ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1154

ال�سن ــة اخلام�ســة والأربعــون

الأحــد � 12ش ـ ـ ـ ـ ــوال 1437هـ

املـوافـ ـ ـ ــق  17يـوليـ ـ ـ ـ ــو 2016م
املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

رقم
ال�صفحة

مر�سـ ـ ـ ــوم �سلطـان ـ ــي رق ـ ـ ــم  2016/35بالت�صديـ ــق عل ــى اتفاقيـ ــة تع ـ ــاون بي ــن حكومـ ــة
�سلطنـة عمــان وحكومــة دولـة قط ــر فـي املجـال
الأمنـي .

5

مر�سـ ـ ـ ــوم �سلطـان ـ ــي رق ـ ـ ــم  2016/36بالت�صديـق علـى اتفاقيــة بيــن حكومــة �سلطنــة
عم ــان وحكومــة جمهوري ــة الربازيـ ــل االحتاديـ ــة
حـول الإعفــاء املتبــادل من الت�أ�شيـرة حلاملـي
جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة والر�سمية
واخلدمة .
مر�سـ ـ ـ ــوم �سلطـان ـ ــي رق ـ ـ ــم  2016/37مبنـح اجلن�سيـة العمانيـة .

10
21

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/183ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/7/3ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
ا�ستخـ ــدام �شب ــاك التحويـ ــط (التدويـ ــر/احلـ ــوي)
25
لل�صيـد .
وزارة ال�سياحــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/56ص ـ ــادر ف ـ ــي 2016/6/30ب�شـ�أن ر�سـوم ت�أجيـر قاعـة
31
امل�ؤمتـرات والفعاليـات مببنـى وزارة ال�سياحـة .
احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/6ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/6/22ب�إعــادة ت�شكي ــل جمل ــ�س
�إدارة �صن ـ ــدوق تقاعـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــر�س ال�سلطان ـ ـ ــي
32
العمان ـ ــي .
هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت
33
ا�ستـ ـ ـ ـ ــدراك .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة العـــــدل
ق ــرار جلـنة قبــول املحاميــن رقم  2016/4/31ب إ�عـالن تعديل بع�ض مواد عقد ت�أ�سي�س
37
�شركة مدنيـة للمحاماة .
قرار جلنة قبول املحاميـن رقم  2016/5/14ب�إعـالن ت�أ�سي�س �شركة مدنيـة للمحاماة 40 .
وزارة التجــارة وال�صناعــة
47
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2016/35
بالت�صديـق علـــى اتفاقيـة تعـــاون
بين حكومـة �سلطنـة عمــان وحكومــة دولـة قطـــر في المجـال الأمنـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر 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  19من رجب 1437هـ  ،املوافق  26من ابريل 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديـق علـى االتفاقيـة امل�شـار �إليهـا  ،وفقـا لل�صيغـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من �شـــــــــــــوال �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  11 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م
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اتفاقيــــة تعــــــاون
بني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة دولـة قطر فـي املجـال الأمنـي
�إن حكومـ ـ ــة �سلطنـ ــة عم ــان ممثل ـ ــة ف ــي وزارة الداخلي ـ ــة  ،وحكوم ــة دول ــة قطـ ــر ممثل ـ ــة
فـي وزارة الداخلية امل�شار �إليهما فيما بعد بـ "الطرفني" ،وانطالقا من روح الأخوة ال�صادقة
والروابط الوثيقة التي جتمع بني �شعبي البلدين ال�شقيقني  ،وتعزيزا لعالقات التعاون
بينهم ــا مب ــا يخ ــدم امل�صال ــح امل�شرتك ــة  ،وحر�صا منهما على حتقيق �أكرب قدر من التعاون
مــن أ�ج ــل امل�ساهم ــة الفعالــة ف ــي مكافح ــة اجلرمي ــة بكافــة �أ�شكالهــا  ،ورفع كفاءة الأجهزة
الأمني ــة  ،وانطالق ــا مــن قناعتهم ــا ب�أوا�ص ــر الرواب ــط التي جتمــع بني �أبنائهما ووحدتهما
الإقليمية وم�صريهما الواحد وم�صاحلهما امل�شرتكة ،
فقد اتفق الطرفان على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
مـع مراع ــاة ما تق�ضــي ب ــه الت�شريعــات الوطنيــة للبلديــن واالتفاقيـات الدولية التي تكون
الدولتان طرفا فيها  ،يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما  ،وتبادل
اخلربات الأمنية والفنية من �أجل مكافحة اجلرمية بكافة �أ�شكالها  ،وخا�صة فـي املجاالت
الآتيـ ــة :
 - 1الإرهــاب بكافـة �أ�شكالـه و�صــوره .
 - 2مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية و�سالئفها .
 - 3البحـ ـ ــث اجلنائـ ـ ـ ـ ــي .
 - 4الهجـرة واجل ــوازات .
 - 5التعلي ـ ــم والتدري ــب .
� - 6أم ـ ـ ـ ـ ـ ــن املن�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�آت .
 - 7الإجتـ ـ ـ ــار بالب�شـ ـ ـ ـ ــر .
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 - 8الأجانب املبعدون لأ�سباب �صحية �أو �أمنية �أو جنائيـة .
 - 9اجلرائــم الإلكرتوني ــة وجرائـ ــم احلا�سـ ــب الآل ـ ــي .
 - 10املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور .
� - 11أي جماالت �أخرى يحددها الطرفان ب�صورة م�شرتكة .
املــادة ( ) 2
يتبادل الطرفان املعلومات املتعلقة باجلرائم التي يتم الإعداد الرتكابها �أو التي مت ارتكابها
�أو التي لها عالقات بالتنظيمات ذات ال�صلة بهذه اجلرائم  ،وما يظهر من جرائم جديدة
و�أ�ساليــب ارتكابهــا  ،ومــا تــم اتخــاذه مــن �إجراءات لتعقبهــا وجمعهــا  ،وفـي �سبيل ذلك ين�ش�أ
ات�صال وثيق بني م�س�ؤويل الأجهزة الأمنية املخت�صة فـي البلدين .
املــادة ( ) 3
يعمــل الطرف ــان علــى تعزيــز التع ــاون ف ــي جمــال تطويــر �أنظمــة 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 ف ــي جمــاالت التعليــم والتدريـب  ،والزيـارات للمعاهـد
والكليات وامل�ؤ�س�سات املختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية املماثلة فـي البلدين .
املــادة ( ) 5
يحيط كل طرف الآخر علما بامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية والندوات الثقافية التي تدخل
فـي نطاق هذه االتفاقية  ،وب�صفة خا�صة جماالت اجلرمية و�سالمة املرور والتعليم والتدريب
وذلك قب ــل م ــدة كافيـ ــة من انعقادهـ ــا  ،لكي يت�سنى للط ــرف الآخــر امل�شاركة والإ�سهــام فيه ــا
متى رغب فـي ذلك .
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املــادة ( ) 6
يتخـ ــذ الطرفـ ــان الإجراءات ال�ضرورية للمحافظة على �سريــة املعلومات املتبادلة بينهمــا ،
�إذا بيـن الطـرف الـذي قــام بت�سليمه ــا ب�أنه ــا �سري ــة  ،وال يجوز ت�سليم امل�ستنـ ــدات والوثائ ــق
�أو املواد امل�سلمــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة �أو الإف�صــاح عنهــا �أو �إف�شا ؤ�هــا لطرف ثالــث دون
موافقــة الطرف الآخر .
املــادة ( ) 7
يتبــادل الطرفــان �أ�سمــاء وبيانــات الأ�شخــا�ص ذوي ال�سوابــق اجلرميــة اخلطــرة  ،املدرجيــن
علـى قوائـم املمنوعيـن مـن دخـول البـالد �أو اخلـروج منهـا .
املــادة ( ) 8
يحق لأي طرف �أن ميتنع عن �إجابة �أي طلب مبوجب هذه االتفاقية � ،إذا كان من �ش�أن هذا
الطلـ ــب �أن ي�ؤثــر علــى �سيــادة و�أمــن دولتــه �أو نظامهــا العــام � ،أو �أي م�صلحــة �أ�سا�سيــة لــه ،
�أو يتعار�ض مع ت�شريعاته الوطنية .
املــادة ( ) 9
تنفيذا لأحكام هذه االتفاقية يتم االت�صال بني الطرفني مبا�شرة  ،وميثل اجلانب العماين
�إدارة االت�صــال لل�شرط ــة العربي ــة والدولي ــة ب�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة  ،وميثــل اجلانــب
القطري �إدارة التعاون الدويل بوزارة الداخلية القطرية .
املــادة ( ) 10
تتولــى �شرط ــة عم ــان ال�سلطاني ــة ب�سلطن ــة عم ــان  ،ووزارة الداخلي ــة بدول ــة قط ــر تنفي ــذ
االلتزامات املرتتبة على هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 11
جميع النفقات الناجتة عن تطبيق هذه االتفاقية  ،يتحملها الطرف الذي تتم الإجراءات
املطلوبة على �إقليمه .
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املــادة ( ) 12
يجـ ــوز تعديـ ــل �أحك ــام هــذه االتفاقي ــة �أو �أي نــ�ص من ن�صو�صه ــا باتف ــاق الطرفــني كتابـة ،
وذلك وفقا للإجراءات القانونية املعمول بها فـي كال البلدين .
املــادة ( ) 13
�أي خــالف قد ين�ش ـ�أ عــن تف�سيــر �أحكــام هــذه االتفاقيــة  ،يتــم ت�سويته بوا�سطة املفاو�ضات
عن طريق القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 14
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق عليها  ،وفقا
للإجراءات القانونيــة املعمــول بهــا ف ــي كـ ــال البلديـ ــن  ،وت�ســري ملــدة ( )3ثــالث �سنــوات ،
وجتدد تلقائيا ملــدة �أو مل ــدد مماثلة  ،ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر كتابة عرب القنوات
الدبلوما�سية برغبته فـي �إنهائها  ،وذلك قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريـخ �إنهائهـا
�أو انتهائها  ،وتظل �أحكام االتفاقية نافذة بالن�سبة للطلبات التي قدمت قبل �إنهائها .
و�إ�شهــادا علــى مــا تقــدم  ،قــام املفو�ضــان �أدنــاه واملخــوالن مــن قبــل حكومتيهم ــا بالتوقي ــع
على هذه االتفاقية .
حررت هــذه االتفاقيــة  ،ووقعــت فـي مدينــة الدوحــة يــوم الثالثاء بتاريـ ــخ  19رجـ ــب 1437هـ
املوافق  26ابريل 2016م  ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية  ،ولكل منهما ذات احلجية .
عــن
حكومـة �سلطنـة عمـان
حمــود بن في�صــل البو�سعيــدي
وزيـــــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة

عــن
حكومـة دولـة قطـر
عبــــداللــــــه بن نا�صـــــــر �آل ثانــــــــــي
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخليــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2016/36
بالت�صديـق علـــى اتفاقيـة بين حكومـــة �سلطنـــة عمـــان
وحكومــة جمهوريــة البرازيــل االتحاديــةحـول الإعفــاء المتبــادل
من الت�أ�شيـرة لحاملـي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والر�سمية والخدمة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلــى االتفاقيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان  ،وحكومـة جمهوريـة الربازيـل االحتاديـة حـول
الإعفـاء املتبـادل مـن الت�أ�شيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة والر�سميـة
واخلدمة  ،املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  25من مايو 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديـق علـى االتفاقيـة امل�شـار �إليهـا  ،وفقـا لل�صيغـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من �شـــــــــــــوال �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 االتحاديــةحـول الإعفــاء المتبــادل
من الت�أ�شيـرة لحاملـي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والر�سمية والخدمة
�إن حكومـ ــة �سلطنـ ــة عم ــان  ،وحكومة جمهورية الربازيل االحتاديــة  ،وامل�شار �إليهمـا �أدنــاه
بـ" الطرفـني " ،
�إذ حتدوهم ـ ــا الرغب ــة فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما  ،حاملي جوازات ال�سف ــر الدبلوما�سي ــة
�أو اخلا�صة �أو الر�سمية �أو اخلدمة ال�سارية املفعول فـي �إقليم الطرف الآخر ،
ورغبة منهما فـي تقوية عالقات ال�صداقة بني البلدين ،
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
 - 1ج ــوازات ال�سفـ ـ ــر الدبلوما�سي ــة �أو اخلا�ص ــة �أو اخلدم ــة �ساريـ ــة املفع ــول التابع ـ ــة
حلكومة �سلطنة عمان .
 - 2جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو الر�سمية � ،سارية املفعول التابعة حلكومة جمهورية
الربازيل االحتادية .
املــادة ( ) 2
يجـ ـ ـ ــوز ملواطن ـ ــي �أي من الطرفـ ـ ــني حاملي �أي م ـ ـ ـ ــن اجل ـ ـ ــوازات ال�ساري ـ ــة امل�شـ ـ ــار �إليه ـ ــا
فـي املــادة ( ، )1الدخــول �إىل � ،أو املــرور عب ــر � ،أو البقاء فـي � ،أو اخلروج من �إقليم الطــرف
الآخر دون �شرط احل�صول على الت�أ�شرية ملــدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما  ،وخــالل م ــدة
( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة .
املــادة ( ) 3
يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها
فـي املــادة ( ، )1عدم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي �أثناء
�إقامتهم فـي �إقليم الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 4
يجب على مواطني �أي من الطرف ــني حاملي �أي من جــوازات ال�سفر ال�سارية امل�شــار �إليها
فـي املــادة ( ، )1االلتزام بالقوانــني والأنظم ــة املعمــول بهــا فـي �أثناء �إقامتهــم فـي �إقلي ــم
الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
يجـ ـ ــب �أن تكـ ــون جـ ــوازات ال�سفـ ـ ــر امل�شـ ـ ــار �إليه ـ ــا فـي املـ ــادة ( ، )1واخلا�صـ ـ ــة مبواطن ـ ــي
�أي من الطرفـني � ،سارية املفعول ملــدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إىل �إقليم
الطرف الآخر .
املــادة ( ) 6
يجـب على مواطن ــي �أي من الطرفـني حامل ــي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليهـ ــا
فـي املــادة ( ، )1الدخول �إىل  ،واملرور عرب  ،والبقاء فـي  ،واخلروج من �إقليم الطرف الآخر
من خالل نقاط عبور احلدود املخ�ص�صة لهذا الغر�ض من �سلطات الهجرة املخت�صة  ،ودون
�أي قيـ ــود  ،وذلك با�ستثنـ ــاء قيود الدخول املتعلقـ ــة بالأمن واجلم ــارك والهجرة وال�صحـة ،
�أو �أي �أحكام �أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .
املــادة ( ) 7
 - 1يعف ــى مواطنـ ــو �أي من الطرف ــني حامل ــي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شــار �إليهــا
فـي املــادة ( ، )1والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي منظمة
دولية فـي �إقليم الطرف الآخر  ،من �شرط احل�صول على ت�أ�شرية قبل دخولهم �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر .
 - 2متتد املعاملة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة لت�شمل �أفراد عائالت املواطنني
امل�شار �إليهم  ،وذلك �شريطة �أن يكونوا حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار
�إليها فـي املــادة (. )1
 - 3يجب على وزارة اخلارجية �أو العالقات اخلارجية فـي الطرف الآخر  ،اعتماد املواطنني
امل�شـ ــار �إليهـ ــم فـ ــي الفقرت ـ ــني ( )1و ( )2من ه ــذه املـ ــادة  ،خ ـ ـ ـ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ـ ــا
من دخولهم �إىل �إقليم الطرف الآخر  ،وبناء على ذلك يتم منحهم الت�أ�شريات اخلا�صة
بهم  ،وفقا للأنظمة الوطنية املعمول بها لدى الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 8
 - 1ال ت�ؤث ــر ه ــذه االتفاقي ــة علــى حـق ال�سلط ـ ــات املخت�صــة لأي مــن الطرف ــني فـي رفـ ــ�ض
الخــر حامل ــي �أي من ج ــوازات ال�سفـر ال�ساريـة امل�شــار �إليها
دخ ــول مواطنــي الط ــرف آ
فـي املــادة (� ، )1إىل �إقليم كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها  ،وذلك فـي حالة
اعتبار املواطنني املعنيني غري مرغوب فـيهم � ،أو فـي حالة متثيلهم خلطر على الأمن
الوطني �أو النظام العــام �أو ال�صحة العامة � ،أو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم املعنــي
ب�صف ــة غري قانونية .
 - 2فـي حالة ت�أثر مواطن الطرف الآخر مبوجب �أحكام هذه املــادة  ،يتوجب على الطرف
امل�سـ ـ�ؤول عــن الإج ــراء الآن ــف الذكـ ــر � ،إخطـ ــار الط ــرف الآخر كتابـ ــة عبــر القنـ ــوات
الدبلوما�سية دون ت�أخري .
املــادة ( ) 9
 - 1فـي حالة فقــدان �أو �سرقــة �أو تل ــف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار
�إليها فـي املــادة ( ، )1ملواطن �أي من الطرفـني فـي �إقليم الطرف الآخر  ،تقدم له البعثة
الدبلوما�سيـ ــة �أو القن�صليـ ــة  -التي ينتمـ ــي �إليه ــا �صاح ــب اجل ــواز املعنـ ــي  -الوثائ ـ ــق
التي متكنه من العودة �إىل �إقليم الطرف الذي ينتمي �إليه .
 - 2يجـ ــب على البعث ــة الدبلوما�سيـ ــة �أو القن�صلي ــة الآنفـ ــة الذك ــر � ،إبــالغ اجلهــات املخت�صــة
لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 10
 - 1يتبادل الطرف ــان من ــاذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1عب ــر القنـ ــوات
الدبلوما�سية  ،خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية .
 - 2فـي حالة حدوث �أي تغيري على اجلوازات امل�شار �إليها فـي املــادة ( ، )1يتعني على الطرف
الذي مت تغيري جوازاته  ،توفـري مناذج من اجلوازات املعدلة �إىل الطرف الآخر عرب
القنوات الدبلوما�سية  ،خالل ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفـيذ .
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املــادة ( ) 11
يجوز للطرفـني تعديل �أحكام هذه االتفاقية مبوافقتهما كتابة .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤث ــر هــذه االتفاقي ــة على االلتزام ــات املرتت ــبة مبوجب االتفاقيـ ــات الثنائيــة املربمـ ــة
بني الطرفـني .
املــادة ( ) 13
يعمل الطرفان بهذه االتفاقية  ،طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من الطرفـني .
املــادة ( ) 14
ي�س ــوي الطرفـ ــان �أي خالف ــات تن�شـ ـ ـ أ� عن تنفـيـ ــذ �أو تف�سي ــر �أحكـ ــام هـ ــذه االتفاقي ــة وديـا ،
من خالل امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 15
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا  ،ب�شكل كلي �أو جزئي ،
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامــة � ،أو فـي حال خمالفة
�أحكام هذه االتفاقية .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية � ،إخطار الطرف الآخر
عن التعلي ــق مع بيان �أ�سبابه كتابة عب ـ ــر القنوات الدبلوما�سيـ ــة  ،قبـ ــل (� )7سبعـ ــة �أي ـ ــام
على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ  ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر
القــل
بانته ــاء هــذا التعليق كتابة عرب القن ــوات الدبلوما�سية  ،قبل (� )7سبعة �أيــام على أ
من �إنهاء هذا التعليق .
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفـني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة ( ، )1املوجودين فـي �إقليم
الطرف الآخر .
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املــادة ( )16
تدخل هذه االتفاقية حيـز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يومـا من تاريخ ا�ستالم �إ�شعــار كتابــي ،
يتم مبوجبه �إبالغ حكومــة جمهورية الربازيل االحتادية من قبل حكوم ــة �سلطنة عم ــان ،
عن �إمتامها للإجراءات الداخلية ال�ضرورية لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ  ،وت�سري ملدة
غري حمددة  ،ما مل يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة برغبته فـي �إنهاء االتفاقية
وفقا للمادة (. )17
املــادة ( )17
يجوز لأي من الطرفـني  ،وفـي �أي وقت �إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك ب�إخطار الطرف الآخر
عن قراره بالإنهاء كتابة وعرب القنوات الدبلوما�سية  ،قبل ( )90ت�سعني يوما على الأقل
من تطبيق هذا الإنهاء .
حــررت ه ــذه االتفاقيـ ــة ف ــي م�سقـ ـ ــط بتاريخ  25مايـ ـ ــو 2016م م ــن ن�سخت ــني �أ�صليتـ ــني
باللغات العربية  ،والربتغالية  ،والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية القانونية  ،وفـي حالة
االختالف فـي التف�سري  ,يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـــن حكومــــــة
جمهوريــة الربازيــل االحتاديــة
�سعادة ال�سفرية  /ميتزي غورجييل
فالنتي دا كو�ستا
�سفيـــرة الربازيــــل
املعتمـــدة لــــدى ال�سلطنـــــة

عـــن حكومــــــة
�سـلطنــــــة عمـــــان
�سعادة  /حممد بن يو�سف الزرافـي
وكيـل وزارة اخلارجيـة
لل�شــ�ؤون الإداريـــة واملاليـــة
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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.
th
This Agreement is signed in Muscat, on 25 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

For the Government of the

Federative Republic of Brazil

Sultanate of Oman

H.E Mitzi Gurgel Valente da Costa

H.E Mohammed bin Yousef AL-Zarafi

Ambassador of Brazil to Oman

Undersecretary for Administrative
and Financial Affairs
Ministry of Foreign Affairs
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2016/37
مبنـح اجلن�سيـة العمانيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة �أ�سما�ؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من �شـــــــــــــوال �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  11 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قائم ــة ب�أ�سـم ــاء م ــن منحـ ــوا اجلن�سيـ ــة العمانيـ ــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بلقيـ ــ�س حممـ ـ ــد فيـ ــروز نا�صـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــدار
حفيظ ـ ـ ـ ـ ــه �سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كل�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
حكيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحمـ ـ ـ ـ ــد املعط ـ ـ ـ ـ ــي ال�ضيـ ـ ـ ـ ـ ــف
روزال عب ــدالواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ــودا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي
ريحان ـ ـ ـ ـ ــة �سي ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمب ـ ـ ـ ـ ـ ــوب �إبراهيـ ـ ـ ــم
�س ـ ـ ـ ـ ــارة �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�سليمـان عبدالعظيـم �سليمـان �أبــو م�صبـح
�سمـ ـ ــاح أ�ب ـ ــو الن�ص ـ ـ ــر جمعـ ـ ـ ـ ــه عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�سهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�شمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �صال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شهناز يوني�سـا �سيـد با�سـط �سي ـ ــد يو�س ــف
عل ـ ـ ـ ـ ــي حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عليـ ــا �سلطان ـ ــة �ستـ ــار خــان عب ــا�س خـ ـ ــان
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رزاق
فريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
كوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مايكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بيوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبدالر�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
من ـ ـ ـ ــى �سهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل غا�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم زعبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى من�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
نـ ـ ـ ـ ــور حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة
قــرار وزاري
رقم 2016/183
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
ا�ستخـدام �شبـاك التحويـط (التدويـر/احلـوي) لل�صيـد
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/13بتنظيم ا�ستخدام �شباك التحويط (التدوير/احلوي) ،
و إ�لـى موافقـة وزارة املاليـة مبوجـب كتابهـا رقــم  :مالي ــة  -ت (/)70506م.ت.د9230/1/8/
بتاريخ 1436/10/12هـ  ،املوافق 2015/7/29م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �شـ ـ�أن تنظي ــم ا�ستخــدام �شبــاك التحويــط (التدويــر/احلــوي) لل�صيــد ب�أحكــام
الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2009/13امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شــر ه ــذا الق ــرار فـ ــي اجلري ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعم ــل ب ــه بعــد م�ضــي ( )30ثالثيــن يومــا
مـن تاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي 1437 / 9 /27 :هـ
املوافـــــق 2016 / 7 / 3 :م

د .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام �شبـاك التحويـط (التدويـر/احلـوي) لل�صيـد
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
علي ــه فـ ــي قان ــون ال�صـيــد البح ــري وحماي ــة الثــروة املائيـ ــة احليـ ــة والئحتـ ــه التنفـيذيــة
امل�شار �إليهما  ،كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
�شبـاك التحويـط :
إ�حـدى معدات ال�صيــد احلرفـي التي ي�ستخدمهــا ال�صيادون �أ�صحاب قوارب ال�صيد احلرفـي
ل�صيد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية  ،والتي تعرف حمليا با�سم �شباك التدوير �أو احلوي .
�أ�سمـاك ال�سطـح ال�صغيـرة :
الأ�سمـاك التي تعيـ�ش فــي �شـكل جمموعات  ،وتتكـون فـي �أغلب الأحيان من �صنف واحــد ،
وتعي�ش بيــن امليــاه ال�سطحي ــة والقاعيــة  ،دون �أن يكون لها �أي ارتباط بقاع البحــر  ،وي�ص ــل
وزن املجموع ـ ــة الواح ــدة منه ـ ــا �إل ــى ع�ش ــرات الأطنــان  ،وتت ــراوح �أطوال ه ــذه الأ�سماك
بيــن (� 35 - 8ســم)  ،ومنهــا �أ�سم ــاك العومـ ــة  ،وال�صيم ــة  ،والربي ــة  ،وال�ضلع ــة  ،وغريهــا
من الأ�سماك امل�شابهة التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
الرتخيــ�ص :
املوافق ــة الكتابي ــة الــ�صــادرة من ال�سلطــة املخت�ص ــة لل�صي ــاد احلرفــي مال ــك قارب ال�صيــد
احلرف ــي  ،والت ــي ت�سمـ ــح ل ــه با�ستخ ـ ــدام �شب ــاك التحويـ ــط ف ــي ال�صيـ ـ ــد  ،وفقــا لأحك ــام
هذه الالئحة .
املرخـ�ص لـه :
كل �شخ�ص طبيعي مــن ال�صياديــن احلرفـييــن  ،يرخــ�ص لــه با�ستخدام �شباك التحويط
(التدوير/احلوي)  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ا�ستخدام �شباك التحويط �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي طالب الرتخي�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكـون �صيـادا حرفــيا عمانيـا حا�صال على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري
�ساري املفعول  ،وم�ضى على الرتخي�ص الأول ال�صــادر لــه مبزاولة مهنــة ال�صيــد
البحري مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
ب � -أن يكون مالكا لقارب �صيد حرفـي مرخ�ص و�ساري املفعول .
املــادة ( ) 4
يقــدم طلــب احل�صــول علــى الرتخيــ�ص �إىل ال�سلطــة املخت�صة  ،وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،م�شفوعا بتو�صية جلنة �سنة البحر فـي الوالية املعنية  ،وعلى ال�سلطة املخت�صة
درا�ســة الطلــب  ،والبــت فـيــه فـي �ضــوء ظــروف وواقــع الثــروة ال�سمكيــة  ،وموقف املخزون
ال�سمكي خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد عدم البت فـي الطلب خالل
هذه املدة مبثابة رف�ض له  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز احل�صول على �أكرث من ترخي�ص .
املــادة ( ) 5
لل�سلطة املخت�صة حتديد �إجمايل عدد الرتاخي�ص التي متنح لل�صيادين فـي كل حمافظة
فـي �ضوء ما ي�سمح به املخزون ال�سمكي  ،على �أن تكون الأولوية لل�صيادين املتفرغني للعمل
فـي مهنة ال�صيد  ،وال ميلكون م�صدر دخل �آخر �سوى مهنة ال�صيد .
املــادة ( ) 6
يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
أ�  -ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
ب  -رقم البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شخ�صية للمرخ�ص له .
ج  -رقم ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري  ،ورقم ترخي�ص قارب ال�صيد .
د  -نوع �شباك التحويط املرخ�ص با�ستخدامها .
هـ  -مواقع ال�صيد املرخ�ص بها .
و  -رقم الرتخي�ص .
ز  -تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
ح � -أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
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املــادة ( ) 7
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة نوعني من الرتاخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
 النــوع الأول  :ترخي�ص �شباك التحويط املجهزة باحللقات �أو غريها فـي احلبلال�سفلي  ،الذي ي�ستخدم لغلق ال�شبكة من الأ�سفل .
 النوع الثاين  :ترخيـ ــ�ص �شب ـ ــاك التحويـ ــط غي ــر املجهـ ــزة باحللقـ ـ ــات �أو غريهـ ــافـي احلبل ال�سفلي  ،الذي ي�ستخدم لغلق ال�شبكة من الأ�سفل .
املــادة ( ) 8
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني اثنتني  ،ويجب جتديده خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
انتهائه بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد الرتخي�ص ملغى بعد انق�ضاء هذه املدة  ،ما مل يقدم
املرخ�ص له عذرا تقبله ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  )200( -مائتا ريال عماين مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد النوع الأول من الرتخي�ص .
ب  )50( -خم�سون رياال عمانيا مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد النوع الثاين من الرتخي�ص .
ج  )5( -خم�سة رياالت عمانية مقابل ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص .
املــادة ( ) 10
ال يجوز للمرخ�ص له الت�صرف فـي الرتخي�ص ب�أي نوع من �أنــواع الت�صرفــات � ،إال بعــد
احل�صول على ت�صريح بذلك من ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 11
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة ال�صيد خالل مدة الرتخي�ص  ،وفـي حال عدم ممار�سة ال�صيد
خالل ( )18ثمانية ع�شر �شهرا متتالية  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص  ،ما مل
يقدم املرخ�ص له عذرا تقبله .
املــادة ( ) 12
يجب �أال تتجاوز ن�سبة الأ�سماك الأخرى التي يتم �صيدها عر�ضا دون ق�صد  -غري �أ�سماك
ال�سطح ال�صغرية  )%5( -خم�سة باملائة من �إجمايل كمية الأ�سماك امل�صيدة فـي كل عملية
�صيد با�ستخدام �شباك التحويط .
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املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام النوع الأول من الرتاخي�ص بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
� - 1أال يقل طول القارب املرخ�ص له با�ستخدامه فـي ال�صيد عن ( )10ع�شرة �أمتار .
� - 2أال تقل م�سافة ال�صيد من ال�شاطئ عن ( )10ع�شرة �أميال بحرية  ،و�أال يقل العمق
عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا من �سطح البحر .
� - 3أال يزيد ارتفاع �شباك التحويط على ( )30ثالثني مرتا  ،و�أال يزيد طولها الإجمايل
على (� )400أربعمائة مرت .
� - 4أال يقل قيا�س فتحة عني �شبكة التحويط عن ( )20ع�شرين مليمرتا .
 - 5ا�ستخــدام �شبــاك التحويــط خــالل الفتــرة مــن بعــد �شــروق ال�شم�س  ،وحتى قبل
غروبها .
 - 6تركيب جهاز التتبع فـي القارب املرخ�ص له با�ستخدامه فـي ال�صيد  ،وفقا لل�شروط
واملوا�صفات التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
يلتــزم املرخــ�ص لــه با�ستخــدام النـوع الثانـي مـن �شبـاك التحويط  ،بال�شروط واملوا�صفات
الآتيــة :
 - 1ا�ستخدام �شباك التحويط خالل الفرتة من بعد �شروق ال�شم�س وحتى ال�ساعة
( )12الثانية ع�شرة ظهرا .
� - 2أال تقل م�سافة ال�صيد عن ( )٫5ن�صف ميل بحري من ال�شاطئ .
� - 3أال يزيد ارتفاع �شبكة التحويط على ( )10ع�شرة �أمتار  ،و�أال يزيد طولها الإجمايل
على (� )400أربعمائة مرت .
� - 4أال يقل قيا�س فتحة عني �شبكة التحويط عن ( )30ثالثني مليمرتا .
املــادة ( ) 15
يحظر ا�ستخدام �شباك التحويط خالل الفرتة من الأول من �شهر �أغ�سط�س  ،وحتى نهاية
�شهر نوفمرب من كل عام .
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املــادة ( ) 16
يحظــر حيــازة �شب ــاك التحوي ــط املخالف ــة للموا�صفــات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ()13
و ( )14من هذه الالئحة فـي �أي موقع كان .
املــادة ( ) 17
يحظر ا�ستخدام �شباك التحويط فـي م�سافــة تقل عن ( )2ميلني بحريني اثنني من مناطق
منو �أ�شجار القرم  ،وال�شعاب املرجانيــة  ،والأخوار ومــداخلهــا  ،ومواقــع ال�شعــاب ال�صناعيــة
(ال�شــدود)  ،واجلبال البحرية  ،ومعـدات ال�صـيادين الثابتة وغري الثابتة  ،واملحميات املائية ،
ومداخل و�إحرامات املوانئ .
املــادة ( ) 18
يـحظ ــر ا�ستـخــدام �أي و�سيلــة لتجميــع وجــذب �أ�ســراب الأ�سمــاك بهــدف التحويــط عليها
ل�صيدها .
املــادة ( ) 19
على املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام قانون ال�صيد البحري
وحمايــة الث ــروة املائي ــة احلي ــة والئحت ــه التنفـيذي ــة امل�شار �إليهما � ،ضـبط الـمـخـالفـني ،
والـتـحف ــظ عل ــى الـ�شبـ ــاك املخالف ــة لأحك ــام هذه الالئحة  ،واتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة .
ويعد خمالفة لأحكام هذه الالئحة  ،اعرتا�ض �أي من املوظفـني امل�شار �إليهم فـي هذه املـادة .
املــادة ( ) 20
مـع عــدم الإخــالل ب ـ�أي عقوبــة �أ�شــد من�صــو�ص عليها فـي قانون ال�صيد البحري وحماية
الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،يج ــوز لل�سلط ــة املخت�ص ــة �سح ــب
الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية  ،فـي حال خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة .
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وزارة ال�سياحــــة
قــرار وزاري
رقم 2016/56
ب�شـ�أن ر�سـوم ت�أجيـر قاعـة امل�ؤمتـرات والفعاليـات مببنـى وزارة ال�سياحـة
ا�سـتنادا �إلـى القانون املايل ال�صـادر باملـر�سوم ال�سلطـاين رقم ، 98/47
و�إىل املـر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/61ب�إن�شاء وزارة ال�سياحة وتعيني وزير لها ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و إ�لـى مواف ـقـة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون ت�أجري قاعة امل�ؤمترات والفعاليات مببنى وزارة ال�سياحة نظري الر�سوم الآتية :
� )1000( - 1ألف ريال عماين  ،عن كل يوم .
 )%30( - 2ثالثيـن باملائــة م�صروفــات �إداريـة وت�شغيليـة ت�ضـاف �إلــى جممــوع القيمــة
الإيجارية الكلية للقاعة .
املــادة الثانيــــة
يلتزم امل�ست�أجر  -من غري وحدات اجلهـاز الإداري للدولة  -بتقدمي خطاب �ضمان م�صرفـي
�سار حلني انتهاء مدة الإيجار  ،على �أن يرد بعد ت�سلم القاعة بحالة جيدة .
املــادة الثالـثــــة
يلتزم امل�ست�أجر با�ستغالل القاعة امل�ؤجرة فـي الغر�ض املخ�ص�ص لها  ،وباملحافظة عليها  ،ويكون
م�س�ؤوال عما ي�صيبها فـي �أثناء انتفاعه بها  ،من تلف �أو هالك نا�شئ عن �سوء ا�ستغاللها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من رم�ضـــــــــان 1437هـ
املوافـــــق  30 :من يونيــــــــــــو 2016م
-31-

�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1154

احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي
قـــرار
رقـــم 2016/6
ب�إعـادة ت�شكيــل جملــ�س �إدارة �صندوق تقاعـد احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي
ا�ستن ــادا إ�ل ــى النظ ــام الأ�سا�س ــي ل�صن ـ ــدوق تقاع ـ ـ ــد احلـ ــر�س ال�سلطانـ ــي العمانـ ــي ال�صـ ــادر
بالقـ ــرار رقـ ــم ، 94/1
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــــرر
املــادة الأولـــــى
يع ـ ــاد ت�شكيـ ـ ــل جملـ ــ�س �إدارة �صنـ ـ ــدوق تقاع ـ ــد احلـ ـ ــر�س ال�سلطان ـ ـ ــي العمان ـ ـ ــي برئا�ستن ـ ـ ــا
وع�ضوي ـ ــة ك ـ ــل مـ ــن :
نائبـا للرئيـ�س
 - 1العميد الركن  /حممد بن يو�سف بن �سعيد احلارثـ ــي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 2العقيد الركن  /حم ــد بن حممـ ــد بن را�ش ـ ــد العبـ ـ ـ ــري
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 3العقيد الركن  /نا�صـر بن �سال ــم بن �سليمــان املعمـ ـ ــري
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 4العقيد الركن � /سعيد بن حممـ ــد بن نا�صـر اجلابـ ـ ــري
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 5العقيد الركن  /حميد بن فا�ضل بن �سليمان القرين ــي
 - 6ال�ضابط املدين � /سعي ـ ــد بن حم ـ ــد بن جمعـ ــة املالك ـ ــي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 7الفا�ضل  /عبدالعزيـز بن حممـد اخلرو�صـ ــي  -ممثل وزارة املالية ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ويعـ ــني الفا�ضـ ــل  /م�صبـ ــح بن �سي ـ ــف ب ــن م�صبـ ــح املطيـ ــري مديـ ــر ال�صن ـ ــدوق بالوكالـ ــة
ع�ض ــوا ومق ـ ــررا للمجل ـ ــ�س .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  16 :من رم�ضــــــان 1437هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــو 2016م
اللواء الركن  /خليفة بن عبداللـه بن �سعيد اجلنيبي
قائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــر�س ال�سلطانـ ـ ـ ــي العمان ـ ـ ـ ـ ــي
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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت
ا�ستــــــــــدراك
تن ـ ــوه هيئــة تنظي ــم االت�ص ــاالت �إل ــى �أنــه وقــع خط ـ ـ�أ م ــادي ف ــي الق ــرار رق ــم 2016/26
ب�إ�صدار الئحـة ف�صـل احل�سابات املن�شور ف ــي اجلريـ ـ ــدة الر�سمي ـ ـ ــة العـ ــدد ( )1143ال�صـ ـ ـ ــادر
بتاريخ  9م ــن رجـ ـ ـ ـ ــب 1437هـ  ،املواف ـ ـ ـ ــق  17م ــن ابري ـ ـ ــل 2016م  ،حي ــث وردت املـادة ()33
علـى النحـو ا آلتـي :
املــادة ( ) 33
يلتـ ــزم املرخــ�ص لـ ــه املهيمن عند تقدمي املجموعـ ــة الثانيــة وم ــا بعده ــا م ــن ح�ساباتـ ــه
التنظيمية املنف�صلة  ،بتقدمي تلك احل�سابات �إىل الهيئـة بنـاء علـى مبد أ� التكلفـة املخ�ص�صة
بالكامــل  ،با�ستخ ــدام حما�سبــة التكلفة التاريخية  ,ومبد أ� التكلفــة املخ�ص�صــة بالكام ـ ــل
با�ستخ ـ ـ ــدام حما�سبـ ــة التكاليـ ـ ــف احلالي ـ ــة  ،خ ـ ــالل فتــرة ال تتج ـ ــاوز (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر
من انتهاء ال�سنة املالية للمرخ�ص له املهيمن التي تتعلق بها هذه التكاليف .
وال�صحيـــــح هــــــو :
املــادة ( ) 33
يلتـ ــزم املرخــ�ص لـ ــه املهيمن عند تقدمي املجموعـ ــة الثانيــة وم ــا بعده ــا م ــن ح�ساباتـ ــه
التنظيمية املنف�صلة  ،بتقدمي تلك احل�سابات �إىل الهيئـة بنـاء علـى مبد أ� التكلفـة املخ�ص�صة
بالكامــل  ،با�ستخ ــدام حما�سبــة التكلفة التاريخية  ,ومبد أ� التكلفــة املخ�ص�صــة بالكام ـ ــل
با�ستخ ــدام حما�سبـ ــة التكاليـ ـ ــف احلالي ـ ــة  ،ومبــد�أ التكلفــة التدريجيــة الطويلة الأمــد ،
خ ـ ــالل فتــرة ال تتج ـ ــاوز (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر من انتهــاء ال�سنـة 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
ب�إعـالن تعديل بع�ض مواد عقد ت�أ�سي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل القــرار ال ــوزاري رق ــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيــ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة ،
و�إىل قــرار جلنة قبول املحامــني رقــم  2004/2بت�أ�سي ـ ــ�س �شركـ ــة/عبداللـه القا�سمي وعلي
اجلابري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية (�شركة مدنية للمحاماة ) ،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2016/4بتاريخ 2016/5/15م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعدي ــالت املرفقــة علـى عـقـد ت�أ�سي ـ ــ�س �شرك ـ ــة  /عبداللـه القا�سمي وعلي اجلابري
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ( �شركة مدنية للمحاماة ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1437 / 8 / 8 :هـ
املوافـــــق 2016 / 5 /15 :م

عي�سى بن حمد بن حممد العزري
وكي ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
رئي ــ�س جلنـ ــة قبـ ــول املحاميـ ــن
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اجتمـــاع جمعيـــة ال�شركـــاء
ل�شركـة عبداللـه القا�سمـي وعلـي اجلابـري للمحامـاة واال�ست�شـارات القانونيـة
�إنه فـي يوم الأربعاء املوافق 2016/3/30م اجتمع ال�شركاء فـي �شركة عبداللـه القا�سمي
وعلي اجلابري للمحامـاة واال�ست�شارات القانونيــة  ،وبح�ضــور املحامي /عامر بن نا�صر بن
خليفة الربيعـي  ،واتفقوا على الآتي :
 - 1دخول الأ�ستاذ /عامر بن نا�صر بن خليفة الربيعي �شريك فـي ال�شركة .
 - 2تن ــازل الأ�ستــاذ /عل ــي بــن عبدالل ــه اجلابـ ــري ع ــن ح�ص�ص ــه (�أ�سهم ــه) البالغــة
( )10٫000ع�ش ــرة �آالف ح�صــة ( )%50فـي ال�شركة للأ�ستــاذ  /عامر بن نا�صر بن
خليف ــة الربيعي .
كما مت االتفاق على تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة كالآتي :
� - 1أ�سمـــاء ال�شركــــاء وعناوينهــــم
اال�ســـــــــــم

اجلن�سيــة حمل الإقامـة

العنـــــوان

عبداللـه بن حمود بن حمد القا�سمي

عماين

م�سقط

�ص.ب 889 :
ر.ب 111 :

عامر بن نا�صر بن خليفة الربيعي

عماين

م�سقط

�ص.ب 889 :
ر.ب 111 :
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 - 2ر�أ�س مـــال ال�شركــــة والأ�سهــــم
ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة ( 20٫000ر.ع ) ع�ش ــرون أ�لـ ــف ريـ ــال عمانـ ــي مق�سم ـ ــا �إل ــى ع�شريـ ــن �ألــف
ح�صــة (�سهــم ) بقيمــة ا�سميــة قدرهــا ريـ ــال عمانـ ــي واحـ ــد لل�سهـ ــم الواحـ ــد ويك ــون توزيعهــا
كالآت ــي :
اال�ســـــــــــم

عدد احل�صــــ�ص

الن�سبـــة

عبداللـه بن حمود بن حمد القا�سمي

10٫000

٪50

عامـ ـ ــر بن نـ ــا�صر بــن خليفـ ــة الربيع ــي

10٫000

٪50

توقيــع ال�شركـــاء :
عبداللـه بن حمود بن حمد القا�سمي

التوقيع

علي بن عبداللـه بن را�شـد اجلابــري

التوقيع

عامــر بن نا�ص ــر بن خليفة الربيعــي

التوقيع
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قـرار لـجنـة قبـول املحامـني
رقم 2016/5/14
ب�إعــالن ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إلــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة ،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2016/5بتاريخ 2016/6/19م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافق ـ ــة على ت�أ�سي ـ ــ�س �شرك ــة  /هـ ــالل الـ ــرواحي وماجـ ــد الرا�شـ ــدي و�شريكهـ ــم للمحامــاة
واال�ست�شــارات القانونية ( �شركــة مدني ــة للمحاماة ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1437 / 9 / 13 :هـ
املوافـــــق 2016 / 6 / 19 :م
عي�سى بن حمد بن حممد العزري
وكي ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
رئيـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ـ ــول املحاميـ ـ ـ ـ ــن
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عقـد ت�أ�سيـ�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة
�إنه فـي يوم الثالثاء املوافق 2016/5/31م اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على
ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة  ,تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون
املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/108و�أحكام الق ــرار ال ــوزاري رق ـ ــم 99/70
ال�صادر ب�شـ ـ ـ�أن ال�شــروط والإج ــراءات الالزم ــة لت�أ�سيـ ــ�س ال�شركات املدنية للمحاماة .
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يكـون ا�سـم ال�شركــة  :مكتب هـ ــالل الـ ــرواحي وماجـ ــد الرا�شـ ــدي و�شريكهـ ــم للمحامــاة
واال�ست�شــارات القانونية (�شركة مدنية للمحاماة ) .
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يك ــون مرك ــز ال�شركـ ــة الرئي�سي ف ــي حمافظ ــة م�سقط (�سلطنـ ــة عمــان) ويجـ ــوز لل�شركـ ــة
�أن تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها  ,وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء .
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكــون ال�شركــة مـن ال�شرك ــاء الآتــني :
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة

1

هـالل بن حممـد بن عبداللــه الرواح ــي

عماين

م�سقط

2

د .غالب بن عبداللـه بن �سعيد الرو�شدي

عماين

م�سقط

3

ماج ــد بن نا�صـر بن �سليمـ ــان الرا�ش ــدي

عماين

م�سقط
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غـر�ض ال�شــركـــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة
عن الآخرين فـي الدع ــاوى والأعم ــال القانونية الأخرى الكفـيلة بحف ــظ وا�سرتداد حقوق
موكليهــم والدفــاع عن تلك احلق ــوق �ســواء كانــت ماديــة �أو معنوي ــة  ,والعم ــل فـي جمـ ــال
احلقوق اخلا�صة بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة
مبهنة املحاماة من احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم
واالدعــاء الع ــام واللج ــان الإداري ــة ذات االخت�صا�ص الق�ضائــي وجهــات التحقيــق الر�سميــة
الأخرى والدفاع عنهـم فـي الدعاوى التي ترفع منهــم �أو عليهم و إ�بــداء الــر�أي وامل�شورة
القانونية لطالبيها و�صياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها .
مـــدة ال�شــركـــة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شرك ــة �أعماله ــا بعد �ص ــدور القــرار من اجلهات املخت�صة  ،وت�ستمـر �إلــى �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها  ،طبقا للقواعد املقررة لذلك .
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة ( )12000اثنا ع�شر أ�ل ــف ريــال عمانـي مق�سمــا �إلــى ( )12000اثنتي ع�شرة
�ألف ح�ص ــة بقيم ــة ا�سمية قدره ــا ( )1ريـ ــال واحـ ــد للح�صـ ــة الواح ــدة كالآتي :
م

ا�ســم ال�شريـــك

عدد احل�ص�ص

1

هـالل بن حممـد بن عبداللــه الرواح ــي

( )4000ح�صة

2

د .غالب بن عبداللـه بن �سعيد الرو�شدي

( )4000ح�صة

3

ماج ــد بن نا�صـر بن �سليمـ ــان الرا�ش ــدي

( )4000ح�صة
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كيفـية توزيـع الأربـاح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة .
وفـي حالــة وجــود خ�س ــائر فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التاليــة  ,وال تــوزع الأربــاح
�إال بعد تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة .
مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتولــى �إدارة ال�شركــة مدي ــر يعين ــه ال�شرك ــاء بالإجم ــاع  ،وقــد اختــار ال�شركـاء بالإجماع
الفا�ضــلني/هــالل بــن حممــد بــن عبدالل ـ ــه الرواح ــي وماجــد ب ــن نا�ص ــر بــن �سليمان
الرا�شدي  ،ليكـون كالهم ــا مديــرين لل�شركة حمور هــذا العقــد منفردين وب�صالحيــات
مطلقــة .
ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة  ،وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة .
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة  ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء  ،ب�ش�أن الآتي :
1 -1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها .
2 -2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء  ،وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة .
3 -3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .
4 -4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة .
5 -5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني وامل�ست�شارين .
6 -6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمــات موظفـ ــي ال�شركة من غري املحامني وامل�ست�شارين ،
وذلك ح�سب مقت�ضيات العمل .
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د  -ي�سـ�أل املديـر ب�صفـة �شخ�صيـة جتـاه ال�شركـة �أو الغـري  ،عـن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة � ،أو عن اخلط أ� فـي الإدارة .
هـ 	-ال يجـوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة  ,ولكن له �أن يطلع بنف�سه
فـي مركز ال�شركة على �سري �أعمالها  ,و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها  ,و�أن يوجه
الن�صح ملديرها  ,وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة
ب�صورة خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة  ,ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .
و  -يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال الإدارة �أن يخطر ال�شركاء بذلك  ,قبل �شهرين
على الأقل من تاريخ االعتزال  ,و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة نتيجة
اعتزاله .
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة  ,وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة .
ب  -ال يج ــوز لل�شري ــك دون موافقة باقي ال�شركاء �أن ميار�س حل�سابه اخلـا�ص �أو حل�س ــاب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة � ,أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها .
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء  ,وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري ،
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل .
د  -ال يكت�سب ورثة ال�شريك املتوفى �صفة ال�شريك � ,إال �أنهم ي�ستحقون املرتب ال�شهري
الذي كان يتقا�ضاه ال�شريك املتوفـى  ،وكمــا �أن ــه ال ي�ستحـق الورثـة الأربــاح ال�سنوي ــة
اعتبارا من ال�سنة التالية للوفاة بناء على اتفاق ال�شركاء .
هـ  -كل ق ــرارات ال�شرك ــاء بتعديل عقد ال�شرك ــة �أو �إدخ ــال �شرك ــاء جدد �أو زي ــادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعديــل ح�صــة ال�شريــك فـي امل�شارك ــة فــي �أرب ــاح وخ�سائـ ــر ال�شركـ ــة  ،يجـ ــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع .
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا .
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه .
� - 2أن يتنازل �أو يحول �أو يرهن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبات �أو ديون م�ستحقة
لل�شركة .
� - 3أن يعقــد �أو ينف ــذ �أو ي�سل ــم �أي تن ــازل ل�صال ــح الدائني ــن �أو �سن ــد اعتــراف بحك ــم
�أو �ضمان � ,أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي
جزء جوهري من �أ�صول ال�شركة .
كـيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها .
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها .
� - 4إذا نق�ص عدد ال�شركاء عن احلد الأدنى املن�صو�ص عليه باملـادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  ، 99/70ومل ي�ستكمل خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص .
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها .
 - 6ع ـ ــدم ممار�س ــة ال�شرك ـ ــة ن�شاطهـ ــا رغـ ــم مــرور �سنــة علــى ت�أ�سي�سهـ ــا � ,أو توقفه ــا
عن ممار�سة ن�شاطها مدة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ,ما مل تقرر جلنة قبول
املحامني منحها مهلة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها .
� - 7أي �أ�سب ــاب �أخ ــرى ين ــ�ص عليه ــا الق ــرار ال ــوزاري رقم  ، 99/70ب�شـ ـ�أن ال�شـ ــروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة .
ب  -تدخل ال�شركة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية  ,وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية
بالقــدر ال ــالزم للت�صفـي ــة  ,وي�ضــاف �إلـى ا�سـم ال�شركـة خـالل مــدة الت�صفـيــة عبــارة
( حتت الت�صفـية ) .
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركــة  ,ومع ذلك يظــل قائمـا على �إدارة ال�شركة ,
ويعترب بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي � ،إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية  ،ويجب
على املدير �إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء
ال�شركة  ،وذلك خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم . 99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركة وت�صفـيـة �أعمالهـا  ،يتعيـن �إنهـاء كافـة الق�ضايـا
التي يجري العمل فـيها  ،واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها  ،وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء .
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة .
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد  ،ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا  ،ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال
�إ�شعار الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم  ،وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم . 97 /47
توقيـــع ال�شركــــاء
 - 1هـالل بن حمم ــد بن عبداللـ ــه الرواحـ ـ ــي
 - 2د  .غالب بن عبداللـه بن �سعيد الرو�شدي
 - 3ماج ــد بن نا�ص ــر بن �سليم ـ ــان الرا�شـ ـ ــدي
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة الآتية :
رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

 13793 1فران�سي�سكو �سمالتو انرتنا�شيونال التجارة وال�صناعة

2002/4/23

14182 2

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/9/8

14183 3

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14184 4

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14185 5

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14186 6

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14187 7

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14188 8

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14189 9

دين�سو كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14222 10

جاكوار الند روفر ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/3/15

14223 11

جاكوار الند روفر ليمتد

التجارة وال�صناعة

2002/6/22
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

14226 12

جاكوار الند روفر ليمتد

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

14227 13

جاكوار الند روفر ليمتد

التجارة وال�صناعة

2002/6/22

38395 14

دايو انرتنا�شيونال كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2016/5/26

38396 15

دايو انرتنا�شيونال كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2016/5/26

38905 16

دايو انرتنا�شيونال كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2007/1/10

38960 17

م�شاريع دار الت�سويق للتجارة

التجارة وال�صناعة

2006/7/3

فدري�شن انرتنا�شيونال دى فود بول
40738 18
ا�سو�سي�شن(فيفا)

التجارة وال�صناعة

2008/5/13

فدري�شن انرتنا�شيونال دى فود بول
40739 19
ا�سو�سي�شن(فيفا)

التجارة وال�صناعة

2008/5/13

41355 20

جاكوار الند روفر ليمتد

التجارة وال�صناعة 2007/11/24

 42515 21حممد اقبال غالم حممد من�صوري التجارة وال�صناعة

2007/7/18

43706 22

ري�شمونت انرتنا�شيونال ا�س.ايه التجارة وال�صناعة 2007/11/11

44018 23

2008/3/10

ري�شمونت انرتنا�شيونال ا�س.ايه التجارة وال�صناعة
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