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 الأحــد 12 �صـــــــــــوال 1437هـ                                                     املـوافــــــــق 17 يـوليــــــــــو 2016م   

5

10

21



رقم 

ال�صفحة

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                  وزارة الزراعـة والثـروة ال�صمكيـة

�صـــــ�در فـــــي 2016/7/3 ب�إ�صـــــدار الئحـــــــة تنظيــــــم  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2016/183 

                                                                ا�شتخــــدام �شبـــاك التحويــــط )التدويــــر/احلــــوي( 

لل�شيـد .

   وزارة ال�صياحــــة

ب�شـاأن ر�شـوم تاأجيـر قاعـة  �صـــــ�در فـــــي2016/6/30  قـــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2016/56 

املوؤمتـرات والفعاليـات مببنـى وزارة ال�شياحـة .

                      احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 

�صـــــ�در فـــــي 2016/6/22 باإعــادة ت�شكيـــل جملـــ�س  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/6 

ال�شلطانـــــــي  احلــــــــر�س  تقاعــــــــد  �شنـــــدوق  اإدارة 

العمانـــــي . 

                                                          هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت 

ا�شتــــــــــدراك .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

        وزارة العـــــدل

قـــرار جلـنة قبــول املحاميــن رقم 2016/4/31 باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س

�شركة مدنيـة للمحاماة .

قرار جلنة قبول املحاميـن رقم 2016/5/14 باإعـالن تاأ�شي�س �شركة مدنيـة للمحاماة .

                     وزارة التجــارة وال�صناعــة

اإعالن ب�شاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�شجلة .

25

31

32

33

37

40

47



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1154(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/35

بالت�سديـق علـــى اتفاقيـة تعـــاون 

بين حكومـة �سلطنـة عمــان وحكومــة دولـة قطـــر في المجـال الأمنـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى اتفاقية التعاون بني حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة دولة قطر فـي املجال الأمني ، 

املوقعة فـي مدينة الدوحة بتاريخ 19 من رجب 1437هـ ، املوافق 26 من ابريل 2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديـق علـى التفاقيـة امل�سـار اإليهـا ، وفقـا لل�سيغـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  6  من �ســـــــــــــوال �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 11 من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة تعــــــاون 

بني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة دولـة قطر فـي املجـال الأمنـي

اإن حكومــــــة �سلطنــــة عمـــان ممثلـــــة فـــي وزارة الداخليـــــة ، وحكومـــة دولـــة قطــــر ممثلـــــة 

فـي وزارة الداخلية امل�سار اإليهما فيما بعد بـ "الطرفني"، وانطالقا من روح الأخوة ال�سادقة 

والروابط الوثيقة التي جتمع بني �سعبي البلدين ال�سقيقني ، وتعزيزا لعالقات التعاون 

بينهمـــا مبـــا يخـــدم امل�سالـــح امل�سرتكـــة ، وحر�سا منهما على حتقيق اأكرب قدر من التعاون 

مــن اأجـــل امل�ساهمـــة الفعالــة فـــي مكافحـــة اجلرميـــة بكافــة اأ�سكالهــا ، ورفع كفاءة الأجهزة 

الأمنيـــة ، وانطالقـــا مــن قناعتهمـــا باأوا�ســـر الروابـــط التي جتمــع بني اأبنائهما ووحدتهما 

الإقليمية وم�سريهما الواحد وم�ساحلهما امل�سرتكة ،

فقد اتفق الطرفان على ما ياأتي : 

املــادة ) 1 (

مـع مراعـــاة ما تق�ســي بـــه الت�سريعــات الوطنيــة للبلديــن والتفاقيـات الدولية التي تكون 

الدولتان طرفا فيها ، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما ، وتبادل 

اخلربات الأمنية والفنية من اأجل مكافحة اجلرمية بكافة اأ�سكالها ، وخا�سة فـي املجالت 

الآتيــــة :

1 - الإرهــاب بكافـة اأ�سكالـه و�ســوره .

2 - مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية و�سالئفها .

3 - البحــــــث اجلنائــــــــــي .

4 - الهجـرة واجلـــوازات .

5 - التعليـــــم والتدريـــب .

6 - اأمـــــــــــــن املن�ســــــــــــــــــاآت .

7 - الإجتــــــــار بالب�ســــــــــر .
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8 - الأجانب املبعدون لأ�سباب �سحية اأو اأمنية اأو جنائيـة .

9 - اجلرائــم الإلكرتونيـــة وجرائــــم احلا�ســــب الآلـــــي .

10 - املــــــــــــــــــــرور .

11 - اأي جمالت اأخرى يحددها الطرفان ب�سورة م�سرتكة .

املــادة ) 2 (

يتبادل الطرفان املعلومات املتعلقة باجلرائم التي يتم الإعداد لرتكابها اأو التي مت ارتكابها 

اأو التي لها عالقات بالتنظيمات ذات ال�سلة بهذه اجلرائم ، وما يظهر من جرائم جديدة 

واأ�ساليــب ارتكابهــا ، ومــا تــم اتخــاذه مــن اإجراءات لتعقبهــا وجمعهــا ، وفـي �سبيل ذلك ين�ساأ 

ات�سال وثيق بني م�سوؤويل الأجهزة الأمنية املخت�سة فـي البلدين .

املــادة ) 3 (

يعمــل الطرفـــان علــى تعزيــز التعـــاون فـــي جمــال تطويــر اأنظمــة احلمايـة املدنيــة والدفــاع 

املدين ، وتقدمي امل�ساعدة املتبادلة فـي مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث 

البحري ، وتخفيف الأخطار الناجمة عن احلوادث اجل�سيمة .

املــادة ) 4 (

يقــدم الطرفــان الت�سهيــالت املتبادلــة فـــي جمــالت التعليــم والتدريـب ، والزيـارات للمعاهـد 

والكليات واملوؤ�س�سات املختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية املماثلة فـي البلدين  .

املــادة ) 5 (

يحيط كل طرف الآخر علما باملوؤمترات واحللقات الدرا�سية والندوات الثقافية التي تدخل 

فـي نطاق هذه التفاقية ، وب�سفة خا�سة جمالت اجلرمية و�سالمة املرور والتعليم والتدريب  

وذلك قبـــل مـــدة كافيــــة من انعقادهــــا ، لكي يت�سنى للطـــرف الآخــر امل�ساركة والإ�سهــام فيهـــا 

متى رغب فـي ذلك .
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املــادة ) 6 (

يتخــــذ الطرفــــان الإجراءات ال�سرورية للمحافظة على �سريــة املعلومات املتبادلة بينهمــا ، 

اإذا بيـن الطـرف الـذي قــام بت�سليمهـــا باأنهـــا �سريـــة ، ول يجوز ت�سليم امل�ستنــــدات والوثائـــق 

اأو املواد امل�سلمــة مبوجــب هــذه التفاقيــة اأو الإف�ســاح عنهــا اأو اإف�ساوؤهــا لطرف ثالــث دون 

موافقــة الطرف الآخر .

املــادة ) 7 (

يتبــادل الطرفــان اأ�سمــاء وبيانــات الأ�سخــا�ص ذوي ال�سوابــق اجلرميــة اخلطــرة ، املدرجيــن 

علـى قوائـم املمنوعيـن مـن دخـول البـالد اأو اخلـروج منهـا . 

املــادة ) 8 (

يحق لأي طرف اأن ميتنع عن اإجابة اأي طلب مبوجب هذه التفاقية ، اإذا كان من �ساأن هذا 

الطلــــب اأن يوؤثــر علــى �سيــادة واأمــن دولتــه اأو نظامهــا العــام ، اأو اأي م�سلحــة اأ�سا�سيــة لــه ، 

اأو يتعار�ص مع ت�سريعاته الوطنية .

املــادة ) 9 (

تنفيذا لأحكام هذه التفاقية يتم الت�سال بني الطرفني مبا�سرة ، وميثل اجلانب العماين 

اإدارة الت�ســال لل�سرطـــة العربيـــة والدوليـــة ب�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة ، وميثــل اجلانــب 

القطري اإدارة التعاون الدويل بوزارة الداخلية القطرية .

املــادة ) 10 (

تتولــى �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة ب�سلطنـــة عمـــان ، ووزارة الداخليـــة بدولـــة قطـــر تنفيـــذ 

اللتزامات املرتتبة على هذه التفاقية .

املــادة ) 11 (

جميع النفقات الناجتة عن تطبيق هذه التفاقية ، يتحملها الطرف الذي تتم الإجراءات 

املطلوبة على اإقليمه .
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املــادة ) 12 (

يجــــوز تعديــــل اأحكـــام هــذه التفاقيـــة اأو اأي نــ�ص من ن�سو�سهـــا باتفـــاق الطرفــني كتابـة ، 

وذلك وفقا لالإجراءات القانونية املعمول بها فـي كال البلدين .

املــادة ) 13 (

اأي خــالف قد ين�ســاأ عــن تف�سيــر اأحكــام هــذه التفاقيــة ، يتــم ت�سويته بوا�سطة املفاو�سات 

عن طريق القنوات الدبلوما�سية .

املــادة ) 14 (

تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الت�سديق عليها ، وفقا 

لالإجراءات القانونيــة املعمــول بهــا فـــي كــــال البلديــــن ، وت�ســري ملــدة )3( ثــالث �سنــوات ، 

وجتدد تلقائيا ملــدة اأو ملـــدد مماثلة ، ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر كتابة عرب القنوات 

الدبلوما�سية برغبته فـي اإنهائها ، وذلك قبل )6( �ستة اأ�سهر على الأقل من تاريـخ اإنهائهـا 

اأو انتهائها ، وتظل اأحكام التفاقية نافذة بالن�سبة للطلبات التي قدمت قبل اإنهائها .

واإ�سهــادا علــى مــا تقــدم ، قــام املفو�ســان اأدنــاه واملخــولن مــن قبــل حكومتيهمـــا بالتوقيـــع 

على هذه التفاقية .

حررت هــذه التفاقيــة ، ووقعــت فـي مدينــة الدوحــة يــوم الثالثاء بتاريــــخ 19 رجــــب 1437هـ 

املوافق 26 ابريل 2016م ، من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية ، ولكل منهما ذات احلجية .

 

                     

عــن

حكومـة �سلطنـة عمـان

حمــود بن في�ســل البو�سعيــدي

وزيـــــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة

عــن

حكومـة دولـة قطـر

عبــــداللــــــه بن نا�ســـــــر اآل ثانــــــــــي

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخليــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/36

بالت�سديـق علـــى اتفاقيـة بين حكومـــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومــة جمهوريــة البرازيــل التحاديــةحـول الإعفــاء المتبــادل

 من التاأ�سيـرة لحاملـي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�سة والر�سمية والخدمة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلــى التفاقيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان ، وحكومـة جمهوريـة الربازيـل الحتاديـة حـول 

الإعفـاء املتبـادل مـن التاأ�سيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�سـة والر�سميـة 

واخلدمة ، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 25 من مايو 2016م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديـق علـى التفاقيـة امل�سـار اإليهـا ، وفقـا لل�سيغـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  6  من �ســـــــــــــوال �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 11 من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـة بين حكومـــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومــة جمهوريــة البرازيــل التحاديــةحـول الإعفــاء المتبــادل

 من التاأ�سيـرة لحاملـي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�سة والر�سمية والخدمة

�إن حكومــــة �شلطنــــة عمـــان ، وحكومة جمهورية �لرب�زيل �الحتاديــة ، و�مل�شار �إليهمـا �أدنــاه 

بـ" �لطرفـني " ، 
�إذ حتدوهمـــــا �لرغبـــة فـي ت�شهيل �شفر مو�طنيهما ، حاملي جو�ز�ت �ل�شفـــر �لدبلوما�شيـــة 

�أو �خلا�شة �أو �لر�شمية �أو �خلدمة �ل�شارية �ملفعول فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، 

ورغبة منهما فـي تقوية عالقات �ل�شد�قة بني �لبلدين ، 

قد �تفقتا على ما ياأتي :

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �التفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �الآتية :

جـــو�ز�ت �ل�شفــــــر �لدبلوما�شيـــة �أو �خلا�شـــة �أو �خلدمـــة �شاريــــة �ملفعـــول �لتابعـــــة   - 1

حلكومة �شلطنة عمان .

جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �لر�شمية ، �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة جمهورية   - 2

�لرب�زيل �الحتادية .

املــادة ) 2 (

يجــــــــوز ملو�طنـــــي �أي من �لطرفــــــني حاملي �أي مـــــــــن �جلـــــــو�ز�ت �ل�شاريـــــة �مل�شــــــار �إليهـــــا 

فـي �ملــادة )1( ، �لدخــول �إىل ، �أو �ملــرور عبـــر ، �أو �لبقاء فـي ، �أو �خلروج من �إقليم �لطــرف 

�الآخر دون �شرط �حل�شول على �لتاأ�شرية ملــدة ال تتجاوز )90( ت�شعني يوما ، وخــالل مـــدة 

)180( مائة وثمانني يوما من تاريخ دخولهم الأول مرة .

املــادة ) 3 (

�إليها  يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شار 

فـي �ملــادة )1( ، عدم �لقيام باأي �أن�شطة مدفوعة �الأجر �لتي تتطلب ت�شريح عمل فـي �أثناء 

�إقامتهم فـي �إقليم �لطرف �الآخر .
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املــادة ) 4 (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـــني حاملي �أي من جــو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شــار �إليها 

فـي �ملــادة )1( ، �اللتز�م بالقو�نــني و�الأنظمـــة �ملعمــول بهــا فـي �أثناء �إقامتهــم فـي �إقليـــم 

�لطرف �الآخر .

املــادة ) 5 (

يجــــــب �أن تكــــون جــــو�ز�ت �ل�شفــــــر �مل�شــــــار �إليهـــــا فـي �ملــــادة )1( ، و�خلا�شــــــة مبو�طنـــــي 

�أي من �لطرفـني ، �شارية �ملفعول ملــدة )6( �شتة �أ�شهر على �الأقل عند دخولهم �إىل �إقليم 

�لطرف �الآخر . 

املــادة ) 6 (

يجـب على مو�طنـــي �أي من �لطرفـني حاملـــي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شار �إليهــــا 

فـي �ملــادة )1( ، �لدخول �إىل ، و�ملرور عرب ، و�لبقاء فـي ، و�خلروج من �إقليم �لطرف �الآخر 

من خالل نقاط عبور �حلدود �ملخ�ش�شة لهذ� �لغر�ض من �شلطات �لهجرة �ملخت�شة ، ودون 

�أي قيــــود ، وذلك با�شتثنــــاء قيود �لدخول �ملتعلقــــة باالأمن و�جلمـــارك و�لهجرة و�ل�شحـة ، 

�أو �أي �أحكام �أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه �جلو�ز�ت .

املــادة ) 7 (

يعفـــى مو�طنــــو �أي من �لطرفـــني حاملـــي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شــار �إليهــا   - 1

فـي منظمة  �أو  �أو قن�شلية  دبلوما�شية  بعثة  فـي  تعيينهم  يتم  و�لذين   ، �ملــادة )1(  فـي 

دولية فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، من �شرط �حل�شول على تاأ�شرية قبل دخولهم �إقليم 

�لطرف �ملتعاقد �الآخر . 

متتد �ملعاملة �مل�شار �إليها فـي �لفقرة )1( من هذه �ملــادة لت�شمل �أفر�د عائالت �ملو�طنني   - 2

�مل�شار  �ل�شارية  �ل�شفر  �أي من جو�ز�ت  �أن يكونو� حاملي  ، وذلك �شريطة  �إليهم  �مل�شار 

�إليها فـي �ملــادة )1( .

يجب على وز�رة �خلارجية �أو �لعالقات �خلارجية فـي �لطرف �الآخر ، �عتماد �ملو�طنني   - 3

�مل�شــــار �إليهــــم فــــي �لفقرتـــــني )1( و )2( من هـــذه �ملــــادة ، خـــــــــالل )30( ثالثـــني يومـــــا 

من دخولهم �إىل �إقليم �لطرف �الآخر ، وبناء على ذلك يتم منحهم �لتاأ�شري�ت �خلا�شة 

بهم ، وفقا لالأنظمة �لوطنية �ملعمول بها لدى �لطرف �الآخر .
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املــادة ) 8 (

1 - ال توؤثـــر هـــذه �التفاقيـــة علــى حـق �ل�شلطـــــات �ملخت�شــة الأي مــن �لطرفـــني فـي رفــــ�ض 

دخـــول مو�طنــي �لطـــرف �الآخــر حاملـــي �أي من جـــو�ز�ت �ل�شفـر �ل�شاريـة �مل�شــار �إليها 

فـي �ملــادة )1( ، �إىل �إقليم كل منهما �أو تق�شري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها ، وذلك فـي حالة 

�عتبار �ملو�طنني �ملعنيني غري مرغوب فـيهم ، �أو فـي حالة متثيلهم خلطر على �الأمن 

�لوطني �أو �لنظام �لعــام �أو �ل�شحة �لعامة ، �أو عندما يكون وجودهم فـي �الإقليم �ملعنــي 

ب�شفـــة غري قانونية .

فـي حالة تاأثر مو�طن �لطرف �الآخر مبوجب �أحكام هذه �ملــادة ، يتوجب على �لطرف   - 2

�مل�شـــوؤول عــن �الإجـــر�ء �الآنـــف �لذكــــر ، �إخطــــار �لطـــرف �الآخر كتابــــة عبــر �لقنــــو�ت 

�لدبلوما�شية دون تاأخري .

املــادة ) 9 (

1 - فـي حالة فقــد�ن �أو �شرقــة �أو تلـــف �أو بطالن �شالحية �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار 

�إليها فـي �ملــادة )1( ، ملو�طن �أي من �لطرفـني فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، تقدم له �لبعثة 

�لدبلوما�شيــــة �أو �لقن�شليــــة - �لتي ينتمــــي �إليهـــا �شاحـــب �جلـــو�ز �ملعنــــي - �لوثائـــــق 

�لتي متكنه من �لعودة �إىل �إقليم �لطرف �لذي ينتمي �إليه .

2 - يجــــب على �لبعثـــة �لدبلوما�شيــــة �أو �لقن�شليـــة �الآنفــــة �لذكـــر ، �إبــالغ �جلهــات �ملخت�شــة 

لدى �لطرف �الآخر على �لفور عن مثل هذه �حلو�دث عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 10 (

يتبادل �لطرفـــان منـــاذج من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( عبـــر �لقنــــو�ت   - 1

�لدبلوما�شية ، خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �لتوقيع على هذه �التفاقية .

فـي حالة حدوث �أي تغيري على �جلو�ز�ت �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( ، يتعني على �لطرف   - 2

�لذي مت تغيري جو�ز�ته ، توفـري مناذج من �جلو�ز�ت �ملعدلة �إىل �لطرف �الآخر عرب 

�لقنو�ت �لدبلوما�شية ، خالل )30( ثالثني يوما قبل دخول هذ� �لتعديل حيز �لتنفـيذ .
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املــادة ) 11 (

يجوز للطرفـني تعديل �أحكام هذه �التفاقية مبو�فقتهما كتابة .

املــادة ) 12 (

ال توؤثـــر هــذه �التفاقيـــة على �اللتز�مـــات �ملرتتـــبة مبوجب �التفاقيــــات �لثنائيــة �ملربمــــة 

بني �لطرفـني .

املــادة ) 13 (

يعمل �لطرفان بهذه �التفاقية ، طبقا للقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها فـي كل من �لطرفـني .

املــادة ) 14 (

ي�شـــوي �لطرفــــان �أي خالفـــات تن�شـــــاأ عن تنفـيــــذ �أو تف�شيـــر �أحكــــام هــــذه �التفاقيـــة وديـا ، 

من خالل �مل�شاور�ت عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 15 (

 ، �أو جزئي  1 - يجوز الأي من �لطرفـني تعليق �لعمل بهذه �التفاقية موؤقتا ، ب�شكل كلي 

الأ�شباب تتعلق باالأمن �لوطني �أو �لنظام �لعام �أو �ل�شحة �لعامــة ، �أو فـي حال خمالفة 

�أحكام هذه �التفاقية .

2 - يجب على �لطرف �لذي يرغب فـي تعليق �لعمل بهذه �التفاقية ، �إخطار �لطرف �الآخر 

عن �لتعليـــق مع بيان �أ�شبابه كتابة عبـــــر �لقنو�ت �لدبلوما�شيــــة ، قبــــل )7( �شبعــــة �أيـــــام 

�إخطار �لطرف �الآخر  �أن عليه  ، كما  �لتنفـيذ  على �الأقل من دخول هذ� �لتعليق حيز 

بانتهـــاء هــذ� �لتعليق كتابة عرب �لقنـــو�ت �لدبلوما�شية ، قبل )7( �شبعة �أيــام على �الأقــل 

من �إنهاء هذ� �لتعليق .

3 - ال يوؤثر تعليق �لعمل بهذه �التفاقية على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من �لطرفـني 

حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( ، �ملوجودين فـي �إقليم 

�لطرف �الآخر .
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املــادة ) 16( 

تدخل هذه �التفاقية حيـز �لتنفـيذ بعد )30( ثالثني يومـا من تاريخ ��شتالم �إ�شعــار كتابــي ، 

يتم مبوجبه �إبالغ حكومــة جمهورية �لرب�زيل �الحتادية من قبل حكومـــة �شلطنة عمـــان  ، 

عن �إمتامها لالإجر�ء�ت �لد�خلية �ل�شرورية لدخول �التفاقية حيز �لتنفـيذ ، وت�شري ملدة 

غري حمددة ، ما مل يخطر �أحد �لطرفـني �لطرف �الآخر كتابة برغبته فـي �إنهاء �التفاقية 

وفقا للمادة )17( .

املــادة ) 17( 

يجوز الأي من �لطرفـني ، وفـي �أي وقت �إنهاء هذه �التفاقية ، وذلك باإخطار �لطرف �الآخر 

عن قر�ره باالإنهاء كتابة وعرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، قبل )90( ت�شعني يوما على �الأقل 

من تطبيق هذ� �الإنهاء .

�أ�شليتــــني  2016م مـــن ن�شختـــني  25 مايــــــو  فـــي م�شقــــــط بتاريخ  حــررت هـــذه �التفاقيــــة 

باللغات �لعربية ، و�لربتغالية ، و�الإجنليزية ، لكل منها ذ�ت �حلجية �لقانونية ، وفـي حالة 

�الختالف فـي �لتف�شري ، يعتد بالن�ض �الإجنليزي .

 

عـــن حكومــــــة 

�سـلطنــــــة عمـــــان

�سعادة / حممد بن يو�سف الزرافـي

وكيـل وزارة اخلارجيـة 

لل�ســوؤون الإداريـــة واملاليـــة

عـــن حكومــــــة 

جمهوريــة الربازيــل الحتاديــة

�سعادة ال�سفرية / ميتزي غورجييل

 فالنتي دا كو�ستا

�سفيـــرة الربازيــــل 

املعتمـــدة لــــدى ال�سلطنـــــة 
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AGREEMENT BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE   REPUBLIC OF BRAZIL

ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF

DIPLOMATIC, SPECIAL,OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as the “Parties”;

Wishing  to facilitate the travel of their nationals, holders of valid diplomatic, 
special, official or service passports in the territory of the other Party,

Desiring to strengthen the friendly relations between both countries,

Have agreed as follows:

Article ( 1 )

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following 
passports:

1 - Valid diplomatic, special or service passports of the Government of 
the Sultanate of Oman.

2 - Valid diplomatic or official passports of the Government of the 
Federative Republic of Brazil.

Article ( 2 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports, mentioned 
in Article (1), may enter into, transit through, stay in, and exit the territory 
of the other Party without the requirement of obtaining a visa for a period 
not exceeding ninety (90) days, and during a period of one hundred and 
eighty (180) days from the date of their first entry.

Article ( 3 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned 
in Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work 
permit during their stay in the territory of the other Party.
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Article ( 4 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned 
in Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their 
stay in the territory of the other Party.

Article ( 5 )

The passports mentioned in Article (1), belonging to nationals of either 
Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry 
into the territory of the other Party.

Article ( 6 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in 
Article (1), shall enter into, transit through, stay in, and exit the territory of 
the other Party through the border-crossing points assigned for this purpose 
by the competent immigration authorities and without any restriction, 
except for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and 
health, or any other provisions legally applicable to the holders of these 
passports.

Article ( 7 )

1 - Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned 
in Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or 
international organization in the territory of the other Party, are exempt 
from the requirement of obtaining a visa prior to their entry into the 
territory of the other Party. 

2 - The treatment referred to in paragraph (1) of this article shall also 
extend to members of the families of the aforesaid nationals, provided 
that they are holders of any of the valid passports mentioned in Article (1). 

3 - The Ministry of Foreign Affairs  or External Relations of the other Party 
shall accredit the nationals referred to in paragraphs (1) and (2) of this 
article within thirty (30) days from their entry into the territory of the 
other Party, upon which they will be granted their respective visas in 
accordance with the applicable national regulations of the other Party.
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Article ( 8 )

1 - This Agreement does not affect the right of the competent authorities of 
either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of 
any of the valid passports mentioned in Article (1), into their respective 
territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals 
in question are considered non grata or where they may present a risk 
to the national security, public order or public health, or where their 
presence within the respective territory is illegal.

2 - Where a national of the other Party has been affected by the provisions 
of this Article, the Party responsible for the aforementioned action must 
notify the other Party in writing through diplomatic channels without 
delay.

Article ( 9 )

1 - In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports 
mentioned in Article (1) by a national of a Party in the territory of the 
other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder 
of the passport in question belongs to, shall provide him with the 
documents that enable him to return to the territory of the Party to 
which he is national of.

2 - The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly 
notify the competent authorities of the other Party of such incidents 
through diplomatic channels. 

Article ( 10 )

1 - The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in 
Article (1), through diplomatic channels, within thirty (30) days from 
the date of signature of this Agreement.

2 - In the case of any changes in the passports mentioned in Article (1), the 
party, whose passports have been changed, shall provide specimens of 
the changed passports to the other Party, through diplomatic channels, 
thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.
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Article ( 11 )

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent 
in writing.

Article ( 12 )

This Agreement does not prejudice any obligations arising out of any 
bilateral agreements concluded between both Parties.

Article ( 13 )

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws 
and regulations in force in both Parties.

Article ( 14 )

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the 
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by 
consultation through diplomatic channels.

Article ( 15 )

1 - Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, 
completely or partially, for reasons relating to national security, public 
order or public health, or in case of violation of the provisions of this 
Agreement.

2 - The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, 
shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons 
thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days 
before the entry of this suspension into force, and shall also inform the 
other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic 
channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3 - The suspension of the application of this Agreement does not affect the 
legal status of the nationals of either Party, holders of any of the valid 
passports mentioned in Article (1), who are located in the territory of 
the other Party. 
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Article ( 16 )

This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of 
receipt of the written notification by which the Government of the Sultanate 
of Oman notifies the Government of the Federative Republic of Brazil of 
the completion of the internal procedures required for its entry into force, 
and shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties 
notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in 
accordance with Article (17).

Article ( 17 )

Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other 
Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate 
at least ninety (90) days before the application of this termination.
This Agreement is signed in Muscat, on 25th of May 2016 in two originals, 
each in the Portuguese, Arabic, and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text 
shall prevail.

 
For the Government of the

Federative Republic of Brazil

H.E Mitzi Gurgel Valente da Costa

 Ambassador of Brazil to Oman

For the Government of the

 Sultanate of Oman

H.E Mohammed bin Yousef AL-Zarafi

Undersecretary for Administrative 

and Financial Affairs

Ministry of Foreign Affairs
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/37

مبنـح اجلن�سيـة العمانيـة

�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 اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :  6  من �ســـــــــــــوال �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 11 من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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ال�ســـــــــــــــم م

بلقيــــ�س حممــــــد فيــــروز نا�ســــــر مــــــــــدار1

حفيظـــــــــــه �سعــــــــــــــــد �سعيــــــــــــــــد كل�ســــــــــــــات2

حكيمــــــــــــــة اأحمــــــــــد املعطـــــــــــي ال�سيــــــــــــف3

روزال عبـــدالواحــــــــــــــــد كــــــــــــودا غــــــــــــــــازي4

ريحانـــــــــــة �سيـــــــــــــد حمبـــــــــــــوب اإبراهيــــــــم5

�ســـــــــــارة �سيـــــــــــــــد حمبــــــــــــــــوب اإبراهيــــــــــــــم6

�سليمـان عبدالعظيـم �سليمـان اأبــو م�سبـح7

�سمــــــاح اأبـــــو الن�ســـــــر جمعــــــــــه عثمــــــــــــــان8

�سهــــــــــــــــــــــــــام حممــــــــــــــــــــــــــــد عبـداللــــــــــــــــــــــــه9

�سمينــــــــــــــــــــــــــة �سالـــــــــــــــــــــــــــــح حممــــــــــــــــــــــــــد 10

�سهناز يوني�سـا �سيـد با�سـط �سيـــــد يو�ســـف11

علـــــــــــي حميــــــــــــــــــــد جا�ســــــــــــــــــم حممـــــــــــــــد12

عليــــا �سلطانـــــة �ستــــار خــان عبـــا�س خــــــان13

فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رزاق14

فريــــــــــــــــــــــــــدة كمـــــــــــــــــــــــــــــال ح�سيــــــــــــــــــــــــــــــن15

كوليــــــــــــــــــــــن مايكــــــــــــــــــــــــــــــــل بيوريـــــــــــــــــــــــن16

مريـــــــــــــــــم عبدالر�سيـــــــــــــــــــد اإ�سماعيـــــــــــــــــل17

منـــــــــى �سهيــــــــــــــل غا�ســــــــــــــــــم زعبنــــــــــــــــــوت18

منـــــــــــــــــــــــــى من�ســـــــــــــــــــــــــــــــور �سيـــــــــــــــــــــــــــــــــف 19

نــــــــــور حممـــــــــــــد اإبراهيــــــــــــــــــم بلحـــــــــــــــاف20

قائمـــة باأ�سـمـــاء مـــن منحــــوا اجلن�سيــــة العمانيــــة
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

قــرار وزاري

رقم 2016/183

ب�إ�ســدار الئحــة تنظيــم 

ا�صتخـدام �صبـاك التحويـط )التدويـر/احلـوي( لل�صيـد

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

رقم 81/53 ،

واإلـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/13 بتنظيم ا�ستخدام �سباك التحويط )التدوير/احلوي( ،

واإلـى موافقـة وزارة املاليـة مبوجـب كتابهـا رقــم : ماليـــة - ت )70506(/م.ت.د/9230/1/8 

بتاريخ 1436/10/12هـ ، املوافق 2015/7/29م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمــل فـــي �ســـاأن تنظيـــم ا�ستخــدام �سبــاك التحويــط )التدويــر/احلــوي( لل�سيــد باأحكــام 

الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2009/13 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�ســر هـــذا القـــرار فــــي اجلريـــدة الر�سميــــة ، ويعمـــل بـــه بعــد م�ســي )30( ثالثيــن يومــا 

مـن تاريـخ ن�سـره . 

�سـدر فـي : 27/ 9 / 1437هـ

املوافـــــق :  3   / 7 / 2016م

د. فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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لئحـة تنظيـم ا�صتخـدام �صبـاك التحويـط )التدويـر/احلـوي( لل�صيـد

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ض 

عليـــه فــــي قانـــون ال�سـيــد البحـــري وحمايـــة الثــروة املائيــــة احليــــة والئحتــــه التنفـيذيــة 

امل�سار اإليهما ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�ض 

�سياق الن�ض معنى اآخر :

�صبـاك التحويـط : 

اإحـدى معدات ال�سيــد احلرفـي التي ي�ستخدمهــا ال�سيادون اأ�سحاب قوارب ال�سيد احلرفـي 

ل�سيد اأ�سماك ال�سطح ال�سغرية ، والتي تعرف حمليا با�سم �سباك التدوير اأو احلوي .   

اأ�صمـاك ال�صطـح ال�صغيـرة : 

االأ�سمـاك التي تعيـ�ض فــي �سـكل جمموعات ، وتتكـون فـي اأغلب االأحيان من �سنف واحــد ، 

وتعي�ض بيــن امليــاه ال�سطحيـــة والقاعيــة ، دون اأن يكون لها اأي ارتباط بقاع البحــر ، وي�ســـل 

اأطوال هـــذه االأ�سماك  ، وتتـــراوح  اإلـــى ع�ســـرات االأطنــان  وزن املجموعـــــة الواحـــدة منهـــــا 

بيــن )8 - 35 �ســم( ، ومنهــا اأ�سمـــاك العومــــة ، وال�سيمـــة ، والربيـــة ، وال�سلعـــة ، وغريهــا 

من االأ�سماك امل�سابهة التي حتددها ال�سلطة املخت�سة .

الرتخيــ�ص : 

املوافقـــة الكتابيـــة الــ�ســادرة من ال�سلطــة املخت�ســـة لل�سيـــاد احلرفــي مالـــك قارب ال�سيــد 

احلرفـــي ، والتـــي ت�سمــــح لـــه با�ستخـــــدام �سبـــاك التحويــــط فـــي ال�سيــــــد ، وفقــا الأحكـــام 

هذه الالئحة .

املرخـ�ص لـه : 

لــه با�ستخدام �سباك التحويط  ، يرخــ�ض  كل �سخ�ض طبيعي مــن ال�سياديــن احلرفـييــن 

)التدوير/احلوي( ، وفقا الأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 2 (

ال يجوز ا�ستخدام �سباك التحويط اإال بعد احل�سول على الرتخي�ض .
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املــادة ) 3 (

ي�سرتط فـي طالب الرتخي�ض ما ياأتي : 

 اأ - اأن يكـون �سيـادا حرفــيا عمانيـا حا�سال على ترخي�ض مزاولة مهنة ال�سيد البحري 

�ساري املفعول ، وم�سى على الرتخي�ض االأول ال�ســادر لــه مبزاولة مهنــة ال�سيــد 

البحري مدة ال تقل عن )3( ثالث �سنوات .

ب - اأن يكون مالكا لقارب �سيد حرفـي مرخ�ض و�ساري املفعول .

املــادة ) 4 (

يقــدم طلــب احل�ســول علــى الرتخيــ�ض اإىل ال�سلطــة املخت�سة ، وفقا للنموذج املعد لهذا 

الغر�ض ، م�سفوعا بتو�سية جلنة �سنة البحر فـي الوالية املعنية ، وعلى ال�سلطة املخت�سة 

درا�ســة الطلــب ، والبــت فـيــه فـي �ســوء ظــروف وواقــع الثــروة ال�سمكيــة ، وموقف املخزون 

ال�سمكي خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعد عدم البت فـي الطلب خالل 

هذه املدة مبثابة رف�ض له ، وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز احل�سول على اأكرث من ترخي�ض .

املــادة ) 5 (

لل�سلطة املخت�سة حتديد اإجمايل عدد الرتاخي�ض التي متنح لل�سيادين فـي كل حمافظة 

فـي �سوء ما ي�سمح به املخزون ال�سمكي ، على اأن تكون االأولوية لل�سيادين املتفرغني للعمل 

فـي مهنة ال�سيد ، وال ميلكون م�سدر دخل اآخر �سوى مهنة ال�سيد .

املــادة ) 6 (

يجب اأن ي�ستمل الرتخي�ض على البيانات االآتية :

 اأ - ا�سم املرخ�ض له ، وعنوانه .

ب - رقم البطاقة ال�سخ�سية ، و�سورة �سخ�سية للمرخ�ض له .

ج - رقم ترخي�ض مزاولة مهنة ال�سيد البحري ، ورقم ترخي�ض قارب ال�سيد .

د - نوع �سباك التحويط املرخ�ض با�ستخدامها .

هـ - مواقع ال�سيد املرخ�ض بها .

و - رقم الرتخي�ض .

ز - تاريخ اإ�سدار الرتخي�ض ، وتاريخ انتهائه .

ح - اأي بيانات اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة .
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املــادة ) 7 (

ت�سدر ال�سلطة املخت�سة نوعني من الرتاخي�ض ، وذلك على النحو االآتي :

احلبل  فـي  غريها  اأو  باحللقات  املجهزة  التحويط  �سباك  ترخي�ض   : االأول  النــوع   -

ال�سفلي ، الذي ي�ستخدم لغلق ال�سبكة من االأ�سفل .

اأو غريهــــا  - النوع الثاين : ترخيــــ�ض �سبـــــاك التحويــــط غيـــر املجهــــزة باحللقــــــات 

فـي احلبل ال�سفلي ، الذي ي�ستخدم لغلق ال�سبكة من االأ�سفل .

املــادة ) 8 (

ي�سدر الرتخي�ض ملدة )2( �سنتني اثنتني ، ويجب جتديده خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

انتهائه بعد �سداد الر�سم املقرر ، ويعد الرتخي�ض ملغى بعد انق�ساء هذه املدة ، ما مل يقدم 

املرخ�ض له عذرا تقبله ال�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 9 (

ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�سة ر�سما على اإ�سدار وجتديد الرتخي�ض ، وذلك على النحو االآتي :

  اأ - )200( مائتا ريال عماين مقابل اإ�سدار ، اأو جتديد النوع االأول من الرتخي�ض . 

ب - )50( خم�سون رياال عمانيا مقابل اإ�سدار ، اأو جتديد النوع الثاين من الرتخي�ض .

 ج - )5( خم�سة رياالت عمانية مقابل ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف للرتخي�ض .

املــادة ) 10 (

اإال بعــد   ، اأنــواع الت�سرفــات  باأي نوع من  ال يجوز للمرخ�ض له الت�سرف فـي الرتخي�ض 

احل�سول على ت�سريح بذلك من ال�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 11 (

يلتزم املرخ�ض له مبمار�سة ال�سيد خالل مدة الرتخي�ض ، وفـي حال عدم ممار�سة ال�سيد 

خالل )18( ثمانية ع�سر �سهرا متتالية ، يجوز لل�سلطة املخت�سة اإلغاء الرتخي�ض ، ما مل 

يقدم املرخ�ض له عذرا تقبله .

املــادة ) 12 (

يجب اأال تتجاوز ن�سبة االأ�سماك االأخرى التي يتم �سيدها عر�سا دون ق�سد - غري اأ�سماك 

ال�سطح ال�سغرية - )5%( خم�سة باملائة من اإجمايل كمية االأ�سماك امل�سيدة فـي كل عملية 

�سيد با�ستخدام �سباك التحويط . 

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )1154(

املــادة ) 13 (

يلتزم املرخ�ض له با�ستخدام النوع االأول من الرتاخي�ض بال�سروط واملوا�سفات االآتية : 

1 - اأال يقل طول القارب املرخ�ض له با�ستخدامه فـي ال�سيد عن )10( ع�سرة  اأمتار .

2 - اأال تقل م�سافة ال�سيد من ال�ساطئ عن )10(  ع�سرة اأميال بحرية ، واأال يقل العمق 

عن )35( خم�سة وثالثني مرتا من �سطح البحر .

3 - اأال يزيد ارتفاع �سباك التحويط على )30(  ثالثني مرتا ، واأال يزيد طولها االإجمايل 

على )400( اأربعمائة مرت .

4 - اأال يقل قيا�ض فتحة عني �سبكة التحويط عن )20( ع�سرين مليمرتا .

5 - ا�ستخــدام �سبــاك التحويــط خــالل الفتــرة مــن بعــد �ســروق ال�سم�ض ، وحتى قبل  

غروبها .

6 - تركيب جهاز التتبع فـي القارب املرخ�ض له با�ستخدامه فـي ال�سيد ، وفقا لل�سروط 

واملوا�سفات التي حتددها ال�سلطة املخت�سة . 

املــادة ) 14 (

يلتــزم املرخــ�ض لــه با�ستخــدام النـوع الثانـي مـن �سبـاك التحويط ، بال�سروط واملوا�سفات 

االآتيــة :

ال�ساعة  ال�سم�ض وحتى  ا�ستخدام �سباك التحويط خالل الفرتة من بعد �سروق   - 1

)12( الثانية ع�سرة ظهرا .

2 - اأال تقل م�سافة ال�سيد عن )٫5( ن�سف ميل بحري من ال�ساطئ .

3 - اأال يزيد ارتفاع �سبكة التحويط على )10( ع�سرة  اأمتار ، واأال يزيد طولها االإجمايل 

على )400( اأربعمائة مرت . 

4 - اأال يقل قيا�ض فتحة عني �سبكة التحويط عن )30( ثالثني مليمرتا .

املــادة ) 15 (

يحظر ا�ستخدام �سباك التحويط خالل الفرتة من االأول من �سهر اأغ�سط�ض ، وحتى نهاية 

�سهر نوفمرب من كل عام .
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املــادة ) 16 (

يحظــر حيــازة �سبـــاك التحويـــط املخالفـــة للموا�سفــات املن�سو�ض عليها فـي املادتني )13( 

و )14( من هذه الالئحة فـي اأي موقع كان .

املــادة ) 17 (

يحظر ا�ستخدام �سباك التحويط فـي م�سافــة تقل عن )2( ميلني بحريني اثنني من مناطق 

منو اأ�سجار القرم ، وال�سعاب املرجانيــة ، واالأخوار ومــداخلهــا ، ومواقــع ال�سعــاب ال�سناعيــة 

)ال�ســدود( ، واجلبال البحرية ، ومعـدات ال�سـيادين الثابتة وغري الثابتة ، واملحميات املائية ، 

ومداخل واإحرامات املوانئ .

املــادة ) 18 (

اأ�ســراب االأ�سمــاك بهــدف التحويــط عليها  اأي و�سيلــة لتجميــع وجــذب  يـحظـــر ا�ستـخــدام 

ل�سيدها .

املــادة ) 19 (

على املوظفـني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية لتنفـيذ اأحكام قانون ال�سيد البحري 

وحمايــة الثـــروة املائيـــة احليـــة والئحتـــه التنفـيذيـــة امل�سار اإليهما ، �سـبط الـمـخـالفـني ، 

والـتـحفـــظ علـــى الـ�سبــــاك املخالفـــة الأحكـــام هذه الالئحة ، واتخاذ االإجراءات القانونية 

الالزمة .

ويعد خمالفة الأحكام هذه الالئحة ، اعرتا�ض اأي من املوظفـني امل�سار اإليهم فـي هذه املـادة .

املــادة ) 20 (

مـع عــدم االإخــالل بــاأي عقوبــة اأ�ســد من�ســو�ض عليها فـي قانون ال�سيد البحري وحماية 

الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�سار اإليهما ، يجـــوز لل�سلطـــة املخت�ســـة �سحـــب 

الرتخي�ض ب�سفة موؤقتة اأو نهائية ، فـي حال خمالفة اأي من اأحكام هذه الالئحة .
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وزارة ال�سياحــــة

قــرار وزاري

رقم 2016/56

ب�سـاأن ر�سـ�م تاأجيـر قاعـة امل�ؤمتـرات والفعاليـات مببنـى وزارة ال�سياحـة

ا�سـتنادا اإلـى القانون املايل ال�سـادر باملـر�سوم ال�سلطـاين رقم 98/47 ،

واإىل املـر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/61 باإن�ساء وزارة ال�سياحة وتعيني وزير لها ،

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

واإلـى موافــقـة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يكون تاأجري قاعة املوؤمترات والفعاليات مببنى وزارة ال�سياحة نظري الر�سوم الآتية :

1 - )1000( األف ريال عماين ، عن كل يوم .

2 - )30%( ثالثيـن باملائــة م�سروفــات اإداريـة وت�سغيليـة ت�سـاف اإلــى جممــوع القيمــة 

الإيجارية الكلية للقاعة .

املــادة الثانيــــة

يلتزم امل�ستاأجر - من غري وحدات اجلهـاز الإداري للدولة - بتقدمي خطاب �سمان م�سرفـي 

�سار حلني انتهاء مدة الإيجار ، على اأن يرد بعد ت�سلم القاعة بحالة جيدة .

املــادة الثالـثــــة

يلتزم امل�ستاأجر با�ستغالل القاعة املوؤجرة فـي الغر�ص املخ�س�ص لها ، وباملحافظة عليها ، ويكون 

م�سوؤول عما ي�سيبها فـي اأثناء انتفاعه بها ، من تلف اأو هالك نا�سئ عن �سوء ا�ستغاللها .

املــادة الرابعــــة

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

�سـدر فـي : 24 من رم�ســـــــــان 1437هـ

امل�افـــــق : 30 من ي�نيــــــــــــ� 2016م                                                   

                             اأحمد بن نا�سر بن حمد املحرزي

                                                                                                 وزيــــــــــر ال�ســــيـــــاحــــــــــة
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احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 

قـــرار 

رقـــم 2016/6

باإعـادة ت�سكيــل جملــ�س اإدارة �سندوق تقاعـد احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 

ا�صتنـــادا اإلـــى النظـــام الأ�صا�صـــي ل�صنـــــدوق تقاعـــــــد احلــــر�س ال�صلطانــــي العمانــــي ال�صــــادر 

بالقــــرار رقــــم 94/1 ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تقــــــرر

املــادة الأولـــــى

يعـــــاد ت�صكيــــــل جملــــ�س اإدارة �صنــــــدوق تقاعـــــد احلــــــر�س ال�صلطانـــــــي العمانـــــــي برئا�صتنـــــــا 

وع�صويـــــة كـــــل مــــن :

1 - العميد الركن / حممد بن يو�صف بن �صعيد احلارثــــي                        نائبـا للرئيـ�س

2 - العقيد الركن / حمـــد بن حممــــد بن را�صـــــد العبــــــــري                           ع�صــــــــــــــــــــــــــــــوا

3 - العقيد الركن / نا�صـر بن �صالـــم بن �صليمــان املعمــــــري                           ع�صــــــــــــــــــــــــــــــوا 

4 - العقيد الركن / �صعيد بن حممــــد بن نا�صـر اجلابــــــري                           ع�صــــــــــــــــــــــــــــــوا

5 - العقيد الركن / حميد بن فا�صل بن �صليمان القرينـــي                            ع�صــــــــــــــــــــــــــــــوا

6 - ال�صابط املدين / �صعيـــــد بن حمـــــد بن جمعــــة املالكـــــي                           ع�صــــــــــــــــــــــــــــــوا

7 - الفا�صل /  عبدالعزيـز بن حممـد اخلرو�صــــي - ممثل وزارة املالية       ع�صــــــــــــــــــــــــــــــوا

ويعــــني الفا�صــــل / م�صبــــح بن �صيـــــف بـــن م�صبــــح املطيــــري مديــــر ال�صنـــــدوق بالوكالــــة 

ع�صـــوا ومقـــــررا للمجلـــــ�س . 

املــادة الثانيــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�سدر فـي : 16 من رم�ســــــان  1437هـ

املوافــــق : 22 من يونيـــــــــو  2016م 

اللواء الركن / خليفة بن عبداللـه بن �سعيد اجلنيبي 

قائـــــــــــــــد احلــــــــر�س ال�صلطانــــــــي العمانـــــــــــي 
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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت 

ا�ستــــــــــدراك

 2016/26 رقـــم  فـــي القـــرار  مـــادي  اأنــه وقــع خطــــاأ  اإلـــى  تنـــــوه هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت 

باإ�صدار الئحـة ف�صـل احل�صابات املن�صور فـــي اجلريــــــدة الر�صميـــــــة العــــدد )1143( ال�صــــــــادر 

بتاريخ 9 مـــن رجــــــــــب 1437هـ ، املوافـــــــــق 17 مـــن ابريـــــــل 2016م ، حيـــث وردت املـادة )33( 

علـى النحـو االآتـي :

املــادة ) 33 (

يلتــــزم املرخــ�ص لــــه املهيمن عند تقدمي املجموعــــة الثانيــة ومـــا بعدهـــا مـــن ح�صاباتــــه 

التنظيمية املنف�صلة ، بتقدمي تلك احل�صابات اإىل الهيئـة بنـاء علـى مبداأ التكلفـة املخ�ص�صة 

بالكامــل ، با�صتخـــدام حما�صبــة التكلفة التاريخية ، ومبداأ التكلفــة املخ�ص�صــة بالكامـــــل 

با�صتخـــــــدام حما�صبــــة التكاليــــــف احلاليـــــة ، خـــــالل فتــرة ال تتجـــــاوز )6( �صتـــــة اأ�صهـــر 

من انتهاء ال�صنة املالية للمرخ�ص له املهيمن التي تتعلق بها هذه التكاليف . 

وال�صحيـــــح هــــــو : 

املــادة ) 33 (

يلتــــزم املرخــ�ص لــــه املهيمن عند تقدمي املجموعــــة الثانيــة ومـــا بعدهـــا مـــن ح�صاباتــــه 

التنظيمية املنف�صلة ، بتقدمي تلك احل�صابات اإىل الهيئـة بنـاء علـى مبداأ التكلفـة املخ�ص�صة 

بالكامــل ، با�صتخـــدام حما�صبــة التكلفة التاريخية ، ومبداأ التكلفــة املخ�ص�صــة بالكامـــــل 

با�صتخـــدام حما�صبــــة التكاليــــــف احلاليـــــة ، ومبــداأ التكلفــة التدريجيــة الطويلة االأمــد ، 

خـــــالل فتــرة ال تتجـــــاوز )6( �صتـــــة اأ�صهـــر من انتهــاء ال�صنـة املالية للمرخ�ص له املهيمــن 

التي تتعلق بها هذه التكاليف . 

لـــذا لــــزم التنويــــه .

هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت 
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وزارة العــــدل

قـرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقــم 2016/4/31

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

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

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قــرار جلنة قبول املحامــني رقــم 2004/2 بتاأ�سيـــــ�س �سركــــة/عبداللـه القا�سمي وعلي 

اجلابري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2016/4 بتاريخ 2016/5/15م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديـــالت املرفقــة علـى عـقـد تاأ�سيـــــ�س �سركـــــة / عبداللـه القا�سمي وعلي اجلابري 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي :  8  / 8 /  1437هـ 

املوافـــــق :  15/ 5 / 2016م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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اجتمـــاع جمعيـــة ال�شركـــاء 

ل�شركـة عبداللـه القا�شمـي وعلـي اجلابـري للمحامـاة وال�شت�شـارات القانونيـة

القا�سمي  عبداللـه  �سركة  فـي  ال�سركاء  اجتمع  2016/3/30م  املوافق  الأربعاء  يوم  فـي  اإنه 

وعلي اجلابري للمحامـاة وال�ست�سارات القانونيــة ، وبح�ســور املحامي/ عامر بن نا�سر بن 

خليفة الربيعـي ، واتفقوا على الآتي :

دخول الأ�ستاذ/ عامر بن نا�سر بن خليفة الربيعي �سريك فـي ال�سركة .  - 1

البالغــة  )اأ�سهمـــه(  عـــن ح�س�ســـه  بــن عبداللـــه اجلابــــري  الأ�ستــاذ/ علـــي  تنـــازل   - 2

)10٫000( ع�ســـرة اآلف ح�ســة )50%( فـي ال�سركة لالأ�ستــاذ / عامر بن نا�سر بن 

خليفـــة الربيعي .

كما مت التفاق على تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة كالآتي :

1 - اأ�شمـــاء ال�شركــــاء وعناوينهــــم

العنـــــوانحمل الإقامـةاجلن�شيــةال�شـــــــــــم

م�سقطعماينعبداللـه بن حمود بن حمد القا�سمي
�س.ب : 889 

ر.ب : 111

م�سقطعماينعامر بن نا�سر بن خليفة الربيعي
�س.ب : 889 

ر.ب : 111
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2 - راأ�س مـــال ال�شركــــة والأ�شهــــم 

راأ�س مــــال ال�سركــــة )20٫000 ر.ع ( ع�ســـرون األــــف ريــــال عمانــــي مق�سمـــــا اإلـــى ع�سريــــن األــف 

ح�ســة )�سهــم ( بقيمــة ا�سميــة قدرهــا ريــــال عمانــــي واحــــد لل�سهــــم الواحــــد ويكـــون توزيعهــا 

كالآتـــي :

الن�شبـــةعدد احل�شــــ�سال�شـــــــــــم

50%10٫000عبداللـه بن حمود بن حمد القا�سمي

50%10٫000عامــــــر بن نــــا�سر بــن خليفــــة الربيعـــي

توقيــع ال�شركـــاء :

 عبداللـه بن حمود بن حمد القا�سمي                     التوقيع         

 علي بن عبداللـه بن را�سـد اجلابــري                      التوقيع

 عامــر بن نا�ســـر بن خليفة الربيعــي                     التوقيع
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قـرار لـجنـة قبـول املحامـني

رقم 2016/5/14

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ساأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2016/5 بتاريخ 2016/6/19م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقـــــة على تاأ�سيـــــ�س �سركـــة / هــــالل الــــرواحي وماجــــد الرا�ســــدي و�سريكهــــم للمحامــاة 

وال�ست�ســارات القانونية ) �سركــة مدنيـــة للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 13 / 9 / 1437هـ 

املوافـــــق : 19 / 6 / 2016م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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عقـد تاأ�شيـ�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة

اإنه فـي يوم الثالثاء املوافق 2016/5/31م اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون اأدناه على 

تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة ، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون 

رقـــــم 99/70  الـــوزاري  القـــرار  واأحكام  ال�سلطاين رقم 96/108  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة 

ال�سادر ب�ســـــاأن ال�ســروط والإجـــراءات الالزمـــة لتاأ�سيــــ�س ال�سركات املدنية للمحاماة . 

ا�شـم ال�شركــة

املـــادة ) 1 ( 

للمحامــاة  الرا�ســــدي و�سريكهــــم  الــــرواحي وماجــــد  هــــالل  : مكتب  ال�سركــة  ا�سـم  يكـون 

وال�ست�ســارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شي

املـــادة ) 2 (

يكـــون مركـــز ال�سركــــة الرئي�سي فـــي حمافظـــة م�سقط )�سلطنــــة عمــان( ويجــــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها ، وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم

وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (

تتكــون ال�سركــة مـن ال�سركـــاء الآتــني : 

حمل الإقامةاجلن�شيةال�شـــــمم

م�سقطعماينهـالل بن حممـد بن عبداللــه الرواحـــي1

م�سقطعمايند. غالب بن عبداللـه بن �سعيد الرو�سدي2

م�سقطعماينماجـــد بن نا�سـر بن �سليمــــان الرا�ســـدي3
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غـر�س ال�شــركـــة

املـــادة ) 4 (

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

عن الآخرين فـي الدعـــاوى والأعمـــال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفـــظ وا�سرتداد حقوق 

موكليهــم والدفــاع عن تلك احلقـــوق �ســواء كانــت ماديــة اأو معنويـــة ، والعمـــل فـي جمــــال 

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

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

والدعــاء العـــام واللجـــان الإداريـــة ذات الخت�سا�س الق�سائــي وجهــات التحقيــق الر�سميــة 

الــراأي وامل�سورة  واإبــداء  اأو عليهم  التي ترفع منهــم  الأخرى والدفاع عنهـم فـي الدعاوى 

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

مـــدة ال�شــركـــة

املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركـــة اأعمالهـــا بعد �ســـدور القــرار من اجلهات املخت�سة ، وت�ستمـر اإلــى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفـيتها ، طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )12000( اثنا ع�سر األـــف ريــال عمانـي مق�سمــا اإلــى )12000( اثنتي ع�سرة 

األف ح�ســـة بقيمـــة ا�سمية قدرهـــا )1( ريــــال واحــــد للح�ســــة الواحـــدة كالآتي :

عدد احل�ش�سا�شــم ال�شريـــكم

)4000( ح�سةهـالل بن حممـد بن عبداللــه الرواحـــي1

)4000( ح�سةد. غالب بن عبداللـه بن �سعيد الرو�سدي2

)4000( ح�سة ماجـــد بن نا�سـر بن �سليمــــان الرا�ســـدي3
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كيفـية توزيـع الأربـاح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

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

وفـي حالــة وجــود خ�ســـائر فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التاليــة ، ول تــوزع الأربــاح 

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

مديـــر ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (

يتولــى اإدارة ال�سركــة مديـــر يعينـــه ال�سركـــاء بالإجمـــاع ، وقــد اختــار ال�سركـاء بالإجماع  اأ - 

الفا�ســلني/هــالل بــن حممــد بــن عبداللـــــه الرواحـــي وماجــد بـــن نا�ســـر بــن �سليمان 

الرا�سدي ، ليكـون كالهمـــا مديــرين لل�سركة حمور هــذا العقــد منفردين وب�سالحيــات 

مطلقــة . 

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

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة . 

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

والتو�سيات لل�سركاء ، ب�ساأن الآتي : 

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

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

املعتمدة . 

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3

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

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

اختيار وتعيني واإنهاء خدمــات موظفــــي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين ،   - 6

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .
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ي�سـاأل املديـر ب�سفـة �سخ�سيـة جتـاه ال�سركـة اأو الغـري ، عـن خمالفة الأنظمة واللوائح  د - 

اأو عقد ال�سركة ، اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة . 

ل يجـوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ، ولكن له اأن يطلع بنف�سه  هـ - 

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

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

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

يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك ، قبل �سهرين  و - 

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

اعتزاله .

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء 

املـــادة ) 9 (

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

 ب - ل يجـــوز لل�سريـــك دون موافقة باقي ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلـا�س اأو حل�ســـاب 

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

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

عو�س لأي من ال�سركاء ، وب�سرط موافقة ال�سركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

د - ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفى �سفة ال�سريك ، اإل اأنهم ي�ستحقون املرتب ال�سهري 

الذي كان يتقا�ساه ال�سريك املتوفـى ، وكمــا اأنـــه ل ي�ستحـق الورثـة الأربــاح ال�سنويـــة 

اعتبارا من ال�سنة التالية للوفاة بناء على اتفاق ال�سركاء . 

هـ - كل قـــرارات ال�سركـــاء بتعديل عقد ال�سركـــة اأو اإدخـــال �سركـــاء جدد اأو زيـــادة راأ�س مال 

ال�سركــة اأو تعديــل ح�ســة ال�سريــك فـي امل�ساركـــة فــي اأربـــاح وخ�سائــــر ال�سركــــة ، يجــــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

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

 املـــادة ) 10 (

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

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه .

2 - اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة 

لل�سركة .

3 - اأن يعقــد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنـــازل ل�سالـــح الدائنيـــن اأو �سنـــد اعتــراف بحكـــم 

اأو �سمان ، اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي 

جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة . 

كـيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها 

املـــادة ) 11 (

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

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

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

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

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

الوزاري رقم 99/70 ، ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

6 - عـــــدم ممار�ســـة ال�سركـــــة ن�ساطهــــا رغــــم مــرور �سنــة علــى تاأ�سي�سهــــا ، اأو توقفهـــا 

، ما مل تقرر جلنة قبول  اأ�سهر  �ستة  عن ممار�سة ن�ساطها مدة تزيد على )6( 

املحامني منحها مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وذلك لت�سحيح اأو�ساعها . 

7 - اأي اأ�سبـــاب اأخـــرى ينـــ�س عليهـــا القـــرار الـــوزاري رقم 99/70 ، ب�ســـاأن ال�ســــروط 

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

ب - تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتبارية 

بالقــدر الـــالزم للت�سفـيـــة ، وي�ســاف اإلـى ا�سـم ال�سركـة خـالل مــدة الت�سفـيــة عبــارة 

) حتت الت�سفـية ( .
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 ، ال�سركة  اإدارة  قائمـا على  ، ومع ذلك يظــل  ال�سركــة  بانق�ساء  املدير  �سلطة  تنتهي   - ج 

ويعترب بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي ، اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ، ويجب 

اأ�سباب انق�ساء  اأي �سبب من  اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق  على املدير 

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

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

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفـيـة اأعمالهـا ، يتعيـن اإنهـاء كافـة الق�سايـا 

التي يجري العمل فـيها ، والتفاق بني ال�سركاء على كيفـية اإنهائها ، وميكن ا�ستخدام 

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

القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

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

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املـــادة ) 13 (

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

وديا ، فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال 

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

توقيـــع ال�شركــــاء 

1 - هـالل بن حممـــد بن عبداللــــه الرواحــــــي                           التوقيــــع

2 - د . غالب بن عبداللـه بن �سعيد الرو�سدي                           التوقيــــع

3 - ماجـــد بن نا�ســـر بن �سليمـــــان الرا�ســــــدي                           التوقيــــع
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وزارة التجـارة وال�صناعـة

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

2002/4/23التجارة وال�صناعةفران�صي�صكو �صمالتو انرتنا�صيونال 113793

2002/9/8 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن214182

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن314183

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن414184

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن514185

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن614186

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن714187

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن814188

2002/6/22 التجارة وال�صناعةدين�صو كوربوري�صن914189

2003/3/15 التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر ليمتد1014222

2002/6/22 التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر ليمتد1114223
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

2002/6/22 التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر ليمتد1214226

2002/6/22 التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر ليمتد1314227

2016/5/26  التجارة وال�صناعةدايو انرتنا�صيونال كوربوري�صن1438395

2016/5/26  التجارة وال�صناعةدايو انرتنا�صيونال كوربوري�صن1538396

2007/1/10 التجارة وال�صناعةدايو انرتنا�صيونال كوربوري�صن  1638905

2006/7/3 التجارة وال�صناعةم�صاريع دار الت�صويق للتجارة 1738960

1840738

فدري�صن انرتنا�صيونال دى فود بول 

ا�صو�صي�صن)فيفا(

2008/5/13 التجارة وال�صناعة

1940739

فدري�صن انرتنا�صيونال دى فود بول 

ا�صو�صي�صن)فيفا(

2008/5/13 التجارة وال�صناعة

2007/11/24 التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر ليمتد  2041355

2007/7/18 التجارة وال�صناعةحممد اقبال غالم حممد من�صوري 2142515

2007/11/11 التجارة وال�صناعةري�صمونت انرتنا�صيونال ا�س.ايه 2243706

2008/3/10 التجارة وال�صناعةري�صمونت انرتنا�صيونال ا�س.ايه 2344018
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