإلــى اأ�سباب 

خارجة عن اإرادته اأو خلطاأ من قبل الراكب . 

املــادة ) 17 (

يلتزم الناقل بتعوي�س الراكب عن الفقد اأو الهالك الكلي اأو اجلزئي اأو التلف اأو النق�س 

اأو حدوث عيب فـي الأمتعة امل�سجلة فـي وثيقة النقل فـي اأثناء تنفيذ عقد النقل الربي ، 

ب�سرط اأن يقوم الراكـــب باإبالغ الناقل فـي حينـــه ، واإثبـــات احلالة مبح�سر يعد بوا�سطة 

موظف الوزارة ، ويخ�سع التعوي�س لقيمة وحالة الأمتعة وقت الت�سليم . 

املــادة ) 18 ( 

ل يكــــون الناقــــل م�ســـوؤول عــــن الفقــــد اأو الهالك الكلــــي اأو اجلزئــــي اأو التلــــف اأو النقــــــ�س 

اأو حدوث عيــب فـي الأمتعة التي يحتفظ بهـــا الراكب ، اإل اإذا اأثبت الراكــــــب خطــــاأ الناقــــل 

اأو تابعيه ، وي�سري على الأمتعة امل�سجلة فـي وثيقة النقل الأحكام اخلا�سة بنقل الب�سائع .

املــادة ) 19 ( 

يقع باطال كل �سرط يق�سي باإعفاء الناقل كليا اأو جزئيا من امل�سوؤولية عن الوفاة اأو عما 

ي�سيـــب الراكـــب من اأ�سرار بدنية ، ويعد فـي حكم الإعفاء من امل�سوؤولية كـــل �سرط يكـــون 

من �ساأنه اإلزام الراكب بدفع اأي مبالغ يكون الهدف منها تغطية كل اأو بع�س نفقات التاأمني 

�سد م�سوؤولية الناقل .
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وفيما عدا حالتي اخلطاأ العمدي واخلطاأ اجل�سيم من الناقل اأو من تابعيه ، يجوز للناقل 

اأن ي�سرتط اإعفاءه كليا اأو جزئيا من امل�سوؤولية النا�سئة عن الأ�سرار غري البدنية اأو اأ�سرار 

التاأخيـــر فـي و�ســـول الراكــــب ، ويجــب اأن يكون �سرط الإعفــاء مكتوبــا ، واأن يكون الناقـــل 

قد اأعلم به الراكب .  

املــادة ) 20 ( 

ل يكـــون الناقل م�ســــوؤول عـن عــدم تنفيـذ عقــد النقـــل البـــري ، ول ي�ستحق اأجـــرة النقـــل 

اإذا حالـــت قـــوة قاهـــرة دون تنفيـــذه ، اأو طـــراأت ظـــروف جتعــل تنفيذه خطرا علــى الأرواح ، 

واإذا قامــــت القـــوة القاهــــرة اأو اخلطـــر علـى الأرواح فـي اأثنــاء تنفيــــذ عقد النقـــل البـــــــــري ،

فال ي�ستحق الناقل اأجرة النقل اإل عن اجلزء الذي مت تنفيذه من عقد النقل الربي .

املــادة ) 21 ( 

اإذا توفـــي الراكـــب اأو اأ�سيب مبــــر�س فـي اأثناء تنفيـــذ عقـــد النقل الربي ، التـــزم الناقـــــل 

باأن يتخذ التدابري الالزمة ، للمحافظة على اأمتعة الراكب اإىل حني ت�سليمها لذوي ال�ساأن ، 

واإذا وجد فـي مكان الوفـاة اأحـد ذوي العالقــــة بالراكب ، جاز له اأن يتدخـــــل ملراقبـــة هــــذه 

التدابري ، واأن يطلب من الناقل ت�سليمه اإقرارا باأن اأمتعة املتوفى قد �سارت فـي حيازته .

املــادة ) 22 ( 

يجــــوز للناقل حجز اأمتعة الراكــب امل�سجلـــة �سمانــــا لأجـــرة النقــــل وغريهــــا من النفقــــات 

التي ت�ستحـق لــه ب�سبب النقــل ، وللناقـــل حـــق المتيـــاز على ثمن هذه الأمتعــة ، ل�ستيفــــاء 

املبالـــغ امل�ستحقة لـــه ب�سبب النقل ، ويتبع فـي هذا ال�ســـاأن اإجراءات التنفيــذ على الأ�سيـــاء 

املرهونة رهنا جتاريا . 

املــادة ) 23 ( 

يلتــــزم الراكب باتباع لوائــــح وتعليمات الناقل املتعلقة بالنقـــل ، وباأداء اأجرة النقــل كاملــة 

اإذا ا�ستحال  اأما   ، اأو الذي يق�سي به العرف ولو عدل عن ال�سفر   ، فـي امليعاد املتفق عليه 

اأو مر�سه اأو غري ذلك من املوانع القهريـــة ، فاإن عقـــد النقل  ال�سفر ب�سبب وفاة الراكب 

الربي ينف�سخ ، ول جتب اأجرة النقل .
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وفـي حالت النقل املنتظم ، ل يلتزم الراكب باأجرة النقل اإذا اأخطر الناقل بعدوله عن ال�سفر 

قبل امليعاد املحدد للنقل بـ )24( اأربع وع�سرين �ساعة ، واإذا عدل الراكب عن ال�سفر دون 

اإخطار الناقل بذلك اأو دون مراعاة هذا امليعاد ، التزم بدفع اأجرة النقل كاملة ، ما مل يكن 

عدولـــه ب�سبب الوفــاة اأو املر�س اأو قـــوة قاهـــرة ، اأما اإذا عدل الراكـــب عن موا�سلـــة ال�سفـــر 

بعد بدئه ، ا�ستحقت عليه اأجرة النقل كاملة .

املــادة ) 24 ( 

اإذا دفع الراكب اأجرة اإ�سافية مقابل مزايا خا�سة ، جاز له مطالبة الناقل با�سرتداد الأجرة 

الإ�سافية ، اإذا مل يوفر له الناقل املزايا التي تقابلها واملتفق عليها .

املــادة ) 25 ( 

يجوز للراكب التنازل عن وثيقة النقل قبل بدء تنفيذ النقل ، ما مل تكن الوثيقة با�سمه ، 

اأو اأعطيت له لعتبارات خا�سة .

الف�ســل الثالـــث

عقــد نقــل الب�سائــع

املــادة ) 26 ( 

يعد ت�سلم الناقل للب�سائع حمل النقل قبول منه للعر�س ال�سادر من املر�سل ، ما مل يثبت 

خالف ذلك ، ويجوز اإثبات عقد نقل الب�سائع بكافة طرق الإثبات .

املــادة ) 27 ( 

يلتزم املر�سل بت�سليم الب�سائع اإىل الناقل فـي املكان والوقت املتفق عليهما فـي وثيقة النقل ، 

اإخطاره  واإذا كان النقل يقت�سي من جانب الناقل ا�ستعدادات خا�سة ، وجب على املر�سل 

بذلك ، قبل الت�سليم بوقت كاف .

املــادة ) 28 ( 

يجوز للناقل فح�س الب�سائع املطلوب نقلها ، للتحقق من حالتها ، ومن �سحة البيانات 

اأن حالة الب�سائع ل ت�سمح بنقلها دون  ، واإذا تبني من الفح�س  اإليه من املر�سل  املقدمة 

-16-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

تعر�سهــا ل�ســرر ، جاز للناقـــل المتناع عن النقل ، ما مل يقر املر�ســـل كتابـــة بعلمــه بحالــــة 

الب�سائع ور�سائه بالنقل ، ويتحمل الناقل م�سروفات الفح�س ما مل يتفق على غري ذلك .

املــادة ) 29 ( 

يكون املر�سل م�سوؤول عن الأ�سرار التي تن�ساأ عن عدم قيامه باإعداد الب�سائع التي تقت�سي 

طبيعتهــــا اإعدادا خا�سـا يقيهـا التلــف اأو الهـــالك ، وعن الأ�سرار التي تلحـــق بالأ�سخــــا�س 

اأو الب�سائع الأخرى التي تنقل معها ، ومع ذلك ، يكون الناقل م�سوؤول عن هذه الأ�سرار ، اإذا 

قبل النقل مع علمه اأو اإمكان علمه بعدم قيام املر�سل بهذا الإعداد اخلا�س اأو اإهماله فيه .

املــادة ) 30 (

اإذا اأوقف النقل فـي اأثناء تنفيذه ، اأو تخلف املر�سل اإليـــه عن الت�سلم فـي امليعاد الذي عينه 

الناقل ، اأو ح�سر وامتنع عن الت�سلم اأو عن دفع اأجرة النقل وامل�سروفات ، وجب على الناقل 

اأن يخطــر املر�ســل بــذلك ، واأن يطلب منه تعليماته ، واإذا تاأخـــر املر�ســـل فـي اإبـــالغ الناقــــل 

تعليماتــــه فـي الوقت املنا�ســــب ، جـــاز للناقل اأن يطلب من املحكمة املخت�ســـة تعيــني خبيـــر 

على وجه ال�ستعجال لإثبات حالة الب�سائع والإذن له باإيداعها عند �سخ�س اأمني تعينه 

املحكمة املخت�سة حل�ساب املر�سل ، وعلى م�سوؤوليته .

واإذا كانـــت الب�سائع معر�ســـة للتلــــف اأو الهالك اأو النق�س ، اأو كانـــت �سيانتهــــا تقت�ســـــي 

م�سروفات باهظة ، اأمرت املحكمة ببيعها بالطريقة التي تعينها ، وباإيداع الثمن فـي خزانة 

املحكمة حل�ساب ذوي ال�ساأن ، ويجوز للمحكمة عند القت�ساء ، اأن تاأمر ببيع الب�سائع كلها 

اأو بع�سها مبا يكفـي للوفاء باملبالغ امل�ستحقة . 

املــادة ) 31 ( 

، ما مل  امل�ستحقة للناقل كاملـــة  امل�سروفات  النقل وغريها من  اأجرة  املر�سل بدفع  يلتزم 

يتفق الطرفان على اأن يتحملها املر�سل اإليه ، وفـي هذه احلالة ، يكون املر�سل واملر�سل اإليه 

م�سوؤولـــني بالت�سامن عن دفع اأجرة النقل وامل�سروفـــات ، ول ي�ستحـــق الناقـــل اأجـــرة نقـــل 

ما يتلف اأو يهلك من الب�سائع ب�سبب قوة قاهرة .
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املــادة) 32 ( 

للناقل حجز الب�سائع ، ل�ستيفاء اأجرة النقل وامل�سروفات وغريها من املبالغ التي ت�ستحق 

لــــه ب�سبب النقـــل ، وله حق المتيــــاز على ثمن هذه الب�سائــــع ، ل�ستيفاء املبالـــغ امل�ستحقـــة 

له ب�سبب النقل .

املــادة ) 33 (

يجوز للمر�ســـل فـي اأثناء وجود الب�سائع فـي حيازة الناقـــل اأن ياأمره باإعادتها اأو توجيههـــا 

اإىل �سخـــ�س اآخر غيــــر املر�سل اإليه ، ويدفع املر�سل للناقل اأجرة ما مت من النقـــل ، ويعو�سه 

عن امل�سروفات والأ�سرار ، وي�سقط حق املر�سل فـي ذلك ، اإذا عجز عن تقدمي وثيقة النقل 

اأخطر  اأو  ت�سلمها  اإليه  املر�سل  الب�سائع وطلب  اإذا و�سلــــت  اأو   ، الناقـــل  ت�سلمهــا من  التي 

بت�سلمها ، وينتقل هذا احلق اإىل املر�سل اإليه من وقت ت�سلمه وثيقة النقل .

املــادة ) 34 ( 

ل يجوز التفاق بني املر�سل والناقل على نقل الب�سائع فـي و�سيلة نقل ل تتفق مع طبيعة 

الب�سائع املنقولة .

املــادة ) 35 ( 

يكون املر�سل اإليه م�سوؤول عن ت�سلم الب�سائع فـي املوعد واملكان املحددين فـي وثيقة النقل ، 

واإذا كان املكان والزمان غري حمددين ، وجب على الناقل اأن يخطــره خطيا بوقت الت�سليم 

ومكانه ، ويجوز للناقل بعد انق�ساء امليعاد الذي عينه للت�سليم ، اأن ينقل الب�سائع اإىل حمل 

املر�سل اإليه مقابل اأجرة اإ�سافية ، مع مراعاة ن�س املــادة )30( من هذا القانون .

املــادة ) 36 ( 

خطيا  اإ�سعاره  اأو   ، اإليه  املر�سل  اإىل  بت�سليمها  الناقل  يقم  مل  اإذا   ، مفقودة  الب�سائع  تعد 

باحل�ســــور لت�سلمها بعد انق�ســــاء )30( ثالثني يوما من املوعد املحــدد لت�سليم الب�ساعـــة ، 

اأو بعد انق�ساء )90( ت�سعني يوما من ت�سلم الناقل الب�سائع ، اإذا مل يتم التفاق على موعد 

حمدد للت�سليم . 
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املــادة ) 37 ( 

يكون الناقل م�سوؤول عن �سحن الب�سائع فـي و�سيلة النقل وتفريغها عند و�سولها ، ما مل 

يتفق على غري ذلك ، واإذا اتفق على اأن يقوم املر�سل ب�سحن الب�سائع ، كان للناقل اأن ميتنع 

عن النقل ، اإذا كان ال�سحن م�سوبا بعيب ل يخفى على الناقل العادي .

املــادة ) 38 ( 

ل يكون الناقل م�سوؤول عن تاأخر ت�سليم الب�سائع واخل�سارة الناجمة عن التاأخري ، اإذا كان 

املر�سل مل يعلن كتابة عن رغبته فـي ت�سليم الب�سائع فـي موعد حمدد ، ووافق عليه الناقل .

املــادة ) 39 ( 

ل يكـــون الناقـــل م�ســوؤول عـــن فقــــد مـــــا عهــــد اإليـــــه بنقلــــه من نقـــــود ، اأو اأوراق ماليــــة ، 

اأو جموهرات ، اأو غري ذلك من الأ�سياء الثمينة ، اإل بقدر ما قدمه املر�سل ب�ساأنهــــا وقت 

ت�سليمهـــــا من بيانات مكتوبة .

املــادة ) 40 (

ل يكــــون الناقــــل م�ســـوؤول عن النقــــ�س الــــذي يظهر فـي الب�ساعة املنقولــــة فـــي حاويـــــة ، 

اأو ما �سابهها ، واملجهزة من قبل املر�سل ، واملختومة بختمه ، اإذا �سلمها الناقل اإىل املر�سل 

اإليه بختمها ال�سليم ، اأو اإذا مت نقل الب�سائع فـي حرا�سة املر�سل ، اأو املر�سل اإليه .

املــادة ) 41 ( 

ي�سمــــن الناقـــل �سالمة الب�سائــــع ، ويكون م�سوؤول عن فقد اأو تلـــف اأو هـــالك اأو نقـــ�س 

اأو تاأخري ت�سليم الب�سائع اأو اأي خ�سارة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة تنجم عن هذا التاأخري ، 

وتنتفـي م�سوؤولية الناقل ، اإذا اأثبت اأن ذلك يعود اإىل اأحد الأ�سباب الآتية :

اأ - خطاأ �سادر عن املر�سل اأو املر�سل اإليه اأو تابعيهم .

ب - قوة قاهرة .

ج - عيب كامن اأو خفـي فـي الب�سائع .

د - حدوث نق�س فـي وزن اأو حجم الب�ساعة فـي اأثناء النقل ، لأ�سباب تعود اإىل طبيعتها .
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املــادة ) 42 ( 

ل يعد من قبيل القوة القاهرة - فـي تنفيذ عقد النقل الربي - ما ياأتي :

حدوث انفجار مفاجئ فـي اأجهزة و�سيلة النقل اأو احرتاقها اأو انحرافها عن خط  اأ - 

ال�سيــر اأو ت�سادمهــا ، اأو غيــر ذلك من احلـــوادث التي ترجــــع اإىل الأدوات والآلت 

التي ي�ستعملها الناقل فـي تنفيذ عقد النقل الربي ، ولو ثبت اأنه اتخذ التدابري 

الالزمة ل�سمان �سالحيتها للعمل ، ودرء ما قد يحدث من �سرر .

احلـــوادث التــي ترجع اإىل وفــــاة تابعي الناقل فجاأة اأو اإ�سابتهــــم باإجهـــاد بدنــــي  ب - 

اأو عقلي فـي اأثناء العمل ، ولو ثبت اأن الناقل قد اتخذ احليطة الالزمة ل�سمان 

لياقتهم البدنية والعقلية .

اإ�سراب تابعي الناقل عن العمل ب�سبب خطاأ منه .  ج - 

املــادة ) 43 ( 

اأو هـــالك  تلـــف  اأو  فــقد  امل�سوؤوليـــة عــن  الناقل من  باإعفاء  يقع باطال كل �سرط يق�ســـي 

الب�سائع هالكـــا كليــا اأو جزئيــا ، ويعــد فــي حكـــم الإعفاء من امل�سوؤوليــة كـــل �ســـرط يكون 

 من �ساأنـــه اإلزام املر�سل اأو املر�سل اإليه بدفع كل اأو بع�س نفقـــات التاأمــني �ســد م�سوؤوليـــة

 الناقل ، اإل فـي احلالت التي ورد بها ن�س فـي هذا القانون .

الف�ســل الرابـــع

الوكالــة بالعمولـــة للنقـــل

املـــادة )44 ( 

اإذا توىل الوكيل بالعمولة النقل بو�سائله اخلا�سة ، �سرت عليه اأحكام عقد النقل الربي .

املــادة ) 45 ( 

يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل باأن يحافظ على م�سلحة موكله ، واأن ينفذ تعليماته ، وبوجه 

خا�س ما تعلق منها باختيار الناقل ، ول يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ، اأن يقيد فـي ح�ساب 

موكله اأجرة نقل اأعلى من الأجرة املتفق عليها مع الناقل . 
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املــادة ) 46 ( 

ي�سمن الوكيل بالعمولة للنقل �سالمة الراكب والب�سائع .

وفـي نقــــل الب�سائع ، يكــون الوكيــل بالعمولــــة للنقــل م�ســـــوؤول من وقت ت�سلمـــه الب�سائـــع 

عن فقدها اأو تلفها اأو نق�سها اأو هالكها كليا اأو جزئيا اأو التاأخري فـي ت�سليمها ، وتنتفـي 

م�سوؤوليتــــه اإذا اأثبت اأن ذلك يعــــود اإىل خطـــاأ �ســـادر عن املر�سل اأو املر�سل اإليه اأو تابعيهـــم 

اأو قوة قاهرة اأو عيب كامن اأو خفـي فـي الب�سائع اأو حدوث نق�س فـي وزن اأو حجم الب�ساعة 

فـي اأثناء النقل ، لأ�سباب تعود اإىل طبيعتها .

وفـي نقـــل الأ�سخـــا�س ، يكـــون الوكيـــل بالعمولة للنقـــل م�ســـوؤول عن الوفاة ، وعن التاأخيـــر 

فـي الو�ســـول ، وعمــا يلحق الراكــب فـي اأثنـاء تنفيذ عقـد النقل الربي من اأ�ســــرار بدنيـــــة 

اأو مادية ، ول تنتفـي م�سوؤوليته اإل باإثبات القوة القاهرة اأو خطاأ الراكب . 

وللوكيـــل بالعمولــــة للنقل فـي جميع الأحـــوال الرجوع على الناقــل ، اإذا كان لهذا الرجــوع 

ما يربره .

املــادة ) 47 ( 

يقع باطال كل �سرط يق�سي باإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من امل�سوؤولية كليا اأو جزئيا 

عما يلحق الراكب من اأ�سرار بدنية ، ويعد فـي حكم الإعفاء من امل�سوؤولية كل �سرط يكون 

من �ساأنه اإلزام الراكب على اأي وجه بدفع كل اأو بع�س نفقات التاأمني �سد م�سوؤولية الوكيل 

بالعمولة للنقل .

وفيمــا عـــدا حالتي اخلطاأ العمــدي واخلطاأ اجل�سيــم من الوكيل بالعمولة للنقــل اأو الناقـل 

اأو من اأحد تابعيهما ، يجوز للوكيــــل بالعمولة للنقــــل اأن ي�سرتط اإعفاءه كليا اأو جزئيــــا 

مـــن امل�سوؤوليـــة النا�سئــة عــــن التاأخيـر فـــي و�ســـول الراكـــب ، وعما يلحقه من اأ�ســـرار غيــــر 

بدنية ، ويجب اأن يكـــون �سرط الإعفاء مكتوبا ، واأن يكـــون الوكيل بالعمولة للنقل قـــد اأعلم 

به املوكل اأو الراكب .
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املــادة ) 48 ( 

ال�سرر  بالتعوي�س عن  ملطالبته   ، الناقل  على  مبا�سرة  الرجوع  الراكب حق  اأو   ، للموكل 

النا�سئ عــن عدم تنفيذ عقد النقل البــري ، اأو عـــن التنفيــذ باملخالفــة لــه وعـــن التاأخــــري ، 

ويجب فـي هذه احلالة ، اإدخال الوكيل بالعمولة للنقل فـي الدعوى .

وللناقـــل حق الرجوع مبا�ســـرة علــى املوكـــل ، اأو الراكــب ، ملطالبتـــه بالتعويــ�س عـــن ال�ســـرر 

الذي حلقه من تنفيذ النقل .

املــادة ) 49 ( 

يكون الوكيل الأ�سلي بالعمولة �سامنا للوكيل بالعمولة الذي و�سطه ، ما مل يكن املر�سل 

قد عني الوكيل الو�سيط فـي اتفاقه مع الوكيل الأ�سلي . 

املــادة ) 50 ( 

اإذا دفع الوكيل بالعمولة اأجرة النقل اإىل الناقل ، حل حمله فيما له من حقوق .

املــادة ) 51 ( 

فيما عدا الأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل ، ت�سري على الوكيل بالعمولة للنقل 

الأحكام اخلا�سة بعقد الوكالة بالعمولة . 

الف�ســل اخلامــ�س

اأ�ســـ�س التعويــ�س

املــادة ) 52 (

، ي�سقط حقه فـي الرجوع على الناقل ب�سبب  اإليه الب�سائع دون حتفظ  اإذا ت�سلم املر�سل 

التلف ، اأو الهالك اجلزئي ، اأو التاأخر فـي الو�سول ، ما مل يثبت حالة الب�سائع خالل )7( 

�سبعة اأيام من تاريخ الت�سلم ، اأو خالل )14( اأربعة ع�سر يوما اإذا كان التلف ، اأو الهالك 

اجلزئي غري ظاهر ، ويكون اإثبات حالة الب�سائع ، مبعرفة خبري تعينه املحكمة املخت�سة 

على وجه ال�ستعجال . 
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املــادة ) 53 ( 

اإذا تعاقب عدة ناقلني على تنفيذ عقد نقل واحد ، كان الناقل الأول م�سوؤول جتاه املر�سل 

واملر�سل اإليه عن جميع مراحل النقل ، ويقع باطال كل �سرط يتم بخالف ذلك ، ول ي�ساأل 

اأي من الناقلني التالني للناقل الأول جتاهه ، اأو جتاه املر�سل ، اأو املر�سل اإليه اإل عن ال�سرر 

الذي يقع فـي اجلزء اخلا�س بــه مــن النقل ، فــاإذا ا�ستحـــال تعيــني اجلزء الذي وقــع فيــه 

ال�سرر ، وجب توزيع التعوي�س بني جميع الناقلني بن�سبة ما ي�ستحقه كل منهم من اأجرة 

النقل ، واإذا اأع�سر اأحدهم ، وزعت ح�سته على الآخرين بالن�سبة ذاتها .

املــادة ) 54 (

 اإذا ثبتـــت م�سوؤولية الناقـــل عن التاأخري فـي ت�سليــم الب�سائع ، فيجب اأن تكـــون م�سوؤوليتــــه 

فـي حدود ما يعادل �سعفـي ون�سف قيمة اأجرة النقل الواجب دفعها عن الب�سائع املتاأخرة ، 

ومبا ل تتعدى قيمة اأجرة نقل جممل قيمة الب�سائع .

املــادة ) 55 ( 

اإذا ثبتـــت م�سوؤوليـــة الناقـــل عن فقـــد اأو هالك اأو تلف اأو نق�س الب�سائع ، ولو كان ناجتـــا 

عن التاأخري فـي الت�سليم ، فاإن التعوي�س الذي يوؤديه الناقل يكون على النحو الآتي :

اإذا كانت قيمة الب�سائع حمددة فـي وثيقة النقل ، قدر التعوي�س على اأ�سا�س تلك  اأ - 

القيمة ، ويجــوز للناقل اأن ينازع فـي هذه القيمة ، واأن يثبــت القيمــة احلقيقيـــة 

للب�سائع .

اإذا كانت قيمة الب�سائع مل حتدد فـي وثيقة النقل ، قدر التعويـــ�س علــى اأ�ســا�س  ب - 

القيمة احلقيقية للب�سائع فـي املكان واملوعد املحدد للت�سليم ، طبقا لأ�سعار ال�سوق 

ال�سائدة ، فاإن مل يكن لها قيمة معينة ، حددت قيمتها مبعرفة خبري تعينه املحكمة 

املخت�سة على وجه ال�ستعجال .

وفـي جميع الأحوال ، يجـب األ تتعــدى م�سوؤولــية الناقـــل كامــل قيمة الب�سائع ، ما لــم يتم 

التفاق على خالف ذلك .
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املــادة ) 56 ( 

ل يحـــق للناقــل ال�ستفـــادة مــن حـــدود م�سوؤوليتـــه ، وفقا لأحكــــام املـــواد ال�سابقـــة اإذا ثبـت 

اأن فقد ، اأو هالك ، اأو تلف ، اأو نق�س الب�سائع ، اأو التاأخري فـي ت�سليمها ، كان نتيجة تق�سري ، 

اأو فعـــل الناقل ، اأو اأحد تابعيه عمدا .

املــادة ) 57 ( 

اإذا وجــدت الب�ساعة خــالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ دفع التعوي�س ، فيجب على الناقل 

اإخطار من دفع له التعويـــ�س ، للح�سور ملعاينة الب�سائع خــــالل )14( اأربعة ع�ســـر يومــــا 

من تاريخ اإيجادها كحد اأق�سى ، فاإذا اختار ا�سرتداد الب�سائع ، وجب عليه اأن يرد التعوي�س 

الــــذي قب�ســه بعــــد خـــ�سم مقــــدار التعويـــ�س عـــن ال�ســـرر الــــذي حـــدث ب�سبـــب التاأخيــــر 

فـي الت�سليم ، واإذا لـــم يح�ســر للمعاينة فـي املوعــــــد الذي حـــدده الناقــل ، اأو ح�ســر ورفــــــ�س 

ت�سلم الب�سائع ، فقد حقه فـي ا�سرتدادها ، وجاز للناقل الت�سرف فيها .

املــادة ) 58 ( 

اأو تاأخر و�سولها ، واأ�سبحت غري �ساحلة   ، اإذا ثبتت م�سوؤولية الناقل عن تلف الب�سائع 

للغر�س منها ، فيجوز لطالب التعوي�س التنازل للناقل عن تلك الب�سائع ، مقابل تعوي�س 

يقدر على اأ�سا�س هالك الب�سائع كاملة .

البــاب الثالــث

العقوبـات واجلـزاءات الإداريـة 

املــادة ) 59 ( 

مـــــع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�ســد ينـــ�س عليها اأي قانـــون اآخـــر ، يعاقــــب علــــى اجلرائــــم 

التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون ، بالعقوبات املن�سو�س عليها فيه .
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املــادة ) 60 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام البند )اأ( من املــادة )3( من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل 

عن )1( �سهر واحد ، وال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وبغرامة ال تقل عن )100( مائة ريال 

عماين ، وال تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

املــادة ) 61 ( 

يعاقـــب كل من يخالـــف اأحكام البنـــد )ب( من املــادة )3( من هـــذا القانون بغرامة ال تقـل 

عــن )100( مائة ريال عماين ، وال تزيــــد على )500( خم�سمائة ريـــال عمانـــي ، وت�ساعــــف 

العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

املــادة ) 62 (

االعتباري  ال�سخ�ص  يعاقب   ، الطبيعيني  للأ�سخا�ص  اجلزائية  بامل�سوؤولية  االإخلل  دون 

بغرامــة تعـــادل �سعف احلـــد االأعلـى لعقوبـــة الغرامـــــة املقررة قانونا للجرميــــة ، اإذا كانــــت 

اجلرميــة قــد ارتكبــت با�سمــه ، اأو حل�سابـــه من قبــل رئي�ص اأو اأحـــد اأع�ســاء جملـــ�ص اإدارتـــه 

اأو مديره اأو اأي م�ســوؤول اآخـــر يت�سرف بتلك ال�سفة ، اأو مبوافقتــه ، اأو بت�ستـــر ، اأو باإهمـــال 

ج�سيم منه .

املــادة ) 63 ( 

دون االإخلل باأي عقوبة من�سو�ص عليها فـي هذا القانون ، يعاقب كل من يخالف اأحكام 

هذا القانون اأو اللئحة اأو القرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن )100( مائة ريال عماين ، 

وال تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين .

املــادة ) 64 ( 

مع عدم االإخلل بالعقوبات املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون ، يكون للوزير ، فيما ي�سدره 

من لوائــح اأو قـــرارات ، حتديد جزاءات اإداريــــة على االأعمـــال التي يتم ارتكابها باملخالفة 

الأحكـــــام هذا القانون اأو اللوائح اأو القـــــرارات املنفذة له ، على اأال تزيد الغرامة على )500( 

خم�سمائة ريال عمانـــي . 
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املــادة ) 65 ( 

يجــوز للوزيــر اأو مـــن يفو�ســه ، الت�سالـــح فـي املخالفات املن�سو�ص عليهــــا فـي هذا القانـــون 

اأو اللئحة ، فـي اأي حالة تكون عليها الدعوى العموميـــة ، وقبل �سدور حكم نهائي فيها ، 

وذلك وفقا لل�سروط االآتية :

اأ - اأن يطلب املخالف ذلك كتابة .

ب - اأن يدفع املخالف املبلغ الذي يقرره الوزير اأو من يفو�سه ، على اأال يقل هذا املبلغ 

عن ن�سف احلد االأق�سى للغرامة املقررة للمخالفة ، واأال يزيد على احلد االأق�سى 

لها .

الذي حتدده  امليعاد  ، خــلل  املخالفة على نفقته  اأ�سباب  باإزالة  املخالف  اأن يقوم  ج - 

الوزارة .

ويرتتب على الت�سالح ، انق�ساء الدعوى العمومية . 

البـــاب الرابـــع

�أحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 66 ( 

ي�سدر الوزير اللئحــة والقــرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانــون ، واإىل اأن ت�ســـدر 

ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات ال�سارية ، فيما ال يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 67 ( 

علــــى املخاطبني باأحكــــام هذا القانـــــون ، توفيق اأو�ساعهم مبا يتفق واأحكامــــه خـــلل �سنـــــة 

ميلدية من تاريخ العمل به .

املــادة ) 68 (

يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة ) 69 (

يعمل بهذا القانون بعد �سنة ميلدية من تاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/11

باإ�سـدار قانـون التاأمـني التكافلـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 ،

وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

وعلى قانون �سوق راأ�س املـال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـل باأحكـام قانـون التاأميـن التكافلـي املرفـق .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 26 مـن جمادى الأولى �سنــة 1437هـ

املوافـــــق :   6  مـن مــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2016م

  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون التاأميـن التكافلـي

الف�سـل الأول

تعريفـات واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 (

يكـــون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة - فـــي تطبيــق اأحكام هذا القانون - املعنى املبني قرين 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : 

1 - الهيئــــة :

الهيئة العامة ل�سوق املـال .

2 - املجلـــ�س :

جمل�س اإدارة الهيئة . 

3 - الرئي�س التنفـيذي :

الرئي�س التنفـيذي للهيئة .

4 - ال�سركة :

ال�سركة املرخ�س لها مبزاولة ن�ساط التاأمني التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون . 

5 - الرتخي�س :

القرار ال�سادر مـن الهيئـة باملوافقـة علـى مزاولـة ن�سـاط التاأميـن التكافلـي وفقــا 

لأحكام هذا القانون .

6 - ن�ساط التاأمني التكافلي :

ن�ساط تعاوين يتفق واأحكـام ال�سريعـة الإ�سالميــة ، يقــوم علـى م�ساركـة وتكافـل 

جمموعة مــن الأ�سخــا�س ملواجهة اأخطار حمددة حمتملة ، من خالل اأداء ا�سرتاكات 

نقدية لل�سركة ل�ستخدامه فـي تعوي�س امل�سرور فـي حال وقوع اخلطر املوؤمن 

�سده ، وي�سمل ذلك ن�ساط اإعادة التاأمني التكافلي .

7 - امل�ســـارك :

كل طرف م�سارك مع ال�سركة فـي عقد تاأمني تكافلي . 

8 - الإدارة التنفـيذية لل�سركة :

الرئي�س التنفـيذي لل�سركـة اأو مديرهــا العام ، وامل�سوؤول املايل ، وم�سوؤول اللتزام ، 

وكل �سخ�س اآخر ي�سغل وظيفة عليا بال�سركة وفق هيكلها التنظيمي .
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 9 -  املهن املرتبطة بقطاع التاأمني التكافلي :

و�سطاء التاأمني التكافلي ، وكالء التاأمني التكافلي ، ال�ست�ساريون فـي جمال 

التاأمني التكافلـــي ، خبـــراء تقديـــر اخل�سائــر ، الأخ�سائيــون فـي ت�سويـة املطالبــات 

التاأمينية ، وغريها من املهن التي ي�سدر بتحديدها قرار من املجل�س .

10 - اخلبري الكتواري :

اأخـــرى  اأو مــن اأي جهـــة  ال�سخــــ�س املوؤهـــل علميــــا واملرخـــــ�س لــه مــن الهيئـــة 

معتــــرف بها من الهيئة ملزاولة املهنة .

11 - جلنة الرقابة ال�سرعية :

اللجنة املن�سو�س عليها فـي املـادة )22( من هذا القانون .

12 - هامــ�س املــالءة :

احلد الأدنى من راأ�س مال ال�سركـة ، اأو راأ�س املال القائم على املخاطر ، اأيهما 

اأكرب وفقا ملـا حتدده الالئحة .

13 - الوديعـــــة :

جمموع الأموال املخ�س�سة ل�سمان هام�س املالءة ، والتي تلتزم ال�سركة بالحتفاظ 

بها وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .

14 - ال�سرتاكــــات :

املن�ســــو�س  امل�ساركــيــــن  ب�سدادهـــا ل�سنــــدوق  امل�ساركـــــون  يلتــــــزم  التـــــي  املبالـــــغ 

عليــه فـي املـادة )33( من هذا القانون تنفـيذا لعقد التاأمني التكافلي .

15 - الفائـــــ�س :

جممــوع ال�سرتاكــات والحتياطيات والأربـاح خم�سومـا منهـا جممــوع النفقات 

والتعوي�سات املدفوعة اأو امل�ستحقة الدفع خالل العام .

16 - نقـــل الأن�سطـــة :

قيـــام ال�سركــــة بتحويـــل كـــل اأو بعـــ�س عقـــود التاأمني التكافلي التي تكون طرفا 

فـيها اإىل �سركة اأخرى مرخ�س لها مبزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلي .

17 - الالئحــة :

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
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املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذا القانون على اأن�سطة التاأمني التكافلي بال�سلطنة .

املــادة ) 3 (

تكون اأن�سطة التاأمني التكافلي على النحو الآتي :

1 - فرع التاأمني التكافلي العائلي .

2 - فرع التاأمني التكافلي العام .

وتبني الالئحة املق�سود بالنوعني وفئات الأن�سطة التي ي�سملها كل منهما .

املــادة ) 4 (

يحظر على اأي �سخ�س مزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلي اأو الرتويج له اإل بعــد احل�ســول 

على ترخي�س من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .

الف�ســل الثانــي

اخت�سا�ســات و�سالحيــات الهيئــة

املــادة ) 5 (

تختــ�س الهيئــة بتنظيــم قطــاع التاأميــن التكافلــي وفقــا لأحكـام هـذا القانــون والالئحـة ، 

ولها ب�سفة خا�سة الآتي :                                               

1 - اإ�سدار الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلي . 

2 - و�سع ال�سروط وال�سوابط والإجراءات الالزمة للرتخي�س مبزاولة املهن املرتبطة 

بقطاع التاأمني التكافلي ، واإ�سدار الرتاخي�س الالزمة لتلك املهن .

3 - الإ�سراف والرقابة والتفتي�س على ال�سركات للتحقق من التزامها بتطبيق اأحكام 

هذا القانون والالئحة .

4 - اإعداد الدرا�سات الالزمة وو�سع اخلطط املنا�سبة لتعزيز وتطوير اأن�سطة التاأمني 

التكافلي .

5 - رفـــع م�ستـــوى الوعــي بالتاأمني التكافلي من خالل اإعداد وتنفـيذ برامج توعوية 

فـي هذا اخل�سو�س .
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6 - تعزيز التعاون مع اجلهات الوطنية والأجنبية واملنظمات والحتادات الإقليمية 

والدوليـــة املعنيـــة باأن�سطـــة التاأميـــن التكافلـــي ، وذلـــك مــن خالل اإبرام اتفاقيات 

اأو مذكـــرات تفاهــــم ، والن�سـمــــام لع�سويتهــــا مبراعـــاة اأحكــام القوانيــن النافــذة 

بال�سلطنة .

7 - حتديد ر�سوم الرتاخي�س وغريها من اخلدمات التي تقدمها الهيئة فـي جمال 

التاأمني التكافلي .

8 - اإ�سدار التعاميم والتعليمات الالزمة لتنظيم قطاع التاأمني التكافلي .

وعلى الهيئة اإن�ساء هيـئة عليــا للرقابــة ال�سرعيــة علــى اأن�سطــة التاأميــن التكافلــي 

ي�سدر - بت�سكيلها وحتديد اخت�سا�سها ونظام العمل بها وال�سروط الواجب توافرها 

فـي اأع�سائها وحتديد مكافاآتهم - قرار من املجل�س .

املــادة ) 6 (

تتمتع الهيئة بكافة ال�سالحيات الالزمة ملمار�سة اخت�سا�ساتها ، ولها ب�سفة خا�سة الآتي :

التي تقع  الوقائــع والت�سرفات  �ســـاأن  الإداريـــة الالزمــة فـي  التحقيقـــات  اإجـــراء   - 1

باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة وما ي�سدر عن الهيئة من تعليمات .

اأو اأي خبري اكتواري اآخر على نفقة ال�سركة  2 - تكليــف اخلبــري الكتواري لل�سركة 

لدرا�ســــــة الو�ســـع املالـــي لل�سركــــــة مبـــا فـــي ذلـــك تقييـــم اأ�سولـــهــــا والتزاماتهــــــا 

للهيئة  ، وتقدميه  واإعداد تقرير بذلك   ، بها  املرخ�س  بالأن�سطة  يتعلق  مـــا  وكل 

وفقا لالإجراءات واملواعيد التي حتددها الهيئة .

3 - اإلزام ال�سركة باإعداد تقرير عن جممل اأن�سطة التاأمني التكافلي العائلي املرخ�س 

بها  وتقدميه للهيئة وفقا لالإجراءات واملواعيد التي حتددها الهيئة .  

4 - تعيني ع�سو مراقب فـي جمل�س اإدارة ال�سركة ، يكون له حق امل�ساركة فـي املناق�سات 

وت�سجيل راأيه فـيما يتخذ من قرارات دون اأن يكون له �سوت معدود فـي املداولت .

5 - حل جمل�س اإدارة ال�سركة ، وتعيني جلنة ت�سيري حلني اختيار جمل�س اإدارة جديد .

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

املــادة ) 7 (

القانون  املـادة )6( من هذا  املن�سو�س عليها فـي  يكون للهيئة ممار�سة كافة ال�سالحيات 

متى ما تطلبت امل�سلحة ذلك ، اأو اإذا توفرت اأي من احلالت الآتية :

1 - اإذا قـــدرت الهيئــــة اأن ثـمـــة �ســـرورة للتدخـــل حلمايـــة حقــوق وم�سالح امل�ساركني 

اأو امل�ساركني املحتمليـــن ، مـــن خماطــر عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء باملطالبات 

احلالية اأو املتوقعة .

2 - اإخفــاق ال�سركة فـي الوفاء باأي من التزاماتها املن�سو�س عليها فـي هذا القانون 

والالئحة .

3 - قيام ال�سركة بتزويد الهيئة ببيانات اأو معلومات غري �سحيحة .

التاأمني  اأن�سطة  توافق  ل�سمان  الالزمة  الرتتيبات  اتخاذ  فـي  ال�سركة  اإخفاق   -  4

التكافلـــي املرخـــ�س بهـــا مـــع اأحكـــام ال�سريعـــة الإ�سالميــة ، مبا فـي ذلك الإخفاق 

فـي تعيني جلنة الرقابة ال�سرعية اأو عدم اللتزام بالقرارات ال�سادرة عنها .

التاأميــن  اإعـادة  اتخـاذ الرتتيبـات الالزمـة لتغطيـة خماطـر  ال�سركة فـي  اإخفــاق   - 5

التكافلي .

الهيئة من ممار�سة  لتمكيــن  الالزمـــة  الإجـــراءات  اتخـــاذ  عـــن  ال�سركـــة  امتنـــاع   -  6

اخت�سا�ساتها و�سالحياتها املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 8 (

ت�سع الهيئة احلد الأدنى من ال�سروط واملوؤهالت واخلربات الالزمة للع�سوية فـي جمل�س 

اإدارة ال�سركة واإدارتها التنفـيذية وفقا ملا تبينه الالئحة .

ويجب على ال�سركة اإخطار الهيئة بقرارات تعيني اأع�ساء جمل�س اإدارتها واإدارتها التنفـيذية 

خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التعيني ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

ويجـــوز للهيئـــة العتـــرا�س علـــى قـــرار التعيني خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

الإخطار اإذا راأت فـي قرار التعيني ما ي�سر مب�سالح ال�سركة اأو م�سالح امل�ساركني .

وتبني الالئحة الآثار القانونية املرتتبة على هذا العرتا�س .
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الف�ســل الثالــث

الرتخيــ�س

املــادة ) 9 (

يجب على ال�سركة احل�سول على ترخي�س ملزاولة كل فرع من فرعي التاأمني التكافلي .

كمـــا يجـــب عليهـــا احل�ســـول علـــى موافقـــة كتابيـــة مـــن الهيئـــة مبزاولــة فئــات الأن�سطــة 

التي تندرج حتت الفرع املرخ�س لها به .

املــادة ) 10 (

ي�سرتط  للرتخي�س ا�ستيفاء الآتي :

1 - اأن يكون مقدم الطلب �سركة م�ساهمة وفقا لأحكام القوانني النافذة فـي ال�سلطنة ، 

واإذا كان مقدم الطلب �سركة م�ساهمة مقفلة التزم بطرح اأ�سهمها لالكتتاب العام 

خالل  مدة ل تتجاوز )2( �سنتني .

2 - األ يقل راأ�س مال �سركة امل�ساهمة العامة املدفوع عن )10.000000( ع�سرة ماليني 

ريال عماين .

3 - تقدمي ما يفـيد ا�ستيفاء ال�سركة هام�س املالءة . 

4 - تقدمي ما يفـيد الحتفاظ بوديعة مالية فـي اأحد امل�سارف املرخ�س لها مبزاولة 

املعامـالت امل�سرفـيـة الإ�سالميـة فـي ال�سلطنــة ، وذلـك فــي احلــدود التــي تبينهــا 

الالئحة .

 ، التكافلي  التاأمني  اإعادة  5 - تقدمي ما يفـيد عمل الرتتيبات الالزمة لتغطية خماطر 

مــا لـــم تقـــدر الهيئــة عدم احلاجة اإىل هذه الرتتيبات بناء على اأ�سباب مو�سوعية 

مقنعة تقدمها ال�سركة . 

6 - تقدمي ما يفـيد تعيني املدير العام لل�سركة اأو رئي�سها التنفـيذي .

7 - تقدمي ما يفـيد تعيني جلنة الرقابة ال�سرعية وفقا لأحكام هذا القانون .

8 - �سداد الر�سوم املقررة . 

9 - اأي �سروط اأخرى حتددها الالئحة .
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املــادة ) 11 (

يقــدم طلـــب الرتخيـــــ�س اإلــى الهيئـــة مـــن املمثـــل القانونـــي لل�سركـــة علــى النمـــوذج املعـــد 

لهـــذا الغـــر�س مرفقـــا بـــه امل�ستنـــدات املن�ســـو�س عليـهــا فـي املــادة )10( من هذا القانون ، 

وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 12 (

ي�ســـدر الرئيــــ�س التنفـيــــذي قـــرارا بالبـــت فــــي طـــلب الرتخيــ�س خالل )60( �ستني يوما 

اأن يكون القرار  مــن تاريــخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات ، وفـي حالة الرف�س يجب 

م�سببا ، ويعترب م�سي هذه الفرتة دون البت فـيه قرارا بالرف�س .

وفـي حالة املوافقة تلتزم الهيئة بن�سر قرار الرتخي�س فـي اجلريدة الر�سمية خالل مدة ل 

تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ املوافقة ، ومنح ال�سركة �سهادة معتمدة تفـيد قيدها 

فـــي �سجــل ال�سركــات املرخ�ســة ، يبيــن فـيهــا الأن�سطــة املرخــ�س بهـا ومــدة الرتخيــ�س ، 

ويجب على ال�سركة و�سع تلك ال�سهادة فـي مكان بارز ، ول يجوز لل�سركة مزاولة اأن�سطة 

التاأمني التكافلي قبل ن�سر القرار .

املــادة ) 13 (

تكون مدة الرتخي�س )5( خم�س �سنوات قابلة للتجديد ، بناء على طلب من املمثل القانوين 

لل�سركة يقدم اإىل الهيئة قبل انتهاء مدته ب�سهرين على الأقل ، �سريطة ا�ستمرار ال�سركة 

م�ستوفـية �سروط الرتخي�س و�سداد الر�سوم املقررة .

املــادة ) 14 (

اإ�سدار تراخي�س  التاأمني التكافلي التوقف عن  اإطــار تنظيم قطاع  فـــي  يجــوز للمجلــ�س 

جديــدة للفرتات التي يراها منا�سبة على اأن يكــون قـراره فـــي هــذا اخلـ�ســو�س م�سبــبا ، 

التكافلي  التاأمني  اإذا كان القت�ساد الوطني وقطاع  اإل  اإ�سدار تراخي�س جديدة  ويحظر 

قادرين على ا�ستيعابها .
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املــادة ) 15 (

يجب على الهيئة اإلغاء الرتخي�س فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا فقدت ال�سركة �سرطا من �سروط الرتخي�س .

2 - اإذا اأخلـــت ال�سركــة اإخـالل ج�سيمـا بـاأي مـن الواجبـات واللتزامـات ، اأو ارتكبـت اأيـا 

من املحظورات الواردة فـي هذا القانون اأو الالئحة . 

3 - احلالت الأخرى التي حتددها الالئحة .

وفـــي جميـــع الأحـــوال ل يجـــوز للهيئـــة اإلغاء الرتخي�س اإذا قامت ال�سركة باإزالة اأ�سباب 

املخالفة خالل امليعاد الذي حتدده الهيئة . 

املــادة ) 16 (

تلتزم الهيئة بن�سر قرار اإلغاء الرتخي�س فـي اجلريدة الر�سمية خالل مدة ل تتجاوز )30( 

ثالثني يوما من تاريخ �سدور القرار .

املــادة ) 17 (

لل�سركة بعد موافقة الهيئة تاأ�سي�س فروع لها ، واعتماد وكالء لها داخل اأو خارج ال�سلطنة ، 

وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

الف�ســل الرابــع

التزامـات �سركـات التاأميـن التكافلـي

الفـــرع الأول 

التزامــات عامــة

املــادة ) 18 (

يجب على ال�سركة املرخ�س لها مبزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلــي العائلــي قبــل مزاولــة 

الن�ساط ، تعيني خبري اكتواري ، �سواء كان خارجيا اأو متفرغا للعمل بها .

وعلى اخلبري الكتواري املعني اإبالغ الهيئة عن اأي وقائع اأو ت�سرفات تقع باملخالفة لأحكام 

هذا القانون اأو الالئحة .
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املــادة ) 19 (

يجب على ال�سركة تعيني مراقب ح�سابات خارجي وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية ، 

وذلك مبراعاة ال�سروط وال�سوابط التي تبينها الالئحة .

املــادة ) 20 (

ل يجــوز لل�سركــة اإنهاء خدمات اخلبري الكتواري اأو مراقب احل�سابات  اإل لأحد الأ�سباب 

التي حتددها الالئحة ، وعلى ال�سركة اإخطار الهيئة بعزمها اإنهاء خدمات اأي منهما قبل 

اإ�سدار القرار . 

وعلى اخلبري الكتواري ومراقب احل�سابات اخلارجي  اإخطار الهيئة بعزمه ال�ستقالة قبل 

تقدميها بوقت كاف مع بيان اأ�سبابها ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 21 (

يجــــب علــــى ال�سركـــــة تعييــــــن خبيـــــر اكتـــــواري اأو مراقـــــب ح�سابـــــات بديـــل عن امل�ستقيل ، 

اأو من اأنهيت خدماته منهما ، وذلك  خالل الفرتة التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 22 (

يجب على ال�سركة ت�سكيل جلنة للرقابة ال�سرعية ل يقل عــدد اأع�سائهـــا عـــن )3( ثالثـــة 

يكون من بينهـــم متخ�ســـ�س فـــي فقـــه املعامـــالت املالية ومن اخلرباء فـي جمال اأن�سطة 

التاأميـــن التكافلــي ، تخت�س بالتوجيه والإ�سراف والرقابة على اأن�سطة التاأمني التكافلي 

التي متار�سها ال�سركة ل�سمان توافقها مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

وي�سدر بت�سكيل اللجنة قرار مــن اجلمعية العامـــة لل�سركــة ، وتبني الالئحة �سالحياتها 

و�سروط الع�سوية فـيها ونظام عملها .

املــادة ) 23 (

تلتزم ال�سركة مبوافاة الهيئة مبا يفـيد احتفاظها بالوديعة وهام�س املالءة وفقا لالإجراءات 

واملواعيد التي حتددها الالئحة .
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املــادة ) 24 (

يتـــم ح�ســـاب هامـــ�س املالءة على اأ�سا�س اأموال �سندوق امل�ساركني ، وفـي حالة عدم كفايتها 

اأو وجود عجز بها وعدم مقدرة ال�سندوق عن الوفاء بالتزاماته يلتزم �سندوق امل�ساهمني 

بالوفاء بها نيابة عنه قر�سا ح�سنا ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة . 

املــادة ) 25 (

لأغرا�س ح�ساب هام�س املالءة ، يتم ح�ساب اأ�سول والتزامات ال�سركة وفقا لأحكام التقييم 

التي تبينها الالئحة .

املــادة ) 26 (

يجب على ال�سركة اإجراء تقييم دوري لهام�س املالءة ، واإعداد تقريـــر بنتيجتـــه ، وت�سليـــم 

ن�سخة منه اإىل الهيئة ، وذلك وفقا لالأو�ساع وال�سروط والإجراءات واملواعيد التي حتددها 

الالئحة . 

وتعترب ال�سركة تلقائيا غري حمتفظة بهام�س املــالءة اإذا تخلفــت اأو امتنعــــت عــــن ت�سليــم 

الهيئة ن�سخة من التقرير امل�سار اإليه فـي املوعد املحدد .

املــادة ) 27 (

يجــب علـــى ال�سركــة اإخطـــار الهيئـــة بانخفـــا�س هامـــ�س املـــالءة فـــور حدوثــه ، وعلى الهيئة 

فـي تلك احلالة اإلزام ال�سركة باتخاذ اأي من الإجراءات الآتية : 

1 - زيادة راأ�س املال اإىل احلد الالزم ل�ستيفاء هام�س املالءة . 

2 - زيادة قيمة امل�ساركات .

3 - تخفـي�س التكاليف ، وذلك دون امل�سا�س باملراكز القانونية للعاملني بال�سركة .

4 - التوقف عن اإبرام عقود تاأمني تكافلي جديدة ، اأو عن جتديد العقود القائمة .

5 - ت�سييل بع�س الأ�سول .

6 - اأي اإجراءات اأخرى حتددها الالئحة .

املــادة ) 28 (

يحظر على ال�سركة توزيع اأي اأرباح على امل�ساهميــن ، وذلك فـــي حالــة انخفـــا�س هامــ�س 

املالءة عن احلد الأدنى املقرر له . 
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املــادة ) 29 (

يجب على ال�صركة االحتفاظ باملخ�ص�صات واالحتياطيات الفنية على النحــو الــذي تبينــه 

الالئحة .

املــادة ) 30 (

يجـــب علـــى ال�صركـــة فــي ا�صتثمــار اأ�صولها ، التقيد باأحكام ال�صريعة االإ�صالمية والقواعد 

التي تبينها الالئحة .

املــادة ) 31 (

اأو تعـــادل ن�صبـــة  باأ�صول ذات قيمــة معينـــة  ال�صلطنة  ال�صركة االحتفاظ داخل  يجب على 

حمددة من التزاماتها ، وذلك فـي احلاالت ، وعلى النحو الذي تبينه الالئحة .

ويجوز للهيئة حتديد نوع االأ�صول امل�صار اإليها فـي الفقرة االأوىل من هذه املـادة .

وفـي جميع االأحوال يجب اأن تكون االأ�صول امل�صار اإليها مقبولة من جلنة الرقابة ال�صرعية .

املــادة ) 32 (

ال يجوز لل�صركة توزيع فائ�ض من �صندوق امل�صاركني اإال با�صتيفاء ال�صروط االآتية :

1 - وجود �صيا�صة بال�صركة لتوزيع الفائ�ض و�صد العجز معتمدة من الهيئة .

2 - ا�صتيفاء �صندوق امل�صاركني هام�ض املالءة قبل وبعد التوزيع .

3 - احل�صـول علـى موافقـة اخلبيـر االكـتواري فـيمـا يتعلـق بتوزيـع فائــ�ض �صنــدوق 

امل�صاركني اخلا�ض بفرع التاأمني التكافلي العائلي .

الفــرع الثانــي 

اإن�صــاء واإدارة ال�صناديــق

املــادة ) 33 (

اإن�صاء  خالل  من  امل�صاركني  واأموال  امل�صاهمني  اأمـوال  بيــن  الف�صــل  ال�صركــة  علــى  يجــب 

�صندوق ي�صمى "�صندوق امل�صاهمني" ، و�صندوق اآخر لكل فرع من فروع التاأمني التكافلي 

اإدارة تلك ال�صناديق ،  "�صندوق امل�صاركني" ، وتتوىل ال�صركة  املرخ�ض بها لل�صركة ي�صمى 

وتبني الالئحة م�صادر اأموال كل �صندوق واإيراداته وعوائده ونظام عمله ، واأق�صام �صناديق 

امل�صاركني والعالقة بينها .
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املــادة ) 34 (

يعد كل �سندوق من ال�سناديق امل�سار اإليها فـي املـادة )33( من هذا القانون وحدة حما�سبية 

اإن�ساء الدفاتــر وال�سجــالت الالزمة ، وذلك على النحــو الــذي تبينــه  م�ستقلة من خالل 

الالئحة .

املــادة ) 35 (

يحظر علـى ال�سركـة ا�ستخـدام اأموال �ســندوق امل�ساركــني ، اإل لتغطية م�سروفات اإدارة ال�سندوق 

)الوكالة( اأو ح�سة امل�ساربة اأو اأي م�سروفات اأخرى وافقت عليها جلنة الرقابة ال�سرعية .  

وتبني الالئحة مقدار اأجر الوكالة وح�سة امل�ساربة وطريقة احت�سابهما . 

الفــرع الثالــث

ال�سجالت واحل�سابات

املــادة ) 36 (

يجـــــب علـــى ال�سركــــة اإن�ســاء الدفاتــر وال�سجـــالت واإعـــداد البيانــــات املاليــــة التــــي تف�ســــح 

املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبية  باملعايري  اللتزام  ذلـــك  فـي  وعليهـــا   ، املالـــي  مركزهـــا  عـــن 

الإ�سالمية اأو اأي معايري حما�سبية دولية اأخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 37 (

يجب على ال�سركة تقدمي تقارير ربع �سنوية ، وتقرير �سنوي للهيئة عن ن�ساطها ونتائج 

اأعمالها ، تت�سمن البيانات التي تف�سح عن اأدائها وحقيقة مركزها املايل ، وذلك على النحو 

الذي تبينه الالئحة .   

املــادة ) 38 (

يجب على ال�سركة تقدمي تقرير �سنوي للهيئة ب�ساأن تنظيمها واإدارتها ، يت�سمن بيانا مبدى 

التزامها بـميثاق تنظيم �سركات التاأمني التكافلي ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 39 (

يجب على ال�سركة تقدمي التقرير ال�سنوي ال�سادر من جلنة الرقابة ال�سرعية اإىل الهيئة 

مت�سمنــا بيانــا مبـدى التـزام ال�سركـة فــي مزاولـة اأن�سطتهـا باأحكـام ال�سريعـة الإ�سالميـة ، 

وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة . 
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املــادة ) 40 (

تقييم  اإجراء  العائلي  التكافلي  التاأمني  اأن�سطة  لها مبزاولة  املرخ�س  ال�سركة  يجب على 

اكتواري �سنوي ملركزها املايل واإعداد تقرير فـي هذا ال�ساأن معتمد من خبريها الكتواري ، 

وتقدميه اإىل الهيئة ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 41 (

يجب على ال�سركة املرخ�س لها مبزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلي العام متى طلبت الهيئة 

ذلك ، اإجراء تقييم اكتواري ملركزها املايل ، واإعداد تقرير فـي هذا ال�ساأن معتمد من خبريها 

الكتواري ، وتقدميه اإليها ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 42 (

يجب على ال�سركة الحتفاظ بالدفاتر والتقارير وال�سجالت والبيانات  املالية فـي مركزها 

الرئي�سي اأو فـي اأي مكان اآخر داخل ال�سلطنة ، وذلك لفرتة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات 

تبداأ من تاريخ انتهاء ال�سجل اأو الدفرت ، اأو من تاريخ ت�سليم التقرير للهيئة ، اأو من تاريخ 

انتهاء املعاملة ، وذلك بح�سب الأحوال .

املــادة ) 43 (

يجب على ال�سركة اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتمكني الهيئة من ممار�سة اخت�سا�ساتها 

و�سالحيتها املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ، وب�سفة خا�سة ، تقدمي ال�سجالت والدفاتر 

والأوراق والوثائق واملعلومات التي تطلبها الهيئة فـي اأي وقت ، واإعادة اإنتاجها ون�سخها ، واإيفاد 

مراقب احل�سابات اأو اخلبري الكتواري اأو اأي م�سوؤول اآخر بال�سركة لتقديـم الإي�ساحــات 

الالزمة .

واإذا كانت ال�سجالت وغريها مما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة لــدى طــرف ثالــث وجــب عليــه 

تقدميها اإىل الهيئة متى طلبت منه ذلك ، دون امل�سا�س بحقوقه .

-40-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

الف�ســل اخلامــ�س

مزاولـة اأن�سطـة التاأميـن التكافلـي

املــادة ) 44 (

يحظر على اأي �سخ�س يح�سل على معلومات فـي اأثناء اأو مبنا�سبة قيامه باأي عمل يتعلق 

بتطبيق اأحكام هذا القانون ، الإفادة منها باأي طريقة ، اأو اإف�ساوؤها اإل فـي احلالت الآتية :

1 - بناء على ن�س فـي قانون اأو مر�سوم �سلطاين . 

2 - بقرار من ال�سلطات الق�سائية املخت�سة مبنا�سبة حتقيق جنائي .

3 - بنـــاء علـــى طلـــب مـــن الهيئـــة مبنا�سبـــة ممار�ســـة اخت�سا�ساتهــا املن�ســـو�س عليهــا 

فـي هذا القانون .

4 - فـي اأي حالـة اأخـرى ، �سريطـة احل�سـول علـى موافقـة كتابيـة من امل�سـارك املعنـي 

بتلك املعلومات .

املــادة ) 45 (

دون الإخالل بحكم املـادة )44( من هذا القانون ، يحظر علـى ال�سركــة حتويــل املعلومــات 

ال�سخ�سية والتجارية للم�ساركني اإىل طرف اآخر اإل فـي الأحوال ، وعلى النحو الذي تبينه 

الالئحة .

املــادة ) 46 (

يكون الإعالن عن اأن�سطة التاأمني التكافلي وفق ال�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .

ويق�ســـد بالإعـــالن فـــي تطبيــق هــذه املـادة ، الدعاية والرتويج لأن�سطة التاأمني التكافلي 

من قبل ال�سركة اأو وكالئها بق�سد جذب العمالء باأي و�سيلة .

املــادة ) 47 (

والعقود  ال�ستمارات  العربية من مناذج  باللغة  بن�سخة  الهيئة  تزويد  ال�سركة  على  يجب 

وامل�ستندات والإعالنات وغريها مما يكـون معـدا لال�ستعمـال فـي مزاولـة اأن�سطتهـا ، وذلـك 

ملراجعتها واعتمادها .
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وامل�ستندات  والعقود  ال�ستمارات  منــاذج  علــى  تعديـــل  اأي  اإجــراء  ال�سركـــة  علـــى  ويحظـــر 

والإعالنـــات وغريهــا - ممـــا يكـــون معـــدا لال�ستعمــال فــي مزاولة اأن�سطتها - دون احل�سول 

على موافقة م�سبقة من الهيئة .

املــادة ) 48 (

يجــب علــى الهيئــة اإلزام ال�سركة بتعديل النماذج املن�سو�س عليها فـي املـادة )47( من هذا 

القانون فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا كانــت تتعار�س مع القوانني اأو املرا�سيم ال�سلطانية ، اأو الالئحة ، اأو القرارات 

ال�سادرة من الهيئة .

2 - اإذا كانت تت�سمن اأحكاما اأو �سروطا مبهمة اأو غري وا�سحة .

3 - اإذا كانت تنطوي على م�سا�س مب�سالح امل�ساركني .

الف�ســل ال�ســاد�س

نقـل اأن�سطـة التاأميـن التكافلـي

املــادة ) 49 (

يجب على ال�سركة التي ترغب فـي نقل اأن�سطتها اإىل �سركة اأخرى احل�سول على موافقة 

الهيئة واتباع الإجراءات الآتية :

1 - تقديـــم خطـــة نقـــل تف�سيليـــة للهيــئة مرفــق بهـا تقرير اخلبري الكتواري وغريه 

من التقارير املن�سو�س عليها فـي اخلطة .

2 - ت�سمني خطة النقل ما تراه ال�سركة �سروريا لإنفاذ اأحكامها مبا فـي ذلك نقل 

تاأكيــدات  اإلـى  احلاجـة  دون  اخللـف  ال�سركة  اإىل  واللتزامات  واحلقوق  الأ�سول 

اإ�سافـية . 

3 - الإعـــالن عـــن خطـــة النقــــل ون�سرهــــا فـــي �سحيفتيــن يوميتني وا�سعتي النت�سار 

فـي ال�سلطنة ، على اأن تكون اإحداهما - على الأقل - باللغة العربية .

ال�ساأن خالل  النقل لذوي  اإتاحة الطالع على خطة  يفـيد  الإعالن ما  - ت�سمني   4

)30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر ، مع بيان املكان املخ�س�س لذلك .
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وي�سرتط فـي ال�سركة املنقول اإليها اأن�سطة التاأمني التكافلي اأن تتوافق اأنظمتها مع اأحكام 

ال�سريعـــة الإ�سالميــــة ، واأن يتوافـــر فـيهـــا ال�سرتاطــــات املن�ســـو�س عليهــا فــي املـادة )10( 

من هذا القانون .

املــادة ) 50 (

لكل ذي م�سلحة العرتا�س كتابة لدى الهيئة على خطة النقل ، وذلك خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ ن�سرها ، وعلى الهيئة البت فـي كافة العرتا�سات دفعة واحدة خالل )30( 

ثالثيـــن يومــا مــن انتهــاء )60( ال�ستني يوما املذكورة ، وفـي حالة الرف�س يجب اأن يكون 

القرار م�سببا ، ويعد انق�ساء ميعاد  الثالثني يوما املذكورة دون البت فـي العرتا�س قرارا 

بالرف�س .

املــادة ) 51 (

اعتــرا�س  دون  لتقدميـهــا  املحدد  امليعاد  انق�ساء  اأو   ، العرتا�سات  فـي  البت  بعد  للهيئة 

املوافقة على خطة النقل بحالتها اأو بعد تعديلها من قبل اأطرافها فـي �سوء ما تراه الهيئة  

�سروريا ، وتعد اخلطة نافذة بني اأطرافها من تاريخ موافقة الهيئة اأو من اأي تاريخ لحق 

حتدده .

الف�ســل ال�سابــع

اجلـــزاءات

املــادة ) 52 (

دون الإخــــالل بـــاأي عقوبـة اأ�سـد من�سـو�س عليهـا فــي قانــون اآخــر ، يعاقـــــب بال�سجـــــن مـــدة 

ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )20.000( 

ع�سرين األف ريال عماين ، ول تزيد على )100.000( مائة األف ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من يرتكب خمالفة لأحكام املـادتني )4( و )44( من هذا القانون .
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املــادة ) 53 (

دون الإخـــالل بحكـــم املـــادة )52( مـــن هـــذا القانــون ، يجوز للهيئة فـي حال قيام ال�سركة 

اأو جمل�س اإدارتها اأو اإدارتها التنفـيذية اأو اجلهات التابعة لها اأو وكالئها اأو املرخ�س لهم 

مبمار�سة املهن املرتبطة بقطاع التاأمني التكافلي مبخالفة اأحكام هذا القانون اأو الالئحة ، 

معاقبة املخالف باأي من العقوبات الآتية :

1 - التنبيه .

2 - الإنذار .

3 - غرامــة اإداريـة ل تقـل عـن )1000( األـف ريـال عمانـي ، ول تزيــد علـى )100.000( 

مائة األف ريال عماين .

4 - ا�ستبعاد ع�سو جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفـيذية من من�سبه .

5 - وقف الرتخي�س كليا اأو جزئيا ملدة ل تزيد على )1( �سنة واحدة .

6 - اإلغاء الرتخي�س كليا اأو جزئيا .

فـي �سوء ظروف ومالب�سات  والعقوبة  املخالفة  التنا�سب بني  توقيع اجلزاء  فـي  ويراعى 

الواقعة ، ومدى توافر التكرار من عدمه .

املخت�ســة بتوقيــع  ، وال�سلطــة  اإليها  امل�سار  التحقيق مع اجلهات  اإجراءات  وتبني الالئحة 

اجلزاء واإجراءات نظر التظلم من القرارات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن ، واجلهة املخت�سة به .                                

املــادة ) 54 (

يكون اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة واإدارتها التنفـيذيــة - كـــل فـيمـــا يخ�ســـه - م�سوؤوليـــن 

بالت�سامن مع ال�سركة بتعوي�س الغري عما ي�سيبه من اأ�سرار جراء ما يقع منهم  باملخالفة 

لأحكام هذا القانون اأو الالئحة .

املــادة ) 55 (

يجوز للمجل�س - وحتى قبل �سدور حكم ق�سائي - الت�سالح فـيما يقع من خمالفة حلكم 

املـادة )52( من هذا القانون باإجراء ت�سوية مالية مع املخالف .
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وتبني الالئحة اإجراءات الت�سالح وقيمة تلــك الت�سويــة ، وفـي جميــع الأحــوال ل يجــوز 

اأن تقل الغرامة عن احلــد الأدنى للغرامة املقــررة للجرميــة ، ول تزيــد علـى �سعـف احلـد 

الأق�سى لها .

ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية التي مت الت�سالح فـيها .

املــادة ) 56 (

يخول موظفو الهيئة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة وفقا للقوانني 

النافذة بالتفاق مع الرئي�س التنفـيذي ، �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة فــي نطــاق تطبيــق 

بالن�سبة للجرائم واملخالفات  ، وذلك  له  املنفذة  القانون والالئحة والقرارات  اأحكام هذا 

التي تقع فـي دوائر اخت�سا�سهم ، اأو تكون مت�سلة باأعمال وظائفهم .

الف�ســل الثامــن

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 57 (

ي�سـدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال الالئحة فـي مدة ل تتجاوز )6( �ستة 

اأ�سهــر مــن تاريـــخ �ســـدور هــذا القانـــون ، كمــا ي�ســدر القــرارات الالزمـــة لتنفـيـــذ اأحكـــام 

هــذا القانــون .

املــادة ) 58 (

يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/12

باإ�ســدار تعديــالت علــى بعــ�ض اأحكــام قانــون تاأميــن املركبــات

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

وعلى قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانـي رقـم 2004/90 بنقـل اخت�سا�سات التاأميـن من وزارة التجـارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمــل بتعديــالت قانــون تاأمني املركبــات امل�ســار اإليــه املرفقــة .

املــادة الثانيــــة 

ين�ســر هــذا املر�ســوم فـــي اجلريــدة الر�سميــة . 

�سـدر فـي : 26 مـن  جمادى الأولـى  �سنة 1437هـ 

املـوافــــق : 6    مـن  مــــــــــــــــــــــار�ض  �سنة 2016م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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تعديــالت 

علــى بعــ�ض اأحكــام قانــون تاأميــن املركبــات

قـــانـــون        املـــادة )17( مــن  املـــــادة )8( وبنــ�س  اأول : ي�ستبـدل بنـــ�س الفقـــرة الأولــــى مـــن 

تاأميـن املركبــات امل�ســار اإليــه ، الن�ســان الآتيــان :

املــادة ) 8 (

الفقــرة الأولــى

لرئي�س جملــ�س اإدارة الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال - بعد موافقة جمل�س الوزراء - 

وورثة  بدنية  باإ�سابات  امل�سابني  مل�ساعدة  �سمان  �سندوق  باإن�ساء  قرارا  ي�سدر  اأن 

املتوفني وتعوي�س الأ�سرار املادية فـي حوادث املركبات فـي حالة عدم معرفة املركبة 

املت�سببة فـي احلادث .

املــادة ) 17 (

، ول تزيد على  اآلف ريال عماين  اأ - تعاقب بغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة 

هذا  اأحكام  تخالــف  تاأميــن  �سركــة  كل   ، عمانــي  ريــال  األــف  �ستيــن   )60000(

القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأوامر التي ت�سدر تنفيذا له .

التنفيذي  للرئي�س  جاز  نف�سها  التاأمني  �سركة  من  ذاتها  املخالفة  تكررت  اإذا   - ب 

حرمانها ب�سفة موؤقتة ، وملدة ل تتجاوز عاما واحدا من مزاولة اأعمال تاأمني 

املركبات  الوارد ذكرها فـي املــادة الأوىل ) فقرة 1/ هـ( من قانون �سركات التاأمني 

امل�سار اإليه .

بقـــرار  ال�سابقتيـــن  الفقرتيــن  فـــي  اإليهمــا  امل�ســار  العقوبتيــن  توقيــع  ويكــون 

م�سبـــب مــن الرئيــ�س التنفيــذي بعــد اإعــالن ال�سركــة املخالفــة كتابــة لتقديــم 

اأوجــه دفاعـها مكتوبة خالل اأ�سبوعني من تاريخ ت�سلمها الإعالن .
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ت�ساف مادتان جديدتان برقمي )9( مكررا و )18( اإىل قانون تاأمني املركبات  ثانيــــا: 

امل�سار اإليه ، يكون ن�ساهما كالآتي :

املــادة ) 9 ( مكـــررا  

يكون تثمني املركبات التي يتم اإلغاوؤها نتيجة حادث من قبل �سركات متخ�س�سة 

تزاول هــذا الن�ســاط مبوجــب تراخيــ�س �ســادرة عــن الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

وفقــا لل�سوابــط التــي ت�سدرهــا بهــذا ال�ســاأن .

املــادة ) 18 (

اجلرائـــم  فــي  الت�سالــح  املــال  ل�ســوق  العامــة  الهيئــة  اإدارة  ملجلــ�س  يجــوز 

اأو الأوامـــر التـــي  اأو القـــرارات  اأو اللوائـــح  املن�ســو�س عليهـــا فـي هــذا القانـــون 

ت�ســـدر تنفيـــذا لـــه ، وذلــــك فـي اأي حالــة تكــون عليهــا الدعوى العمومية ، وقبل 

�سدور حكم فيها ، مقابل دفع مبلغ مايل ل يقل عن �سعف احلد الأدنى للغرامة ، 

، ويرتتب  املقررة لهذه اجلرمية  للغرامة  الأق�سى  ول يزيد على �سعف احلد 

على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .

ثالثــــا: يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

رابعــــا: يعمل باأحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/13

باملوافقـة على ان�سمـام �سلطنـة عمـان 

اإىل االتفاقيـة الدوليـة للنظـام املن�سـق لت�سنيـف وتبويـب ال�سلـع

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى التفاقية الدولية للنظام املن�سق لت�سنيف وتبويب ال�سلع ، 

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقية الدولية للنظام املن�سق لت�سنيف وتبويب 

ال�سلع ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثائق الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 26 مـن جمـادى االأولـى �سنة 1437هـ 

املـوافــــق :   6  مـن مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيـة الدوليـة

للنظــام املن�ســق لت�سنيــف وتبويــب ال�سلــع

)حـررت مبدينـة بروك�سـل بتاريــخ ١٤ يونيـو ١٩٨٣م(

مقدمــــة

اإن االأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية التي اأن�شئت حتت رعاية جمل�س التعاون اجلمركي , 

رغبــة منها فـي ت�شهيـــل التجـــارة الدوليـــة ، وت�شهيـــل جمع ومقارنـــة وحتليل االإح�شائيات 

وخا�شة ما يتعلق منها بالتجارة الدولية ، 

ورغبة منها فـي خف�س التكاليف التي �شترتتب على اإعادة و�شف ت�شنيف وتبويب ال�شلع 

عند انتقالها من نظام ت�شنيف اإىل نظام اآخر �شمن جمـــرى التجـــارة الدوليــــة لت�شهيـــل 

توحيد امل�شتندات التجارية واإر�شال البيانات ، 

واإدراكا منها باأن التغريات فـي التقنية واأ�شكال التجارة الدولية تقت�شي اإجراء تعديالت 

مكثفة على اتفاقية اجلدول التي متت بربوك�شل فـي 1٥ دي�سمرب 1٩٥٠م ، 

واإذ تدرك اأي�شا باأن درجة التفا�شيل املطلوبة لالأغرا�س اجلمركية واالإح�شائية من قبل 

حكومـــات الـــدول وغريها من امل�شالــح التجاريـــة قد زادت كثريا عما هو من�شــــو�س عليـــه 

فـي اجلدول امللحق باالتفاقية امل�شار اإليها اأعاله ، 

 ، الدولية  التجارة  مفاو�شات  الأغرا�س  واملماثلة  الدقيقة  البيانات  الأهمية  منها  واإدراكا 

واإح�شائيات  ال�شحن  تعاريف  الأغرا�س  ال�شتخدامه  معد  املن�شق  النظام  باأن  منها  واإدراكا 

النقل ملختلف و�شائل النقل ،  

واإدراكا منها باأن النظام املن�شق معد ليدمج اأنظمة و�شف ال�شلـــع التجاريـــة وتبويبهـــا الأبعد 

حد ممكن ، 

واإدراكا منها باأن النظام املن�شق �شوف يعمل على توثيق ال�شلة اإىل اأبعد حد ممكن ما بني 

اإح�شائيات جتارة الواردات وال�شادرات واإح�شائيات االإنتاج ، 

واإدراكا منها بوجوب االإبقاء على �شلة وثيقة بني النظام املن�شق وت�شنيف التجارة الدولية 

املوحد لهيئة االأمم ، 

واإدراكا منها للرغبة فـي تلبية احلاجيات امل�شار اإليها اآنفا من خالل جدول تعريفـي / اإح�شائي 

موحد ي�شلح ال�شتعماله من قبل خمتلف امل�شالح املخت�شة بالتجارة الدولية . 

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

اأ�شكال  اأو  التقنية  على  تطراأ  التي  للتغريات  املن�شق  النظام  مواكبة  الأهمية  منها  واإدراكا 

التجارة الدولية ، وبعد اأن اأخذت بعني االعتبار العمل الذي مت فـي هذا النطاق من قبل 

جلنة النظام املن�شق التي اأن�شاأها جمل�س التعاون اجلمركي ، 

واأنها اإذ تدرك باأن اتفاقية اجلدول التي متت بربوك�شل فـي 1٥ دي�سمرب 1٩٥٠م قد �شاعدت 

اأن الطريقة املثلى لتحقيق النتائج املرجوة فـي هذا  اإال  على حتقيق بع�س هذه االأهداف 

املجال تتمثل فـي اإبرام اتفاقية دولية جديدة ، 

قـــد اتفقــت علــى مــا ياأتـــي : 

املــادة ) ١ (

تعاريــف

الأغرا�س هذه االتفاقية :

 اأ - اإن "النظـــــــام املن�شـــــق لو�شـــــف وتبويــــب ال�شلــــع "والــذي �شي�شـــــار اإليـــه فيما ياأتـــي 

        بـ "النظـــام املن�شــــق" ، يعنــــي اجلـــــدول الذي يت�شمــــن البنـــود الفرعيــــة ورموزهـــــا 

الرقميـــة واالأق�شـــام والف�شـــول ومالحظـــات البنـــود الفرعيـــة والقواعـــد العامـــة 

لتف�شري النظام املن�شق واملن�شو�س عليها فـي ملحق هذه االتفاقية . 

كل طرف  ت�شريع  املعمول مبقت�شى  يعني اجلدول  التعرفة اجلمركية"  "جدول   - ب 

متعاقد الأغرا�س فر�س الر�شوم اجلمركية على الب�شائع امل�شتوردة . 

"اجلداول االإح�شائية" تعني جداول الب�شائع املعمولة من قبل الطرف املتعاقد  ج - 

جلمع بيانات عن االإح�شائيات التجارية للواردات وال�شادرات . 

د - "اجلدول التعرفـي االإح�شائي املوحد" يعني اجلدول الذي يدمج جداول التعرفة 

اجلمركية واجلداول االإح�شائية واملطبقة فـي قانون الطرف املتعاقد للت�شريح 

عن الب�شائع عند اال�شترياد .

اأن�شـئ مبوجبـهــــا جملـــــ�س  "االتفاقيـــة املن�شئــــة للمجلـ�س" تعنـي االتفاقيــــة التـي  هـ - 

التعاون اجلمركي والتي متت بربوك�شل فـي 1٥ دي�سمرب 1٩٥٠م . 

و - "املجل�س" يعني جمل�س التعاون اجلمركي امل�شار اإليه فـي الفقرة )هـ( اأعاله . 

ز - "االأمني العام" يعني اأمني عام املجل�س . 

ح - عبارة "ت�شديق" تعني الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة . 
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املــادة ) 2 (

امللحـــق

يعترب ملحق هذه االتفاقية جزءا ال يتجزاأ منها ، واأي اإ�شارة اإىل االتفاقية تت�شمن االإ�شارة 

اإىل هذا امللحق . 

املــادة ) ٣ (

التزامـات الأطـراف املتعاقـدة

1 - مع مراعاة اال�شتثناءات املبينة فـي املــادة )4( : 

   اأ - يتعهد كل طرف متعاقد ، با�شتثناء ما هو من�شــو�س عليه فـي الفقرة الفرعية )ج( 

من هـذه الفقرة ، باأن يقوم بتعديل جدول تعرفته اجلمركية وجدوله االإح�شائي 

مبا يتفــق والنظـــام املن�شــق وذلــك اعتبـــارا من تاريـــخ دخـــول هذه االتفاقيـــة حــيز 

التنفيذ بالن�شبة له . 

وبالتالـــي فاإنـــه يتعـهـــد ، فيما يتعلــق بتعرفتــه اجلمركيــــة وجــدولـــه االإح�شائي ،  

باالآتي : 

1 - االلتـــزام با�شتخدام كافـــة البنــــــود ، والبنود الفرعية للنظام املن�شــــق دومنــــا 

اأي اإ�شافة اأو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها . 

2 - االلتــزام بتطبيــق القواعـــد العامـــة لتف�شري الـنظام املن�شـــق وكـافـــة االأق�شـــام 

والف�شول ومالحظــــات البنود الفرعيـــة وعـــدم تعديــــل نطــــاق االأق�شــــام 

       اأو الف�شول اأو البنود اأو البنود الفرعية للنظام املن�شق . 

3 - االلتـــــزام باتبـــــاع نظــــــام الت�شل�شــــل الرقمـــي للنظــــام املن�شـــق ، كمـــا هـــــو وارد 

فـي ملحق االتفاقية . 

ب - يلتزم كل طرف متعاقد اأي�شا بن�شر اإح�شائيات جتارة الواردات وال�شادرات لديه 

واملتفقة ورموز النظـام املن�شـق ذي االأرقــام ال�شتــة ، اأو جتــاوز هـــذا العدد مببادرة 

الطرف املتعاقد ، �شريطة اأال ي�شتبعد من هذا الن�شر ، اأو من تلقاء نف�شـــه ما مل 

تكن هناك دواع ت�شتوجـــب منع ن�شرها مثل ال�شريـــة التجاريــــة اأو االأمن الوطني . 
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ج - ليـــ�س هناك ما يلــزم اأي طرف متعاقد با�شتخدام البنـود الفرعيــــة للنظـــام املن�شــق 

فـي جدول تعرفته اجلمركية ب�شرط اأن يفـي بالتزاماته الواردة فـي الفقرات اأ )1( 

و اأ )2( و اأ )3( اأعاله وذلك فـي جدول تعرفة اإح�شائي موحد . 

2 - وحتقيقــا لاللتزامــات املن�شــو�س عليهـــــا فـي الفقــرة 1 )اأ( مـن هـذه املـــادة ، فاإنه يجوز 

لكـل طــــرف متعاقد اأن يقوم باإجـــراء تعديالت ن�شيـــة اإذا اقت�شــى االأمـــر ذلك الإنفــاذ 

النظام املن�شق فـي قانونه املحلي . 

3 - ليـــ�س هنـــاك مــــــا مينـــع اأي طــــــرف متعاقـــــد مـــن اأن ي�شتحــــــدث فـي جــــــدول تعرفتــــه 

اجلمركية اأو جدوله االإح�شائي اأق�شاما فرعية لت�شنيف ال�شلع ، تتجاوز نطاق النظام 

التي تتجاوز  الفرعية  االأق�شام  اأي من هذه  اأو تبويب  اإ�شافة  تتم  اأن  ب�شرط   ، املن�شق 

الرمز الرقمي املكون من )6( �شتة اأرقام واملبني فـي ملحق هذه االتفاقية . 

املــادة ) ٤ (

التطبيـق اجلزئـي من قبـل الـدول الناميـة

الفرعية  البنود  اأو جميع  اأن ترجئ تطبيقها لبع�س  نامية متعاقدة  1 - يجوز الأي دولة 

للنظام املن�شـق للفرتة التي تراها الزمــة مع مراعاة �شكل جتارتها الدوليــة اأو م�شادرها 

االإدارية . 

2 - توافق اأي دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام املن�شق ب�شكل جزئي مبوجب 

ن�شو�س هـذه املــادة على بذل ق�شارى جهدها لتطبيق النظام املن�شق ذي االأرقــام ال�شتـة 

بالكامل خالل )٥( خم�س �شنوات من تاريخ دخول هــذه االتفاقيــة حيز التنفيذ بالن�شبة 

لهـــــا اأو خالل اأي فرتة اأخـرى قـد تراهـا �شروريـــــة مع مراعــــاة ن�شـــو�س الفقـــرة )1( 

من هذه املــادة . 

3 - تلتـــزم الدولـــة النامية املتعاقـــدة التــي تختار تطبيق النظام املن�شــق ب�شـــورة جزئيــــة 

مبوجب اأحكام هذه املــادة ، بتطبيق كافة ، اأو عـدم تطبيـق اأي مـن البنود الفرعية ذات 

ال�شرطتــــني )--( الأي من البنــــود الفرعية ذات ال�شرطة الواحدة )-( اأو كافـة ، اأو عدم 

تطبيق اأي من البنود الفرعية ذا ال�شرطة الواحدة )-( الأي بند ، وفـي حاالت التطبيـــق 

اجلزئــي هذه ، فاإن الرقـــم ال�شــاد�س اأو الرقميــن اخلامــ�س وال�شــاد�س من ذلــك اجلــزء 

من رمز النظــام غري املطبـــق يجــب ا�شتبدالـــه بـ )٠( اأو بـ )٠٠( على التوايل . 
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4 - علــى الــدول الناميــة التي تختــار تطبيــق النظام املن�شـــق جزئيا مبقت�شى اأحكــــام هـــذه 

املــادة ، اأن تقوم عندما ت�شبـــح طرفا متعاقــــدا ، باإبـــالغ االأمني العـــام بالبنــود الفرعيـــة 

التي ال تعتزم تطبيقها فـي التاريخ الذي �شت�شري فيه هذه االتفاقية بالن�شبة لها ، كمـا 

عليهـا اأن تبلـغ االأميـن العـام بالبنود الفرعية التي �شتطبقها فيما بعد . 

٥ - يجوز الأي دولة نامية اختارت تطبيق النظام املن�شق جزئيا مبقت�شى اأحكـام هـذه املــادة ، 

عندمـــا ت�شبـــح طرفــــا متعاقــــدا ، اأن تخطر االأمني العـام باأنها تتعهـد ر�شميــــا بتطبيـق 

النظــــام املن�شـــق ذي االأرقــــام ال�شتـــة كامــال فـي غ�شـــون )3( ثـــالث �شنــــوات مـن تاريخ 

�شريان هذه االتفاقية بالن�شبة لها . 

6 - يحـق الأي دولـة ناميـــة متعاقــدة والتي تطبــــق النظــــام املن�شـــق جزئـيـــا مبقت�شى اأحكـام 

بالبنود  يتعلق  فيما  وذلك   )3( املــادة  مبقت�شى  التزاماتها  من  تعفى  اأن  املــادة  هـذه 

الفرعية غري املطبقة . 

املــادة ) 5 (

امل�ساعـدة الفنيـة للــدول الناميـة

على الدول املتقدمة واملتعاقدة اأن تزود الدول النامية عند الطلب بامل�شاعدة الفنية وفقا 

ل�شروط يتفق عليها الطرفان فيما يتعلق بتدريب موظفيها وتقدمي امل�شاعـــدة لها لتمكنها 

من االنتقال بنظام ت�شنيفهــا القائم اإىل النظام املن�شق وتقديـــم امل�شورة لهـــا حول تطبيق 

ن�شو�س هذه االتفاقية . 

املــادة ) 6 (

جلنــة النظـــام املن�ســق

 ، تتكـــــون 
"
جلنـة النظــام املن�شـــــق

"
1 - تن�شـــــاأ مبقت�شــــــى هــــذه االتفاقيـــــة ، جلنـــــة تعــــــرف بـ 

من ممثلني عن كل طرف متعاقد . 

2 - جتتمع جلنة النظام املن�شق مرتني على االأقل كل عام فـي االأحوال العادية . 

3 - تعقــد اجتماعــات جلنـــة النظــام املن�شـــق مـــن قبل االأميـن العـام ، ما مل يقـــرر االأطــــراف 

املتعاقدة غري ذلك ، فاإن اجتماعاتها يجب اأن تنعقد مبقر املجل�س . 
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ذلك  ومع  واحد  �شوت  فـي  احلق  املن�شق  النظام  جلنة  فـي  متعاقد  طرف  لكل  يكون   -  4

والأغــرا�س هـــــذه االتفاقية ودومنا م�شــــا�س بـــاأي اتفاقيــــة م�شتقبـــال ، فعندمـــا ي�شبـح 

- االحتاد اجلمركي اأو االقت�شــادي باالإ�شافة لواحـدة اأو اأكثـر من الدول االأع�شـاء فيه - 

اأطرافا متعاقدة فـي هذه االتفاقية ، فاإن مثل هذه االأطراف املتعاقدة يكون لها احلق 

فـي ممار�شة �شوت واحد فقط جمتمعة وباملثل ، فعندما ت�شبح كافة الدول االأع�شاء 

فـي احتاد جمركي اأو اقت�شادي موؤهل الأن ي�شبح طرفـا متعاقـدا مبقت�شى اأحكام املــادة 

)11( "ب" ، عندما ت�شبــــح مثــــل هذه الدول اأطرافا متعاقـــدة فـي هذه االتفاقية فاإنه 

عليها اأن متار�س �شوتا واحدا فقط جمتمعة . 

٥ - تختار جلنة النظام املن�شق رئي�شها ونائبا اأو اأكرث للرئي�س . 

6 - ت�شـوغ اللجنـة الئحتها الداخـلية مبوجب قرار يتخـذ باأغلبية ال تقل عن ثلثي اأع�شائها . 

ويجب اأن ي�شادق املجل�س على الالئحة التي ت�شوغها . 

للم�شاركة  منا�شبا  تراه  كما  الدولية  اأو  احلكومية  للمنظمات  الدعوة  اللجنة  توجه   -  7

كمراقبني فـي عمل اللجنة . 

8 - تن�شئ اللجنة جلانا فرعية اأو فرق عمل كيفمـا تدعـــو احلاجة مع مراعاة ، وعلــى وجــه 

اخل�شــو�س ، ن�شـــو�س الفقــرة )اأ( من املــادة )7( ، ويجب اأن حتـــدد الع�شوية وحقوق 

الت�شويت وقواعد االإجراء لتلك اللجان الفرعية اأو فرق العمل .

املــادة ) 7 (

مـهــام اللـجـنـــة

1 - تتوىل جلنة النظام املن�شق ، مع مراعاة اأحكام املــادة )8( ، املهام االآتية : 

  اأ - اقتــراح اأي تعديالت على هذه االتفاقية كما تراه منا�شبــــا مع مراعــاة ، وعلـــى وجه 

اخل�شــــو�س ، حاجــــات امل�شتخدميــــــن والتغييــــرات التـــي تطــــــراأ على التكنولوجيا 

اأو على اأ�شكال التجارة الدولية . 

ب - اإعداد ال�شروح واآراء التبنيد اأو املن�شورات االأخرى كدليل لتف�شري النظام املن�شق . 

ج - �شياغة التو�شيات ل�شمان االت�شاق فـي تف�شري وتطبيق النظام املن�شق . 

د - موازنة وتعميم املعلومات اخلا�شة بتطبيق النظام املن�شق . 
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هـ - اأن تقوم - بنــــاء على مبادرتهـــا الذاتية اأو حني الطلب - بتزويد االأطـراف املتعاقدة 

وغريها من اأع�شاء املجل�س واملنظمات احلكومية اأو الدوليــــة حينما تراه اللجنة 

مالئما باملعلومات اأو امل�شورة حول اأي م�شاألة تتعلق بت�شنيف ال�شلـــع فـي النظام 

املن�شق . 

و - تقدمي التقارير عن كــل دورة للمجلــ�س بخ�شــــو�س ن�شاطاتها مبــا فيهــا التعديالت 

املقرتحة وال�شروح واآراء الت�شنيف وغريها من م�شورة . 

ز - ممار�شــــة ال�شالحيات واملهام االأخرى املتعلقــــة بالنظام املن�شـــق كمـــا يـــراه املجلـــــ�س 

اأو االأطراف املتعاقدة �شروريا . 

2 - اإن القـــرارات االإدارية للجنـــة النظـــام املن�شـــق املتعلقــة ب�شوؤون امليزانية يجب اعتمادها 

من قبل املجل�س . 

املــادة ) ٨ (

دور الـمـجـلــ�س

1 - يجب اأن يقوم املجل�س بالنظر فـي اأي اقرتاحات لتعديل هذه االتفاقية والتي تعدها 

جلنة النظام املن�شـق ويو�شى بها لالأطراف املتعاقـــدة مبوجـــب اإجــراءات املــادة )16( , 

وذلك ما مل يطلب اأي ع�شو فـي املجل�س هو طرف متعاقد فـي هذه االتفاقية اإحالة 

تلك االقرتاحات اأو اأي جزء منها اإىل اللجنة الإعادة درا�شتها . 

املن�شق  النظام  تعديل  ب�شاأن  م�شورة  من  التبنيد  واآراء  ال�شروح  على  املجل�س  ي�شادق   -  2

املن�شق  النظام  املن�شـــق والتي تقررها جلنـــة  النظام  والتو�شيــــات فـي تف�شري وتطبيق 

فـي اإحدى دوراتهــا مبوجـــب اأحكـــام الفقرة االأولــــى من املــادة )7( ، وذلك مـــا لــــم يبلغ 

اأي طــرف متعاقـــد على هــــذه االتفاقية االأمني العام باأنه يطلب اإحالة تلك االأمــــور 

اإىل املجلــ�س علــى اأن يكــون ذلك قبــل نهايــة ال�شهــر التايل لل�شهــر الـــذي اختتمــت فيــه 

اللجنة تلك الدورة املعنية .

3 - عندما حتال ق�شية اإىل املجل�س وفقا الأحكام الفقرة )2( من هذه املــادة ، فاإنه يجــــوز 

للمجل�س اأن ي�شـــادق على تلك ال�شروح واآراء التبنيـــد وغريهــا من م�شـورة اأو تو�شيـــات 

مـــا لــــم يطلــــب اأي ع�شــو فـي املجلــ�س هو طــرف متعاقــد علـــى هــــذه االتفاقية اإحالتها 

بالكامل اأو جزئيا اإىل اللجنة الإعادة النظر فيها . 
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املــادة ) ٩ (

فئـات الر�سـم اجلمركـي

ال تخ�شع االأطراف املتعاقدة مبوجب هذه االتفاقية الأي التزام فيما يتعلق بفئات الر�شم 

اجلمركي . 

املــادة ) ١0 (

ت�سويــة النزاعــات

اأو تطبيق هذه  اأكرث من االأطراف املتعاقدة حول تف�شري  اأو  اأي نزاع ين�شاأ بني اثنني   - 1

االتفاقية ، يجب اأن تتم ت�شويته ما اأمكن ، عن طريق التفاو�س فيما بينها . 

2 - اأي نزاع ال تتم ت�شويته عن طريق التفاو�س ، يجب اأن حتيله االأطراف املتعاقدة املعنية 

التو�شيات  واإعداد  النزاع  فـي  بالنظر  تقوم  التي  املن�شق  النظام  جلنة  اإىل  النزاع  فـي 

لت�شويته . 

3 - اإذا مل تتمكن جلنة النظام املن�شق من ت�شوية هذا النزاع ، يجب اأن حتيل املو�شوع اإىل 

املجلـ�س الذي يقوم باإعداد تو�شياته ، وفقا للمادة )3( ، فقرة )هـ( من اتفاقية املجل�س . 

4 - يجوز لالأطراف املتعاقدة املعنية فـي النزاع املوافقة م�شبقا على قبول تو�شيات اللجنة 

اأو املجل�س . 

 املــادة ) ١١ (

اأهليـة الدخـول كطـرف متعاقـد

االأطراف االآتية هي املوؤهلة الأن ت�شبح اأطرافا متعاقدة على هذه االتفاقية : 

الدول االأع�شاء باملجل�س .  اأ - 

املعاهدات  اإبرام  التي فو�شت لها �شالحية  اأو االقت�شادية  االحتادات اجلمركية  ب - 

فيما يتعلق ببع�س اأو كل االأمور التي حتكمها هذه االتفاقية . 

اأي دولـــة اأخـــرى تــم توجيـــه دعـــوة لهــا بهــذا اخل�شـــو�س من قبــل االأميـــن العــام  ج - 

وبناء على توجيه املجل�س . 
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املــادة ) ١2 (

اإجـراء الدخـول كطـرف متعاقـد

1 - يجـــوز الأي دولـــة اأو احتاد جمركـي اأو اقت�شــادي موؤهــل اأن ت�شبــح طرفــا متعاقــدا فـي 

هذه االتفاقية : 

اأ - بالتوقيع عليها دون حتفظ على الت�شديق . 

ب - باإيداع وثيقة الت�شديق بعد التوقيع على االتفاقية متهيدا للت�شديق .

ج - باالن�شمام اإليها بعد انق�شاء املدة التي فتحت فيها االتفاقية للتوقيع . 

وذلك مبقر   ، دي�سمرب 1٩86م   31 تاريخ  للتوقيع حتى  االتفاقية مفتوحة  تظل هذه   -  2

املجل�س بربوك�شل من قبل احلكومات واالحتادات اجلمركية واالقت�شادية امل�شار اإليها 

فـي املــادة )11( . وبعد ذلك تبقى مفتوحة لالن�شمام . 

3 - يجب اإيداع وثائق الت�شديق اأو االن�شمام لدى االأمني العام . 

املــادة ) ١٣ (

تنفيــذ التفاقيـة

اليوم االأول من �شهر يناير والـــذي ي�شـــادف  التنفيذ فـي  1 - تدخل هذه االتفاقية حيز 

بعد ثالثة اأ�شهر على االأقل من توقيع االتفاقية من قبل )17( �شبع ع�شرة دولة اأو احتاد 

جمركي اأو اقت�شادي ممن م�شار اإليهم فـي املــادة )11( اأعاله ، وذلك كحد اأدنى دومنا 

حتفظ منها على الت�شديق اأو بعد اإيداع وثائــق ت�شديقهـا اأو ان�شمامها ، على اأال يكون 

 . 
)1(

ذلك قبل 1 يناير 1٩88م 

2 - بالن�شبة الأي دولة اأو احتاد جمركي اأو اقت�شادي والتي توقع بدون حتفظ على الت�شديق 

اأو ت�شادق على هذه االتفاقية اأو تن�شم اإليها بعد اأن يكون عدد االأطراف قد و�شل احلد 

االأدنى املذكور فـي الفقـرة )1( من هذه املادة ، فاإن هذه االتفاقية تدخل حيز التنفيذ 

اعتبارا من اليوم االأول من �شهر يناير والذي ياأتي بعد انق�شاء )12( اثني ع�شر �شهرا 

على االأقل وكحد اأق�شى )24( اأربعة وع�شرين �شهرا على توقيع هذه االتفاقية دومنا 

حتفظ على الت�شديق اأو اإيداع وثيقة الت�شديق واالن�شمام اإليها ، وذلك ما مل يحدد 

لها موعد مبكر ، ومع ذلك ، ال يكون تاريخ الدخول فـي حيز التنفيذ وفقا الأحكام هذه 

الفقرة قبل تاريخ الدخول فـي حيز التنفيذ املذكور فـي الفقـرة )1( من هذه املــادة . 

)1(  بعد تعديل مبوجب بروتوكول تعديل االتفاقية املعمول فـي بروك�شل بتاريخ 24 يونيو 1٩86م .
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املــادة ) ١٤ (

تطبيـق التفاقيـة من قبـل الأقاليـم التابعـة

1 - يجوز الأي دولة عندما ت�شبح طرفا متعاقدا على هذه االتفاقية اأو فـي اأي وقت الحق اأن 

تعلن باإخطار ت�شلمه لالأمني العام ، باأن االتفاقية �شوف متتد لت�شمل جميع اأو بع�س 

االأقاليم التي تكون هذه الدولة م�شوؤولة عن عالقاتها الدولية ، ومثل ذلك االإخطار 

يجب اأن يدخل التنفيذ فـي اليوم االأول من �شهر يناير الذي ياأتي بعد انق�شاء )12( 

اثني ع�شر �شهرا على االأقل وكحد اأق�شى )24( اأربعة وع�شرين �شهرا على تاريخ ت�شلمه 

من قبل االأمني العام ، وذلك ما مل يتم حتديد موعد مبكر لها . ومهما يكن ، فاإن 

هذه االتفاقية ال ت�شري على تلك االأقاليم قبل �شريانها بالن�شبة لتلك الدولة املعنية . 

يتوقف �شريان هذه االتفاقية بالن�شبة الإقليم ما ، فـي التاريخ الذي تتوقف فيه م�شوؤولية   - 2

اأن  ، كما ميكن  اأو بتاريخ مبكر  الطرف املتعاقد عن العالقات الدولية لذلك االإقليم 

يجري اإ�شعار االأمني العام بذلك وفقا الإجراءات املــادة )1٥( .

املــادة ) ١5 (

اإ�سعـارات اإنهـاء التفاقيـة

 ، اأن ينهيها  اإن هذه االتفاقية غري حمددة االأجل . ومع ذلك ، يجوز الأي طرف متعاقد 

العام  االأمني  ا�شتالم  انق�شاء عام على  بعد  له  بالن�شبة  االتفاقية  اإنهاء  ي�شري  اأن  ويجب 

الإ�شعار االإنهاء ما مل يحدد له موعدا متاأخرا . 

املــادة ) ١6 (

اإجــراءات التعديـــل

 . اأن يو�شي االأطراف املتعاقدة باإجراء تعديالت على هذه االتفاقية   1 - يجوز للمجل�س 

2 - يجوز الأي طرف متعاقد اإ�شعار االأمني العام باعرتا�شه على التعديل املو�شى به ، كما 

يجوز بالتايل �شحب ذلك االعرتا�س خالل فرتة حمددة فـي الفقرة )3( من هذه املــادة . 

االأطراف  اأي من  يقم  اإذا مل  املقبول  فـي حكم  يعترب  اأن  به يجب  تعديل مو�شى  اأي   -  3

املتعاقدة باالعرتا�س على ذلك التعديل خالل )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ تبليغ االأمني 

العام بذلك التعديل . 
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4 - تدخــل �لتعديالت �ملقبولـــة حيز �لتنفيذ بالن�سبة لكافة �لأطر�ف �ملتعاقـــدة فـي �أحـــد 

التواريخ �لآتية : 

�لتاريـــخ  فـــاإن   ، �بريــل  �سهــر  �لأول من  قبــل  بــه  �ملو�ســى  �لتعديـــل  تبليـــغ  تــم  �إذ�  �أ - 

يجب �أن يكون �لأول من �سهر يناير من �ل�سنة �لتالية لتاريخ �لتبليغ .

�أو بعد �لأول من �سهر �بريل ، فاإن �لتاريخ  �إذ� مت تبليغ �لتعديل �ملو�سى به فـي  ب - 

يجب �أن يكون �لأول من يناير من �ل�سنة �لثالثة �لتالية لتاريخ �لتبليغ . 

5 - �إن �جلد�ول �لإح�سائيـــة لكل طرف متعاقد وجدول تعرفته �جلمركية �أو فـــي �حلالــة 

�ملن�ســو�ص عليهــــا مبوجـــب �لفقــــرة 1 )ج( من �ملــادة )3( من هـــذه �لتفاقيــــــة ، جدولـــه 

�لتعرفــــــي �لإح�سائــــي �ملوحــــد ، يجب �أن ت�سبــــح متفقـــــــة مـــع �لنظـــــام �ملن�ســـق �ملعـــدل 

فـي �لتاريخ �ملحدد فـي �لفقرة )4( من هذه �ملــادة . 

6 - �إن �أي دولة �أو �حتاد جمركي �أو �قت�سادي ي�سادق �أو ين�سم �إىل هذه �لتفاقية يعترب �أنه 

قد قبل باأي تعديالت على �لتفاقية و�لتي �سرى مفعولها �أو مت قبولها وفقا لأحكام 

�لفقرة )3( من هذه �ملــادة فـي �لتاريخ �لذي �أ�سبح فيه طرفا متعاقد� . 

املــادة ) 17 (

حقـوق الأطـراف املتعاقـدة فيمـا يتعلـق بالنظـام املن�سـق

بالن�سبــــة لأي مو��سيـــــع توؤثــر علـــى �لنظــــام ، فــــاإن �لفقــــرة )4( من �ملــادة )6( ، و�ملــــادة )8( 

و�لفقرة )2( من �ملــادة )16( متنح �لطرف �ملتعاقد حقوقا : 

بالن�سبة جلميع �أجز�ء �لنظام �ملن�سق �لذي يطبقه وفقا لأحكام هذه �لتفاقية . �أ - 

وفقا  �إليه  بالن�سبة  �لتنفيذ  حيز  �لتفاقية  هذه  فيه  تدخل  �لذي  �لتاريخ  لغاية  ب - 

لأحكام �ملــادة )13( ، فيما يتعلق بكافة �أجز�ء �لنظام �ملن�سق �لذي �لتزم بتطبيقها 

فـي ذلك �لتاريخ مبوجب �أحكام هذه �لتفاقية .

بتطبيق  ر�سميا  تعهد  قد  يكون  �أن  ب�سرط  �ملن�سق  �لنظام  �أجز�ء  جلميع  بالن�سبة  ج - 

�لنظـــام �ملن�ســـق ذي �لأرقـــام �ل�ستـــة كامــال خـــالل فتــرة �لثـــالث �سنــو�ت �ملذكـــورة 

فـي �لفقرة )5( من �ملــادة )4( ولغاية �نتهاء هذه �لفرتة . 
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املــادة ) ١٨ (

التحفظــات

ال ي�شمح باأي حتفظات على هذه االتفاقية . 

املــادة ) ١٩ (

اإ�سعـــارات الأميـــن العـــام

االأع�شاء  والدول  املوقعة  االأخرى  والدول  املتعاقدة  االأطراف  باإخطار  العام  االأمني  يقوم 

باملجلــ�س والتي لي�شـــت اأطرافــــا متعاقدة على هذه االتفاقيـــة واالأمني العام لهيئـــة االأمـــم 

املتحدة مبا ياأتي : 

اأ - االإ�شعارات مبوجب املــادة )4( . 

ب - التوقيعات والت�شديقات واالن�شمامات كما هو م�شار فـي املــادة )12( . 

ج - التاريخ الذي �شت�شري فيه االتفاقية وفقا للمــادة )13( . 

د - االإ�شعارات مبوجب املــادة )14( . 

هـ - اإ�شعارات االإنهاء مبوجب املــادة )1٥( . 

و - تعديالت االتفاقية املو�شى بها مبوجب املــادة )16( . 

ز - االعرتا�شات فيما يخ�س التعديالت املو�شى بها مبوجب املــادة )16( وحيثما يكون 

مالئما ، االن�شحاب . 

ح - التعديالت املقبولة مبوجب املــادة )16( وتاريخ دخولها حيز التنفيذ . 

املــادة ) 20 (

الت�سجيـل لـدى الأمـم املتحـدة 

املتحدة وفقا لن�شو�س  االأمم  العامة لهيئة  االأمانة  اأن ت�شجل هذه االتفاقية لدى  يجب 

املــادة )1٠2( من ميثاق هيئة االأمم املتحدة بناء على طلب اأمني عام املجل�س . 

واإثباتـــا لهذه الوثيقـــة ، فاإن املوقعيـــن اأدناه واملخوليـــن قانونـــا بذلك ، قد وقعوا على هذه 

االتفاقية . 

اأجنزت فـي بروك�شل فـي 14 يونيو 1٩83م باللغتني االإجنليزية والفرن�شية وهذان الن�شان 

معتمدان على حد �شواء ومن اأ�شل واحد يودع لدى االأمني العام للمجل�س الذي �شيقوم 

باإر�شال ن�شخ م�شدقة منها لكافة الدول واالحتادات اجلمركية اأو االقت�شادية امل�شار اإليها 

فـي املــادة )11( من هذه االتفاقية .   

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

(Done at Brussels on 14 June 1983)

(As amended by the Protocol of Amendment

to the International Convention on the Harmonized Commodity

Description and Coding System of 24 June 1986)

Preamble

The Contracting Parties to this Convention, established under the auspices of the 

Customs Co-operation Council,

Desiring to facilitate international trade,

Desiring to facilitate the collection, comparison and analysis of statistics, in 

particular those on international trade,

Desiring to reduce the expense incurred by re-describing, reclassifying and 

recoding goods as they move from one classification system to another in 

the course of international trade and to facilitate the standardization of trade 

documentation and the transmission of data,

Considering that changes in technology and the patterns of international trade 

require extensive modifications to the Convention on Nomenclature for the 

Classification of Goods in Customs Tariffs, done at Brussels on 15 December 

1950,

Considering also that the degree of detail required for Customs and statistical 

purposes by Governments and trade interests has increased far beyond that 

provided by the Nomenclature annexed to the above-mentioned Convention,

Considering the importance of accurate and comparable data for the purposes of 

international trade negotiations,

Considering that the Harmonized System is intended to be used for the purposes 

of freight tariffs and transport statistics of the various modes of transport,
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Considering that the Harmonized System is intended to be incorporated into 

commercial commodity description and coding systems to the greatest extent 

possible,

Considering that the Harmonized System is intended to promote as close a 

correlation as possible between import and export trade statistics and production 

statistics,

Considering that a close correlation should be maintained between the 

Harmonized System and the Standard International Trade Classification (SITC) 

of the United Nations,

Considering the desirability of meeting the aforementioned needs through a 

combined tariff/statistical nomenclature, suitable for use by the various interests 

concerned with international trade,

Considering the importance of ensuring that the Harmonized System is kept up-

to-date in the light of changes in technology or in patterns of international trade,

Having taken into consideration the work accomplished in this sphere by the 

Harmonized System Committee set up by the Customs Co-operation Council,

Considering that while the above-mentioned Nomenclature Convention has 

proved an effective instrument in the attainment of some of these objectives, 

the best way to achieve the desired results in this respect is to conclude a new 

international Convention,

Have agreed as follows:

ARTICLE ( 1 )

Definitions

For the purpose of this Convention:

a- the “Harmonized Commodity Description and Coding System”, hereinafter 

referred to as the “Harmonized System”, means the Nomenclature comprising 
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the headings and subheadings and their related numerical codes, the Section, 

Chapter and Subheading Notes and the General Rules for the interpretation 

of the Harmonized System, set out in the Annex to this Convention;

b- “Customs tariff nomenclature” means the nomenclature established under 

the legislation of a Contracting Party for the purposes of levying duties of 

Customs on imported goods;

c- “statistical nomenclatures” means goods nomenclatures established by 

a Contracting Party for the collection of data for import and export trade 

statistics;

d-  “combined tariff/statistical nomenclature” means a nomenclature, integrating 

Customs tariff and statistical nomenclatures, legally required by a Contracting 

Party for the declaration of goods at importation;

e -  “the Convention establishing the Council” means the Convention establishing 

a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950;

f- “the Council” means the Customs Co-operation Council referred to in 

paragraph (e) above;

g- “the Secretary General” means the Secretary General of the Council;

h- the term “ratification” means ratification, acceptance or approval.

ARTICLE ( 2 )

The Annex

The Annex to this Convention shall form an integral part thereof, and any 

reference to the Convention shall include a reference to the Annex.

ARTICLE ( 3 )

Obligations of Contracting Parties

1- Subject to the exceptions enumerated in Article (4) :
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a - Each Contracting Party undertakes, except as provided in subparagraph 

(c) of this paragraph that from the date on which this Convention enters 

into force in respect of it, its Customs tariff and statistical nomenclatures 

shall be in conformity with the Harmonized System. It thus undertakes 

that, in respect of its Customs tariff and statistical nomenclatures:

i - it shall use all the headings and subheadings of the Harmonized System 

without addition or modification, together with their related numerical 

codes;

ii - it shall apply the General Rules for the interpretation of the Harmonized 

System and all the Section, Chapter and Subheading Notes, and 

shall not modify the scope of the Sections, Chapters, headings or 

subheadings of the Harmonized System; and

iii - it shall follow the numerical sequence of the Harmonized System;

b - Each Contracting Party shall also make publicly available its import 

and export trade statistics in conformity with the six-digit codes of the 

Harmonized System, or, on the initiative of the Contracting Party, beyond 

that level, to the extent that publication is not precluded for exceptional 

reasons such as commercial confidentiality or national security;

c - Nothing in this Article shall require a Contracting Party to use the 

subheadings of the Harmonized System in its Customs tariff nomenclature 

provided that it meets the obligations at (a) (i), (a) (ii) and (a) (iii) above 

in a combined tariff/statistical nomenclature.

2- In complying with the undertakings at paragraph (1) (a) of this Article, each 

Contracting Party may make such textual adaptations as may be necessary to 

give effect to the Harmonized System in its domestic law.

3- Nothing in this Article shall prevent a Contracting Party from establishing, 

in its Customs tariff or statistical nomenclatures, subdivisions classifying 
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goods beyond the level of the Harmonized System, provided that any such 

subdivision is added and coded at a level beyond that of the six-digit numerical 

code set out in the Annex to this Convention.

ARTICLE ( 4 )

Partial application by developing countries

1- Any developing country Contracting Party may delay its application of 

some or all of the subheadings of the Harmonized System for such period 

as may be necessary, having regard to its pattern of international trade or its 

administrative resources.

2- A developing country Contracting Party which elects to apply the Harmonized 

System partially under the provisions of this Article agrees to make its best 

efforts towards the application of the full six-digit Harmonized System within 

five years of the date on which this Convention enters into force in respect of 

it or within such further period as it may consider necessary having regard to 

the provisions of paragraph (1) of this Article.

3- A developing country Contracting Party which elects to apply the Harmonized 

System partially under the provisions of this Article shall apply all or none 

of the two-dash subheadings of any one one-dash subheading or all or none 

of the one-dash subheadings of any one heading. In such cases of partial 

application, the sixth digit or the fifth and sixth digits of that part of the 

Harmonized System code not applied shall be replaced by “0” or “00” 

respectively.

4- A developing country which elects to apply the Harmonized System partially 

under the provisions of this Article shall on becoming a Contracting Party 

notify the Secretary General of those subheadings which it will not apply on 

the date when this Convention enters into force in respect of it and shall also 
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notify the Secretary General of those subheadings which it applies thereafter.

5- Any developing country which elects to apply the Harmonized System 

partially under the provisions of this Article may on becoming a Contracting 

Party notify the Secretary General that it formally undertakes to apply the 

full six-digit Harmonized System within three years of the date when this 

Convention enters into force in respect of it.

6- Any developing country Contracting Party which partially applies the 

Harmonized System under the provisions of this Article shall be relieved from 

its obligations under Article (3) in relation to the subheadings not applied.

ARTICLE ( 5 )

Technical assistance for developing countries

Developed country Contracting Parties shall furnish to developing countries 

that so request, technical assistance on mutually agreed terms in respect of, 

inter alia, training of personnel, transposing their existing nomenclatures to the 

Harmonized System and advice on keeping their systems so transposed up-to-

date with amendments to the Harmonized System or on applying the provisions 

of this Convention.

ARTICLE ( 6 )

Harmonized System Committee

1- There shall be established under this Convention a Committee to be known as 

the Harmonized System Committee, composed of representatives from each 

of the Contracting Parties.

2- It shall normally meet at least twice each year.

3- Its meetings shall be convened by the Secretary General and, unless the 

Contracting Parties otherwise decide, shall be held at the Headquarters of the 
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Council.

4- In the Harmonized System Committee each Contracting Party shall have 

the right to one vote; nevertheless, for the purposes of this Convention and 

without prejudice to any future Convention, where a Customs or Economic 

Union as well as one or more of its Member States are Contracting Parties 

such Contracting Parties shall together exercise only one vote. Similarly, 

where all the Member States of a Customs or Economic Union which is 

eligible to become a Contracting Party under the provisions of Article (11) (b) 

become Contracting Parties, they shall together exercise only one vote.

5- The Harmonized System Committee shall elect its own Chairman and one or 

more Vice-Chairmen.

6- It shall draw up its own Rules of Procedure by decision taken by not less than 

two-thirds of the votes attributed to its members. The Rules of Procedure so 

drawn up shall be approved by the Council.

7- It shall invite such intergovernmental or other international organizations as it 

may consider appropriate to participate as observers in its work.

8- It shall set up Sub-Committees or Working Parties as needed, having regard, 

in particular, to the provisions of paragraph (1) (a) of Article (7), and it shall 

determine the membership, voting rights and Rules of Procedure for such 

Sub-Committees or Working Parties.

ARTICLE ( 7 )

Functions of the Committee

1- The Harmonized System Committee, having regard to the provisions of 

Article (8), shall have the following functions:

a - to propose such amendments to this Convention as may be considered 
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desirable, having regard, in particular, to the needs of users and to changes 

in technology or in patterns of international trade;

b - to prepare Explanatory Notes, Classification Opinions or other advice as 

guides to the interpretation of the Harmonized System;

c - to prepare recommendations to secure uniformity in the interpretation and 

application of the Harmonized System;

d - to collate and circulate information concerning the application of the 

Harmonized System;

e - on its own initiative or on request, to furnish information or guidance on 

any matters concerning the classification of goods in the Harmonized 

System to Contracting Parties, to Members of the Council and to such 

intergovernmental or other international organizations as the Committee 

may consider appropriate;

f - to present Reports to each Session of the Council concerning its activities, 

including proposed amendments, Explanatory Notes, Classification 

Opinions and other advice;

g - to exercise such other powers and functions in relation to the Harmonized 

System as the Council or the Contracting Parties may deem necessary.

2- Administrative decisions of the Harmonized System Committee having 

budgetary implications shall be subject to approval by the Council.

ARTICLE ( 8 )

Role of the Council

1- The Council shall examine proposals for amendment of this Convention, 

prepared by the Harmonized System Committee, and recommend them to the 

Contracting Parties under the procedure of Article (16) unless any Council 
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Member which is a Contracting Party to this Convention requests that the 

proposals or any part thereof be referred to the Committee for re-examination.

2- The Explanatory Notes, Classification Opinions, other advice on the 

interpretation of the Harmonized System and recommendations to secure 

uniformity in the interpretation and application of the Harmonized System, 

prepared during a session of the Harmonized System Committee under the 

provisions of paragraph (1) of Article (7), shall be deemed to be approved 

by the Council if, not later than the end of the second month following the 

month during which that session was closed, no Contracting Party to this 

Convention has notified the Secretary General that it requests that such matter 

be referred to the Council.

3- Where a matter is referred to the Council under the provisions of paragraph 

(2) of this Article, the Council shall approve such Explanatory Notes, 

Classification Opinions, other advice or recommendations, unless any 

Council Member which is a Contracting Party to this Convention requests 

that they be referred in whole or part to the Committee for re-examination.

ARTICLE ( 9 )

Rates of Customs duty

The Contracting Parties do not assume by this Convention any obligation in 

relation to rates of Customs duty.

ARTICLE ( 10 )

Settlement of disputes

1- Any dispute between Contracting Parties concerning the interpretation 

or application of this Convention shall, so far as possible, be settled by 

negotiation between them.

2- Any dispute which is not so settled shall be referred by the Parties to the 
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dispute to the Harmonized System Committee which shall thereupon consider 

the dispute and make recommendations for its settlement.

3- If the Harmonized System Committee is unable to settle the dispute, it 

shall refer the matter to the Council which shall make recommendations in 

conformity with Article (III) (e) of the Convention establishing the Council.

4- The Parties to the dispute may agree in advance to accept the recommendations 

of the Committee or the Council as binding.

ARTICLE ( 11 )

Eligibility to become a Contracting Party

The following are eligible to become Contracting Parties to this Convention:

a - Member States of the Council;

b - Customs or Economic Unions to which competence has been transferred to 

enter into treaties in respect of some or all of the matters governed by this 

Convention; and any other State to which an invitation to that effect has been 

addressed by the Secretary General at the direction of the Council.

ARTICLE ( 12 )

Procedure for becoming a Contracting Party

1- Any eligible State or Customs or Economic Union may become a Contracting 

Party to this Convention:

a -  by signing it without reservation of ratification;

b - by depositing an instrument of ratification after having signed the 

Convention subject to ratification; or

c - by acceding to it after the Convention has ceased to be open for signature.

2- This Convention shall be open for signature until 31 December 1986 at 

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

the Headquarters of the Council in Brussels by the States and Customs or 

Economic Unions referred to in Article (11). Thereafter, it shall be open for 

their accession.

3- The instruments of ratification or accession shall be deposited with the 

Secretary General.

ARTICLE ( 13 )

Entry into force

1- This Convention shall enter into force on the earliest first of January which 

falls at least three months after a minimum of seventeen States or Customs 

or Economic Unions referred to in Article (11) above have signed it without 

reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification 

or accession, but not before 1 January 1988.

2- For any State or Customs or Economic Union signing without reservation 

of ratification, ratifying or acceding to this Convention after the minimum 

number specified in paragraph (1) of this Article is reached, this Convention 

shall enter into force on the first of January which falls at least twelve months 

but not more than twenty-four months after it has signed the Convention 

without reservation of ratification or has deposited its instrument of ratification 

or accession, unless it specifies an earlier date. However, the date of entry 

into force under the provisions of this paragraph shall not be earlier than the 

date of entry into force provided for in paragraph (1) of this Article.

ARTICLE ( 14 )

Application by dependent territories

1- Any State may, at the time of becoming a Contracting Party to this Convention, 

or at any time thereafter, declare by notification given to the Secretary 

General that the Convention shall extend to all or any of the territories for 
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whose international relations it is responsible, named in its notification. Such 

notification shall take effect on the first of January which falls at least twelve 

months but not more than twenty-four months after the date of the receipt 

thereof by the Secretary General, unless an earlier date is specified in the 

notification. However, this Convention shall not apply to such territories 

before it has entered into force for the State concerned.

2- This Convention shall cease to have effect for a named territory on the date 

when the Contracting Party ceases to be responsible for the international 

relations of that territory or on such earlier date as may be notified to the 

Secretary General under the procedure of Article (15).

ARTICLE ( 15 )

Denunciation

This Convention is of unlimited duration. Nevertheless any Contracting Party 

may denounce it and such denunciation shall take effect one year after the receipt 

of the instrument of denunciation by the Secretary General, unless a later date is 

specified therein.

ARTICLE ( 16 )

Amendment procedure

1- The Council may recommend amendments to this Convention to the 

Contracting Parties.

2- Any Contracting Party may notify the Secretary General of an objection to a 

recommended amendment and may subsequently withdraw such objection 

within the period specified in paragraph (3) of this Article.

3- Any recommended amendment shall be deemed to be accepted six months 

after the date of its notification by the Secretary General provided that there 

is no objection outstanding at the end of this period.
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4- Accepted amendments shall enter into force for all Contracting Parties on one 

of the following dates:

a -  where the recommended amendment is notified before 1 April, the date 

shall be the first of January of the second year following the date of such 

notification, or

b -  where the recommended amendment is notified on or after 1 April, the 

date shall be the first of January of the third year following the date of 

such notification.

5- The statistical nomenclatures of each Contracting Party and its Customs 

tariff nomenclature or, in the case provided for under paragraph (1) (c) of 

Article (3), its combined tariff/statistical nomenclature, shall be brought into 

conformity with the amended Harmonized System on the date specified in 

paragraph (4) of this Article.

6- Any State or Customs or Economic Union signing without reservation of 

ratification, ratifying or acceding to this Convention shall be deemed to 

have accepted any amendments thereto which, at the date when it becomes 

a Contracting Party, have entered into force or have been accepted under the 

provisions of paragraph (3) of this Article.

ARTICLE ( 17 )

Rights of Contracting Parties in respect of the Harmonized System

On any matter affecting the Harmonized System, paragraph (4) of Article (6), 

Article (8) and paragraph (2) of Article (16) shall confer rights on a Contracting 

Party :

a -  in respect of all parts of the Harmonized System which it applies under the 

provisions of this Convention; or
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b - until the date when this Convention enters into force in respect of it in 
accordance with the provisions of Article (13), in respect of all parts of the 
Harmonized System which it is obligated to apply at that date under the 
provisions of this Convention; or

c -  in respect of all parts of the Harmonized System, provided that it has formally 
undertaken to apply the full six-digit Harmonized System within the period of 
three years referred to in paragraph (5) of Article (4) and until the expiration 
of that period.

ARTICLE ( 18 )
Reservations

No reservations to this Convention shall be permitted.
ARTICLE ( 19 )

Notifications by the Secretary General
The Secretary General shall notify Contracting Parties, other signatory States, 
Member States of the Council which are not Contracting Parties to this 
Convention, and the Secretary General of the United Nations, of the following :
a -  Notifications under Article (4);

b -  Signatures, ratifications and accessions as referred to in Article (12);

c - The date on which the Convention shall enter into force in accordance with 
Article (13);

d - Notifications under Article (14);

e - Denunciations under Article (15);

f -  Amendments to the Convention recommended under Article (16);

g - Objections in respect of recommended amendments under Article (16), and, 
where appropriate, their withdrawal; and

h -  Amendments accepted under Article (16), and the date of their entry into 
force.
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ARTICLE ( 20 )

Registration with the United Nations

This Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations 

in accordance with the provisions of Article (102) of the Charter of the United 

Nations at the request of the Secretary General of the Council.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed 

this Convention.

Done at Brussels on the 14th day of June 1983 in the English and French 

languages, both texts being equally authentic, in a single original which shall be 

deposited with the Secretary General of the Council who shall transmit certified 

copies thereof to all the States and Customs or Economic Unions referred to in 

Article (11).
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/14

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان 

و�سركـة هايدروكربـون فاينـدر اإي اآنـد بـي �س.م.م للمنطقـة رقـم )7(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 8/ 2011 ، 

وعلى التفاقيـــة النفطيـــة بني حكومــة �سلطنـــة عمـــان ، و�سركـــة هايدروكربـــون فاينـــدر 

اإي اآند بي �س.م.م للمنطقة رقم )7( ، املوقعة بتاريخ 28 من يناير 2016م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اإجــازة التفاقيــة النفطيــة امل�ســار اإليهــا .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 26 مـن جمـادى االأولـى �سنة 1437هـ 

املـوافــــق :   6  مـن مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/15

باإجازة تنازل �سركة تيثيز اأويل عمان ليمتد عن %100

من ح�ستها وحقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة

بتاريخ 6 �سبتمرب 2005م للمنطقة رقم ) 15( اإىل �سركة اأودين انرجي اأ ا�ض ، 

واإجازة تنازل �سركة اأودين انرجي اأ ا�ض عن 90% من ح�ستها وحقوقها والتزاماتها 

فـي التفاقيـــة النفطية املوقعـة بتاريـــخ 6 �سبتمرب 2005م للمنطقـــة رقـم ) 15(

 اإلـــــى �سركـــة هايــدروكاربـــون فاينــــادر �ض.م.م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم 2005/86 باإجازة التفاقيـة النفطيـة بني حكومة �سلطنـة عمان ، 

و�ســــــركة جــوت اأويــل ري�سور�سيز ليمتد و�سركة اأودين انرجي اأ ا�س ،

وعلى جمموعــة الوثائــق التـي قامــت مبوجبهــا �سركــة تيثيــز اأويــل عمــان ليمتــد بالتنـــازل 

عــن 100% من ح�ستهـــا وحقوقهـــا والتزاماتهــا فـــي التفاقيـــة النفطيــــة املوقعـــــة بتاريـــــخ 

6 �سبتمرب 2005م للمنطقة رقم )15( اإىل �سركة اأودين انرجي اأ ا�س القابلة لذلك التنازل ،

وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة اأودين انرجي اأ ا�س بالتنازل عن %90 

من ح�ستها وحقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 6 �سبتمرب 2005م 

للمنطقة رقم )15( اإىل �سركة هايدروكاربون فاينادر �س.م.م القابلة لذلك التنازل ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

اإجــازة تنــازل �سركة تيثيـز اأويـل عمـان ليمتـد عـن 100% من ح�ستهـا وحقوقها والتزاماتها 

فـي التفاقيــة النفطيــة املوقعــة بتاريــخ 6 �سبتمبــر 2005م للمنطقــة رقم )15( اإىل �سركــة 

اأودين انرجي اأ ا�س .  

املــادة الثانيــــة 

والتزاماتــها  مــن ح�ستهــا وحقوقهــا   %90 عـــن  ا�س  اأ  انرجــي  اأوديــن  �سركــة  تنــازل  اإجــازة 

فــي التفاقيــة النفطيــة املوقعة بتاريــخ 6 �سبتمبــر 2005م للمنطقــة رقــم )15( اإلــى �سركـــة 

هايدروكاربون فاينادر �س.م.م .

املــادة الثالـثــــة

ين�ســر هــذا املر�ســوم فـــي اجلريــدة الر�سميــة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 26 مـن جمادى الأولـى  �سنة 1437هـ 

املـوافــــق : 6   مـن مــــــــــــــــــــــار�ض  �سنة 2016م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/16

بتعييــن قــا�س فـي املحكمــة العليــا

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعيــن عاطــف املاأمــون عبــدال�ســالم قا�سيــا فـي املحكمــة العليــا .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 26 مـن جمـادى االأولـى �سنة 1437هـ 

املـوافــــق :   6  مـن مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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وزارة اخلارجيــــة

قــرار وزاري 

رقم 2016/75

باإ�صهـار جمعيـة ال�صداقـة العمانيـة الإيطالية

ا�ستنـــادا اإلــى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

واإىل الئحة جمعيات ال�سداقة العمانية ال�ســـادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/341 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�سهــر جمعيـــة ال�سداقة العمانية االإيطالية ، ويقيــد نظامها االأ�سا�سي وهيكلها التنظيمي  

فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض فـي الوزارة .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي : 15 / 5 / 1437هـ 

املوافـــــق : 24 / 2 / 2016م

يـو�ســف بـن علـــــوي بـن عبـداللــــه

الوزيــر امل�ســوؤول عن ال�ســـوؤون اخلارجيـة
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2016/60

باعتبـار موا�سفــة قيا�سيـة خليجيـة موا�سفة قيا�سيـة عمانية ملزمــة

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

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 78/1 بتحديــد اخت�صا�صـات 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 القرار الوزاري رقم 84/53 بحظر ا�صترياد الب�صائع واملنتجات التــي تخـالف املوا�صفات 

القيا�صية العمانية ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2015/281 باعتبــار موا�صفــة قيا�صية خليجيـــة موا�صفـــة قيا�صيـــة 

عمانيــة ملزمــة ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

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

العامة ل�صناديق اخل�صروات والفاكهة الطازجة موا�صفــة قيا�صيــة ملزمــة . 

املــادة الثانيــــة

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

رقم 78/1 امل�صار اإليه .  

املــادة الثالـثــــة

يلغــى القــــرار الـــوزاري رقـــم 2015/281 امل�صــار اإليــه .

املــادة الرابعـــة 

ين�صــر هــــذا القـــرار فــي اجلريـــــدة الر�صميـــــة ، ويعمــــل بــــه مـن 2016/6/1م . 

�سـدر فـي : 19 مـن جمـادى الأولـى 1437هـ

املـوافــــق : 28 مـن فربايــــــــــــــــــــر 2016م

د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�صناعـــــــــــــــــــــة
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

اإعــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م املــ�دة )45( من ق�نـون حقـوق امللكيـة ال�سن�عيـة ال�سـ�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 75624

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/8/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1005 فـي 2013/3/16م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سركة �س�لون عمرو لل�سيدات �ص.م.ل )اأوف �سور(

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة اأمني�ت للتجميل �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2121 ر.ب : 112 �سلطنة عم�ن

جهــة م�سروع اال�ستغــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2016/2/24م

مــــــــــــــــدة الـــرتخيـــــــ�ص  :  غري حمدد

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل  :  2016/3/2م
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�ضركـــة الكهربــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م

اإعـــالن طـرح مناق�ضـة

تدعـــو �صركــة الكهربــاء القاب�صــة �ش.م.ع.م ال�صركــات املتخ�ص�صـــة لتقدمي عرو�صهــــا للمناق�صـــة 

التاليـــة :

ر�ضـوم/ثمن 

م�ضتندات املناق�ضة 

)ريال عماين (

اآخر موعد 

لتقدمي العطاءات

اآخر موعد

 للح�ضول على 

م�ضتندات املناق�ضة

ا�ضــــــم املناق�ضـــــــــة
رقـم 

املناق�ضة

)500(

خم�سمائة 

ريال عماين 

)املبلغ غري قابل لال�صرتجاع (

2016/5/16 2016/4/1

 تعيني ال�صركة املنفذة لنظام 

م�صروع قراءة العدادات 

الذكية 

 �ش ك ق /

45/2015

- تقدم العرو�ش فـي مظاريف مغلقة وخمتومة بال�صمع الأحمر معنونة با�صم "رئي�ش جلنة املناق�صـــات 

الداخليـــــة" ومكتـــوب عليهـــا رقـــــــم وا�صـــم املناق�صـــة مــن اخلـــــارج ، على األ يكتـــب علــــى املظـــــروف 

ا�صــم �صاحــب العطــاء اأو مـا ي�صيــر اإليــه .

- تو�صـــع العرو�ش فـي �صنـــدوق املناق�صــــات فـي �صالـــة ال�صتقبـــال مببنى �صركـــة الكهربــــاء القاب�صــــة 

قبل ال�صاعة 12.00 ظهرا بتوقيت ال�صلطنة من يوم الإثنني املوافق 16 مايو 2016م .

- ال�صركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر . 

- علـــى الراغبـــــني ب�صــــراء وثيقــــــة املناق�صــــــة ، الت�صجيـــــــل عــــــن طريــــق املوقــــع الإلكتـــروين لل�صركـــــة 

. )www.ehcoman.com(

- يودع مبلغ ال�صراء)املبلغ غري قابل لال�صرتجاع( فـي ح�صاب �صركة الكهرباء القاب�صة �ش.م.ع.م : 

بنك م�صقط رقم احل�صاب : 018-010776440-0423 الفرع الرئي�صي .

- )على امل�صرتي ت�صجيل ا�صم موؤ�ص�صته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�صة( .  

- الإيداع فـي اآخر يوم �صراء يكون قبل ال�صاعة 12.00 ظهرا .

- فـي حال ا�صتالم الوثيقة بالنيابة عن �صركة اأخرى، يجب على الراغبني ب�صراء وثيقة املناق�صة 

تقدمي تفا�صيل با�صم ال�صخ�ش وا�صم املتقدم بالعطاء/ ال�صركة . 

بنايـــة �ضاطــئ القـــرم 

 الطابق الثالث  - ال�ضاروج - القرم ، م�ضقط 

�ش.ب : 850 ر.ب : 116 �ضلطنة عمان 

هاتــف رقــم :   295 / 217 / 24559200  968+
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مكتب �شرية الهادي �عبدالرحمن النافع ��شركا�ؤهم

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة اخلليج للخدمات اجليوفنية وفح�ش املواد �ش.م.م

يعلـن مكتـب �شريـة �لهـادي �عبـد�لرحمـن �لنافـع ��شركا�ؤهــم �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة 

�ل�شجـــل  �أمانــــــة  لــــدى  ��مل�شجــــلـــة   ، �ملـو�د �ش.م.م  �خلليــج للخدمـات �جليوفنيـة �فحـ�ش 

، �للم�شفـــي  2016/1/21م  �ملــــوؤرخ  �ل�شركـــاء  ، �فقـــا التفــاق   1041094 بالرقــــم  �لتجــــاري 

مر�جعــــــة  �جلميـــــع  �علـــــى   ، �لغيـــــــر  �أمـــام  �لت�شفيــــــة  فـــي  �ل�شركــــة  حــــق متثيـــل  �حـــده 

�مل�شفـــــي فــــي كافـــــة �الأمـــــور �لتـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال �ل�شــركــــة علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

�شاطئ القرم - �شارع رقم : 3009 - بناية الفنار - الطابق الأول

 �ش.ب : 3552 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقـم : 24573015 - فاك�ش رقم : 24573090 

كما يدعو �مل�شفـي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئني �ل�شركة للتقدم بادعاء�تهـم �شــد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، �على كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــــــــي

حممـد بن جمعـة بن حممـد الفار�شـي

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمال الت�شفيـــة ل�شركــة النهدة املتحدة للتجارة - تو�شية[

يعلــــن حممد بن جمعــة بـن حممــد �لفار�شي �أنــه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركــة �لنهـــدة �ملتحــدة 

للتجارة - تو�شية ، ��مل�شجـلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لتجاري بالرقــــم 1088891 ، �فقـــا لقر�ر 

جمعية �ل�شركاء �ملــوؤرخ 2016/1/12م ، �للم�شفـي �حده حـق متثيــل �ل�شركــة فـــي �لت�شفية 

باأعمــال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمــور  كافـــة  فــــي  �مل�شفــي  مر�جعــــة  �جلميـــع  �علـى   ، �لغيـر  �أمام 

�ل�شــركة علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

 �ش.ب : 3289 ر.ب : 112  

هاتـــف رقـــم : 99353632 

كما يدعو �مل�شفـي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئني �ل�شركة للتقدم بادعاء�تهـم �شــد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، �على كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــــــــي
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املكتـب الإقليمـي  - حما�سبــون قانونيــون

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركة مر�سد وفي�سل �ش.م.م[

يعلن �ملكتب �لإقليمي - حما�صبون قانونيون - �أنــه يقــوم بت�صفيـــة �صركــة مر�صد وفي�صل 

�ش.م.م ، و�مل�صجـلة لـدى �أمانــــــة �ل�صجـــل �لتجــــاري بالرقــــم 1140777 ، وفقـــا لقر�ر �أ�صحاب  

ح�ص�ش ر�أ�ش �ملال فـي �جتماعهم �ملنعقد بتاريخ 2016/2/8م ، وللم�صفـي وحده حـق متثيـــل 

كافـــــة  فــــي  �مل�صفـــــي  وعلـــــى �جلميـــــع مر�جعــــــة   ، �لغيـــــــر  �أمـــام  �لت�صفيــــــة  فـــي  �ل�صركــــة 

�لأمـــــور �لتـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال �ل�صــركــــة علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت 

 �ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتـف رقـم : 24484107 - 24484726

كما يدعو �مل�صفـي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئني �ل�صركة للتقدم بادعاء�تهـم �صــد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �صتة �أ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة �أن يوؤديها للم�صفـي على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�سفــــــــــي

ي�ســرى بنــت م�سلــم بــن �سالــم التوبيــة

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمال الت�سفيـــة ل�سركــة زهـور املعــراء للتجـارة - ت�سامنيــة[

�أنــها تقـــــوم بت�صفيـــة �صركــة زهور �ملعـــــر�ء  تعلــــن ي�صـــــرى بنت م�صلـــم بن �صالـــم �لتوبيـــة 

، وفقـــا   5096839 �لتجاري بالرقــــم  �ل�صجل  �أمانـة  ، و�مل�صجـلة لـدى  للتجـــارة - ت�صامنية 

لتفاق �ل�صركـاء �ملــوؤرخ 2016/2/13م ، وللم�صفـي وحده حـق متثيــل �ل�صركــة فـــي �لت�صفيــــــة 

�أمام �لغيـر ، وعلـى �جلميـــــع مر�جعــــــة �مل�صفـــــي فــــي كافـــــة �لأمـــــور �لتـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال 

�ل�صــركة علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

وليـــة منـــــح

 �ش.ب : 203 ر.ب : 619

هاتـــف رقـــم : 95032235  

كما يدعو �مل�صفـي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئني �ل�صركة للتقدم بادعاء�تهـم �صــد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �صتة �أ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة �أن يوؤديها للم�صفـي على �لعنو�ن �مل�صار 

�إليه .
امل�سفــــــــــي 
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وليــد بــن زاهــر بن غ�شــن ال�شيفــي

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة �شحوة دار�ش للتجارة واملقاولت - ت�شامنية[

�أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركــة �شحوة د�ر�ش للتجارة  يعلن �ليد بن ز�هر بن غ�شن �ل�شيفي 

1041582 ، �فقـــا  �أمانـة �ل�شجل �لتجاري بالرقــــم  ، ��مل�شجـلة لـدى  ��ملقا�الت - ت�شامنية 

التفاق �ل�شركـاء �ملــوؤرخ 2016/2/20م ، �للم�شفـي �حده حـق متثيــل �ل�شركــة فـــي �لت�شفيــــــة 

تتعلــــــق  �لتـــــي  �الأمـــــور  كافـــــة  فــــي  �مل�شفـــــي  مر�جعــــــة  �جلميـــــع  �علـــــى   ، �لغيـــــــر  �أمـــام 

باأعمـــــــال �ل�شــركــــة علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

ولية نزوى

 �ش.ب : 1277 ر.ب : 611

هاتـف رقـم : 92599522  

كما يدعو �مل�شفـي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئني �ل�شركة للتقدم بادعاء�تهـم �شــد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، �على كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــــــــي

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة م�شاريع الهيبة احلديثة - ت�شامنية[

يعلن �ليد بن ز�هر بن غ�شن �ل�شيفي �أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركــة م�شاريع �لهيبة �حلديثة - 

ت�شامنية ، ��مل�شجــــلـــة لــــدى �أمانــــــة �ل�شجـــل �لتجــــاري بالرقــــم 1065398 ، �فقـــا التفاق 

�لت�شفيــــــة  فـــي  �ل�شركــــة  متثيـــل  حــــق  �حـــده  �للم�شفـــي   ، 2016/2/20م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

تتعلــــــق  �لتـــــي  �الأمـــــور  كافـــــة  فــــي  �مل�شفـــــي  مر�جعــــــة  �جلميـــــع  �علـــــى   ، �لغيـــــــر  �أمـــام 

باأعمـــــــال �ل�شــركــــة علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

ولية نزوى

 �ش.ب : 1277 ر.ب : 611

هاتـف رقـم : 92599522 

كما يدعو �مل�شفـي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئني �ل�شركة للتقدم بادعاء�تهـم �شــد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، �على كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــــــــي

-91-



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

مكتـب هــوروث مــاك والغزالـي - حما�شبـون قانونيـون

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة 

ل�شركـة ماجـــد الفطيـــم للم�شاريـــع �ش.م.م 

يعلن مكتب هور�ث ماك ��لغز�يل - حما�شبون قانونيون - ب�شفتــه �مل�شفي ل�شركة ماجد 

 ، 1079588 �لفطيم للم�شاريع �ش.م.م ، ��مل�شجلـة لـدى �أمانــــــة �ل�شجـل �لتجــاري بالرقـــم 

عــن �نتهـــاء �أعمـــال �لت�شفيــة �ز��ل �لكيــان �لقانـونـي لل�شـركة �فقــــا الأحكـــام �ملــادة )27( 

مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي

مكتـب بـي دي اأو جـواد حبيـب

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة 

ل�شركـة كــالم لالت�شــالت �ش.م.م 

يعلــن مكتـب بي دي �أ� جو�د حبيــب ب�شفتــه �مل�شفــي ل�شركــة كـــالم لالت�شـــاالت �ش.م.م ، 

��مل�شجلـة لـدى �أمانــــــة �ل�شجـل �لتجــاري بالرقـــم 1037241 ، عــن �نتهـــاء �أعمـــال �لت�شفيــة 

�ز��ل �لكيــان �لقانـونـي لل�شـركة �فقــــا الأحكـــام �ملــادة )27( مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة 

رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي

-92-


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



