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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

قــرار وزاري

رقم 2017/105

الئحـة تنظيـم نقـل خاليـا النحـل بـني املحافظـات والواليـات 

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،

واإىل نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ، 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2007/181 بتحديد مناطق معزولة لرتبية واإكثار �ساللة النحل 

العماين ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2013/92 بتنظيم نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغـى القـرار الوزاري رقم 2013/92 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 25 / 7 / 1438هـ

املوافـــــق : 23 / 4  / 2017م 

د  . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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الئحـة تنظيـم

 نقـل خاليـا النحـل بيـن املحافظـات والواليـات 

الف�ســـل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 (

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

عليه فـي قانون احلجر الزراعي ونظام الزراعة امل�سار اإليهما ، كما يكون للكلمات والعبارات 

االآتية املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�ض الن�ض معنى اآخر : 

الطائفــة : 

جمموعة من اأفراد النحل تتكون من امللكة وال�سغاالت والذكور ، تعي�ض معي�سة اجتماعية 

تعاونية .

ال�ساللـــة : 

جمموعة من اأفراد النحل مت�سابهة فـي �سفاتها الوراثية ، وتنتقل هذه ال�سفات من جيل 

اإىل اآخر . 

اخلليــــة :

 �سندوق ذو اأبعاد ثابتة تو�سع داخله الطائفة .

املوقـــع : 

املكان الذي تو�سع فـيه اخللية بهدف تربيتها واإكثارها ، ويكون حمددا باإحداثيات مكانية .

دائـرة اأو مركـز : 

دائرة التنمية الزراعية ، اأو مركز التنمية الزراعية .

املــادة ) 2 (

يحظر نقل خاليا النحل بني املحافظات اإال بعد احل�سول على ت�سريح كتابي من الدائرة ، 

اأو املركز املخت�ض باملحافظة املنقول منها .

-6-



اجلريدة الر�سمية العدد )1192(

املــادة ) 3 (

على جميع مربي النحل االلتزام باملوا�سفات القيا�سية املورفولوجية كموا�سفات قيا�سية 

معتمـــدة ل�ساللـــة النحــل العمانــي ، ومتو�ســط القيا�ســـات املورفولوجيـة بني النحل املربى 

فـي خاليا اجلذوع ، والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين على النحو 

املبني فـي امللحق املرفق .

املــادة ) 4 (

تعترب املوافقة على نقل اخلاليا �سارية املفعول ملــدة )45( خم�سة واأربعني يوما من التاريخ 

املحدد للنقل .

وال تعترب هذه املوافقة �سندا قانونيا لتملك املوقع ، اأو املواقع امل�سرح بنقل اخلاليا اإليها . 

املــادة ) 5 (

على دوائر اأو مراكز التنمية الزراعية متابعة نقل اخلاليا مــن موقعهــا عنــد نهايــة املــدة 

املحددة لبقائها فـي الت�سريح .

الف�ســل الثانــي

نقـل اخلاليـا بـني املحافظــات

املــادة ) 6 (

على مربي النحل الذي يرغب فـي نقل اخلاليا التقدم بطلب للح�سول على ت�سريح كتابي 

من الدائرة ، اأو املركز املخت�ض ، وي�سرتط للح�سول على الت�سريح االآتي :

1 - اأن يكون املنحل مرخ�سا .

2 - اأن يكون نقل اخلاليا بهدف الرعي اأو ا�ستغالل الظروف اجلوية املنا�سبة لن�ساط 

اأو الإبعاده عن االأعداء   ، الــر�ض باملبيــدات  اأو الإبعــاد النحــل عــن مواقــع   ، النحــل 

الطبيعية اأو الكوارث الطبيعية .

3 - اأن تكون �ساللة وطوائف النحل عمانية طبقا للقيا�سات ، و املوا�سفات املورفولوجية 

ل�ساللة النحل العماين املعتمدة الواردة فـي امللحق املرفق .

4 - اأن تكون �ساللة وطوائف النحل خالية من االآفات واالأمرا�ض . 

5 - وجود مواد عالجية معتمدة داخل اخللية ملكافحة طفـيل الفاروا عند نقل اخلاليا ، 

با�ستثناء النقل فـي موا�سم جمع الع�سل .

6 - احل�ســـول علـــى موافقـــة الدائـــرة ، اأو املركـــز الـــذي �ستنـــقل اخلاليـــا اإلــــى دائـــرة 

اخت�سا�ســه .
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املــادة ) 7 (

تكون اإجراءات نقل اخلاليا بني املحافظات على النحو االآتي :

اأوال : االإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب :

تعبئة اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض من قبل الوزارة ، وت�سليمها اإىل الدائرة اأو املركز 

الذي يقع املنحل بدائرة اخت�سا�سه فـي املحافظة املنقول منها ، مرفقا بها االآتي :

1 - اأ�سل ون�سخة من ترخي�ض اإن�ساء املنحل .

2 - حتديـــد املوقـــع اأو املواقـــع املطلـــوب النقـــل اإليهـــا اأوال ، وعمــل اإحداثيـــات للموقــع 

اأو املواقع فـي حالة عدم وجود ر�سم م�ساحي ، على اأن يكون املوقع املحدد بعيدا 

عــن املنــازل والتجمعــات ال�سكنيــة ، واملناطــق التــي ي�ستخدمهــا �سكــان املنطقــة 

كمناحل ، مب�سافة ال تقل عن )500م( خم�سمائة مرت طويل . 

3 - ا�ســـم امل�ست�سيـــف باملوقـــع اأو املواقـــع الـــتي �سيتـــم نقــل اخلاليـــا اإليهــا ، ون�سخة 

من بطاقته ال�سخ�سية �سارية املفعول ، واأرقام هواتفه .

4 - عدد اخلاليا التي يرغب فـي نقلها .

5 - ن�سخة من اإثبات متلك امل�ست�سيف للموقع ، اأو املواقع التي �سيتم نقل اخلاليا 

اإليهـــا )�سنــد امللكيــة ، اأو �ســك �سرعــي ، اأو الر�ســم امل�ساحــي ، اأو موافقـــة وزارة 

االأوقاف وال�سوؤون الدينية فـي االأرا�سـي التابعــة لهــا ، اأو موافقـــة وزارة البيئــة 

وال�سوؤون املناخية فـي املحميات التابعة لها ، اأو كتاب من ال�سيخ  اأو الر�سيد معتمدا 

وال�سهـــول  واالأوديـــة  باالأفـــالج  املرويـــة  بالن�سبـــة لالأرا�ســــي  الواليـــة  من وايل 

وال�سحــاري واجلبال ، اأو عقد اإيجار ، اأو عقد انتفاع ، اأو عقد ا�ستثمار ( .

ثانيا : االإجراءات التي تقوم بها الدائرة اأو املركز املخت�ض فـي املحافظة املنقول منها اخلاليا :

1 - تقوم الدائرة اأو املركز عند ت�سلم اال�ستمارة بفح�ض اخلاليا والتاأكد من نوعية 

ال�ساللة وخلوها من االآفات واالأمرا�ض ، واإر�سال اال�ستمارة - بعد تعبئة اجلزء 

املنقول  املحافظــة  فـي  املختـــ�ض  املركـــز  اأو  الدائـــرة  اإلـــى   - باملعاينـــة  اخلـــا�ض 

اإليها فـي مدة ال تتجاوز )2( اأ�سبوعني من تاريخ تقدمي الطلب .

2 - اإخطـــار مقـــدم الطلـــب كتابــة خــالل )4( اأربعة اأ�سابيع من تاريخ تقدمي الطلب 

باملوافقة اأو بالرف�ض ، مع بيان االأ�سباب فـي حالة الرف�ض .
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ثالثا : االإجــراءات التــي تقــوم بهــا الدائــرة اأو املركـز املختـ�ض فــي املحافظـة املنقـول اإليهـا 

اخلاليا :

1 - التاأكد من ا�ستيفاء جميع البيانات الواردة فـي اال�ستمارة عند اإحالة الطلب اإليها . 

2 - معاينة املوقع ، اأو املواقع املراد النقل اإليها .

3 - التاأكد من الطاقة الرعوية اال�ستيعابية للمنطقة لتقدير الكثافة النحلية .

4 - التاأكد من بعد املوقع ، اأو املواقــع عن املنازل والتجمعات ال�سكنيــة واملناطــق التــي 

خم�سمائــــة  )500م(  عـــن  التقــل  مب�سافــــة  كمناحـــل  املنطقــة  �سكــان  ي�ستخدمهـــا 

متــر طولــي .

اأو املركــز املختــ�ض  اإلــى الدائــرة  اأو الرفــ�ض  اإعــادة اال�ستــمارة فـي حالــة املوافقــة   - 5

باملحافظة املطلوب النقل منهــا ، وذلك خــالل مــدة ال تزيـــد علـــى )2( اأ�سبوعـــني 

من تاريخ ت�سلم اال�ستمارة ، مع بيان ال�سبب فـي حالة الرف�ض .

6 - حتديد املوعد املنا�سب لنقل اخلاليا فـي حال املوافقة .

7 - التاأكد من و�ســع اخلاليا فـي املوقع املحدد لها فور و�سولهــا ، وبيانات ال�ساللة 

وعدد اخلاليا املنقولة ، وخلوها من االآفات واالأمرا�ض .

املــادة ) 8 (

يجب على امل�سرح له بنقل اخلاليا ، االلتزام باالآتي :

1 - اإخطار الدائرة اأو املركز املخت�ض بو�سول اخلاليا للموقع .

2 - اأال يزيــد عـــدد اخلاليـــا فـــي )املوقــع( الواحد املنقول اإليه على )200( مائتــي خليــة ، 

وي�ستثنى من هذا العدد اإذا كان املوقع يقع فـي االأودية وال�سهول وال�سحاري واجلبال 

واملناطق ذات الكثافة الرعوية العالية . 

بعد  اإال  الواحد  املو�سم  اآخر خالل  اإىل موقع  له  املحدد  املوقع  املنحل من  3 -عدم نقل 

موافقة الدائرة اأو املركز املخت�ض . 

4 - عدم نقل خاليا غري م�سرح بنقلها . 

5 - اأن يقوم بعالج ومكافحة االآفات واالأمــرا�ض التـــي تظهــر علـــى اخلاليـــا بعــد نقلهــا 

اإىل املوقع .

وال�سحاري  وال�سهول  االأودية  فـي  املوقع  كان  اإذا   ، املنحل  �سياج موؤقت حول  اإقامة   -  6

واجلبال . 
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7 - اأن ي�ســـع لوحـــة حديديــــة بطول )30 * 20( �سنتيمرتا  مثبتــة علـــى عمـــود حديـــدي ، 

ال يقل طوله عن )1( مرت واحد ، مكتوبا عليها رقم الرتخي�ض ، ورقم هاتف �ساحب 

املنحل ، وعنوانه ، وذلك فـي مكان وا�سح ، وبارز فـي املوقع املنقولة اإليه اخلاليا .

8 - اأن تتم التغذية ال�سناعية فـي حال ا�ستخدامها داخل اخلاليا ، ولي�ض خارجها .

9 - توفـري م�سدر ماء نقي .

10 - اأن يقوم املربي بتنظيف موقع املنحل ، واإزالة ال�سياج املوؤقت عند انتهاء املدة املحددة 

للنقل . 

املــادة ) 9 (

يجوز نقل اخلاليا من املحافظة املنقول اإليهــا اإلــى حمافظــة اأخــرى ، �سريطـــة احل�ســـول 

على موافقة م�سبقة من الدائرة اأو املركز باملحافظة املطلوب النقل اإليها .

الف�ســل الثالــث

نقـل اخلاليـا اإلـى حمافظـة ظفـار فـي مو�سـم اخلريـف

املــادة ) 10 (

يحظر نقل اخلاليا اإىل حمافظة ظفار خالل الفرتة من بداية �سهر نوفمرب حتى نهاية 

�سهر يونيو من العام التايل ، وي�ستثنى من هذا احلظر مربو النحل ، املرخ�سة مناحلهم 

فـي حمافظة ظفار .

وتعترب املوافقات ال�سادرة بنقل اخلاليا اإىل حمافظة ظفار ملغاة ، اإذا مل يتم نقل اخلاليا 

اإىل املحافظة قبل دخول فرتة احلظر امل�سار اإليها .

املــادة ) 11 (

ملو�ســم  اإلــى حمافظــة ظفــار  فـي نقل خاليا مناحلهم  الذين يرغبون  النحل  علـى مربي 

اخلريــف ، تقديــم طلباتهــم من بداية �سهـر مـار�ض اإىل منت�سف �سهر يونيو من كل عام ، 

فاإذا انق�ست هذه املدة ، فلن يتم النظر فـي اأي طلب يقدم بعد ذلك .

املــادة ) 12 (

يكون تقدمي الطلبات واالإجراءات املعمول بها وفقا الأحكام الف�سل الثاين من هذه الالئحة ، 

با�ستثناء فرتة تقدمي الطلبات ، فاإنها تكون وفقا حلكم املادة )11( من هذه الالئحة . 
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املــادة ) 13 (

يجب على مربي النحل الذين نقلوا خاليا مناحلهم اإىل حمافظة ظفار ملو�سم اخلريف 

اإخراجها من املحافظة بنهاية �سهر اأكتوبر .  

الف�ســل الرابــع

 نقـل اخلاليـا بيـن الواليـات فـي ذات املحافظـة

املــادة ) 14 (

يجوز نقل اخلاليا بني الواليات فـي ذات املحافظة ، وال ي�ستلزم نقلها موافقة من الدائرة 

اأو املركز املنقول منها ، على اأن يكون نقلها وفقا لل�سروط واالإجراءات االآتية :

1 - اأن يقوم مربو النحل بتحديد املوقع ، اأو املواقع املنقول اإليها ، وعمل اإحداثيات لها . 

2 - اأن يكون املوقع املحدد لنقل اخلاليا بعيدا عن املنازل واملناطق التي ي�ستخدمها �سكان 

املنطقة كمناحل مب�سافة ال تقل عن )500م( خم�سمائة مرت طويل .

اإليــه اخلاليـــا كتابــة باملوقــع  اأو املركـــز املنقــولة  اأن يقـــوم املربـــي باإخطـــار الدائــرة   - 3

واإحداثياته ، وعدد اخلاليا التي يرغب فـي نقلها .

4 - اأن يكون نقل اخلاليا بهدف الرعي ، اأو ا�ستغالل الظروف اجلوية املنا�سبة لن�ساط 

النحل ، اأو اإبعاد النحل عن مواقع الر�ض اجلوي ، اأو اإبعاده عن االأعداء الطبيعية ، 

اأو الكوارث الطبيعية .

5 - اأن يكون املنحل املنقول اأو املنقولة منه اخلاليا مرخ�سا من الوزارة .

6 - اأن تكون �ساللة وطوائف النحل عمانية ، طبقا للموا�سفات القيا�سية املورفولوجية 

املرفقة ، وخالية من االآفات واالأمرا�ض .

7 - اأال يزيد عدد اخلاليا فـي )املوقع( املنقول اإليه على ) 200( مائتي خلية ، وي�ستثنى 

من هذا العدد اإذا كان املوقع يقع فـي االأودية وال�سهول وال�سحاري واجلبال واملناطق 

ذات الكثافة الرعوية العالية .

8 - عــدم نقــل املنحــل مــن املوقــع الذي مت حتديده اإىل موقع اآخر خالل املو�سم الواحد 

اأو زيادة عدد اخلاليا على )200( مائتي خلية .
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9 - عدم نقل اأي خاليا غري م�سرح بنقلها .

10 - اأن يقوم املربي بعالج ومكافحة االآفات واالأمرا�ض التي تظهر على اخلاليا .

وال�سحاري  وال�سهول  االأودية  فـي  املوقع  كان  اإذا   ، املنحل  �سياج موؤقت حول  اإقامة   -  11

واجلبال . 

حتتوي على رقم ترخي�ض املنحل ،  اأن ي�سع لوحة حديدية بطول )30 * 20( �سم   - 12

ورقم هاتف �ساحب املنحل ، وعنوانه ، وذلك فـي مكان وا�سح وبارز باملوقع املنقول 

اإليه اخلاليا ، ومثبتة على عمود حديدي ال يقل طوله عن )1( مرت واحد .

13 - اأن تتم التغذية ال�سناعية داخل اخلاليا فـي حال ا�ستخدامها .

14 - توفـري م�سدر ماء نقي .

15 - اأن يقوم املربي بتنظيف موقع املنحل ، واإزالة ال�سياج املوؤقت عند انتهاء املدة املحددة 

للنقل . 

الف�ســل اخلامــ�س

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 15 (

مع عدم االإخالل باأحكام املــادة )36( من نظام الزراعة امل�سار اإليه ، يعاقب كل من يخالف 

اأحكام هذه الالئحة بغرامة ال تقل عن )800( ثمامنائة ريال عماين ،  وال تزيد على )1000( 

األف ريال عماين .

وفـي حالة تكرار املخالفة ، يعاقب اإداريا باحلرمان من نقل اخلاليا ملــدة )3( ثالث �سنوات .

املــادة ) 16 (

للوزارة احلق فـي التحفظ على اخلاليــا املخالفـــة الأحكـــام هـــذه الالئحـــة لـــدى مالكهـــا ، 

اأو امل�ست�سيف لها ، اأو فـي اأي موقع حتدده الوزارة ، اإىل اأن يتم الت�سرف فـيها وفقا للقانون ، 

دون حتمل الوزارة اأي م�سوؤولية فـي حالة تلفها ، اأو موتها ، اأو �سعفها ، اأو فقدان ملكاتها .
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ملحــــــق 

ب�ساأن املوا�سفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين 

ومتو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع ، 

والنحــــل املربـــى فـــي اخلاليـــا احلديثـــة ل�ساللــــة النحــــل العمانــــي

1 - املوا�سفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين :

يتبع النحل العماين جمموعة النحل االأ�سفـر ، ومــن اأهــم مميزاتهــا ظهــور احللقــات 

البطنية الثالث االأولــى باللـــون االأ�سفــر ، مــع حافــة خلفـيــة )�سريــط( بنيــة داكنـــة ، 

اأو �سمراء ، ويغطى اجل�سم ب�سعر اأ�سفر يختلف فـي درجة لونه ، وفق االأ�سكال االآتية :
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2 - حددت املقا�سات واالأطوال لل�سفات املورفولوجية )ال�سكلية( من �سفات النحلة بقيا�سات 

اأطوالها وت�سجيل بياناتها ، كاالآتي :  

 اأ - طول منطقة ال�سوط لقرن اال�ست�سعار )2.84 مم( . 

ب - طول خرطوم اأجزاء الفم )5.42 مم( .

ج - طول وعر�ض اجلناح االأمامي )8.43 مم و 2.77 مم( .

د - معامل العرق الزندي للجناح االأمامي ) 0.18مم و 0.4مم( .
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هـ - طول وعر�ض اجلناح اخللفي )6.07 مم و 1.7 مم( .

و - عدد خطاطيف اجلناح اخللفـي )23.167( . 

ز - طــول الفخــذ )2.43 مــم( - طــول ال�ســاق )2.99 مــم( - طــول)1.95 مــم( وعـــر�ض 

)1.09 مم( العقلة القاعدة للر�سخ فـي الرجل اخللفـية .

ح - طول ترجة احللقة البطنية الثالثة )1.97 مم( .
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ط - طول ترجة احللقة البطنية الرابعة )1.97 مم( .

ي - طول وعر�ض مراآة غدة ال�سمع )1.16 مم و 1.82 مم( .

ك - طول اآلة الل�سع )1.97 مم( . 
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3 - متو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع ، والنحل املربى 

فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين .

 

Characters الصفات 
 ((Modern الخاليا بالتربية الحديثة ((Trunk في جذع الخاليا المرباة

Average ±  s. 
e. Max Min Average ±  s. e. Max Min 

Antenna)2.6187 2.7384 0.015±2.6618 2.531 2.79 0.022±2.6542 ستشعار( قرون ا 
Proboscis) 5.3677 5.6127 0.029±5.5148 5.2175 5.6205 0.043±5.3990 ( لسان النحلة 
Fore wing)ة األمامية ( األجنح 
  ( Length)الطول 

 
  (Width)العرض 

 
8.3035±0.036 8.4885 8.148 8.4116±0.023 8.5193 8.3373 

2.7496±0.011 2.7935 2.678 2.7679±0.009 2.8012 2.7218 

Wing Hooks)22.633 23.817 0.142±23.1677 22.25 24.55 0.244±23.385 ( خطاطيف األجنحة 
Hind wing) ) األجنحة الخلفية 
  ( Length)الطول 

 
  ( Width)العرض 

 
5.7875±0.032 5.9615 5.651 5.8342±0.035 5.9575 5.6703 

1.6076±0.011 1.6725 1.5625 1.6197±0.017 1.7157 1.5676 
Cubital Index)2.23 2.2859 0.006±2.2600 2.1878 2.3322 0.015±2.2518 ( زاوية الجناح 

Hind Leg)) األرجل الخلفية 
(Femur) L طول الفخذ 
  (Tibia) Lطول الساق 

Basitarsus L  طول العقلة القاعدية
    للرسغ

  Basitarsus W  عرض العقلة
 Hind LegL       القاعدية للرسغ

 األرجل الخلفيةطول 

 
2.3256±0.012 2.3885 2.278 2.3413±0.007 2.3645 2.3038 
2.7171±0.023 2.867 2.622 2.7337±0.017 2.8215 2.6627 
1.8818±0.012 2.0215 1.7645 1.8803±0.024 1.9615 1.7448 
1.0860±0.011 1.1305 1.0395 1.1102±0.019 1.2218 1.0582 

6.9268±0.026 7.0395 6.7795 6.9554±0.045 7.1475 6.7113 

Wax mirror مرآة شمعية 
   Longitudinalطولية 

   Transversalعرضية 

 
1.1657±0,011 1.2195 1.0845 1.2744±0.032 1.4161 1.1982 
1.8570±0.041 1.9455 1.4895 1.9066±0.027 1.9905 1.7424 

Abdominal Terga 
Tergum 3  الجزء الظهري للحلقة

 الثالثة
Anterior  tomentum))  الجزء
  األمامي للحلقة  الظهرية

Posterior tomentum) الجزء )
 Tergum  الخلفي للحلقة الظهرية 

3 L))  طول الجزء الظهري للحلقة
 الثالثة

Tergum 4))  الجزء الظهري للحلقة
 الرابعة

Anterior  tomentum) الجزء )
 للحلقة الظهريةاألمامي 

Posterior tomentum))  الجزء
 الخلفي للحلقة الظهرية

Tergum 4 L طول الجزء الظهري
 للحلقة الرابعة

Abd. Terga 3+4 L طول الجزء
 البطني للحلقتين الثالثة والرابعة

 
 

1.4673±0.019 1.548 1.3665 1.5231±0.018 1.5655 1.4253 
0.4706±0.008 0.518 0.432 0.4711±0.018 0.5075 0.422 
1.9384±0.023 2.066 1.829 1.9941±0.008 2.0333 1.9582 

 
1.3558±0.023 1.495 1.2375 1.3486±0.028 1.4529 1.2203 
0.568±0.013 0.6285 0.5125 0.6023±0.019 0.714 0.5379 
1.924±0.021 2.0295 1.8075 1.9506±0.009 1.9999 1.9192 

3.8502±0.036 4.0245 3.6895 3.9447±0.015 4.0332 3.9043 

Abd. Tergal Colour   لون
 الحلقات الصدرية

   T 3 
   T 4 

 
±   ±   

±   ±   

Sting Length 0±1.9418 لة اللسعطول آ.
014 1.9985 1.868 1.9646±0.014 2.0434 1.9234 
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وزارة ال�شـــوؤون القانونيـــة

قــرار وزاري

رقـم 2017/41

بتحديـد �شعـر وحـدة التخزيـن للقوانيـن واملبـادئ القانونيـة 

ا�شتنادا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 94/14 بتحديد اخت�شا�شات وزارة ال�شوؤون القانونية ، 

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

واإىل قانون حماية حقوق املوؤلف ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2000/37 ,

واإلـى القـرار الـوزاري رقـم 2012/14 ب�شـاأن اأ�شعـار بيـع قـر�ص القوانيـن العمانيـة ، وقــر�ص 

املبادئ القانونية ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحـدد �شعـر وحـدة التخزيـن للقوانـني واملبـادئ القانونيـة علـى النحـو الآتـي :

1971م  1 - )45( خم�شـــــــة واأربعـــــون ريـــــال عمانـيـــــا للقوانـــــني ال�شـــــادرة مـــــن عـــــام 

اأن ي�شـــاف مبلـــغ )3( ثالثـــة ريـــالت عمانيـــة  2016م ، علـــى  وحتـــى نهايــــة عــــام 

لتحديـث وحـدة التخزيـن عـن كـل �شنـة لحقـة .

2 - )15( خم�شة ع�شر ريال عمانيا لعدد )23( ثالثة وع�شرين كتابا من كتب املبادئ 

القانونية  ، على اأن ي�شاف مبلغ )1( ريال عماين واحد لتحديث وحدة التخزين 

عن كل كتاب ي�شدر لحقا .

. )USB( ولأغرا�ص تطبيق اأحكام هذه املـادة يق�شد بوحدة التخزين يو اأ�ص بي

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2012/14 امل�شار اإليه .

املــادة الثالـثــــة

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

�شـدر فـي : 26 مـن رجــــــــــــب 1438هـ 

املوافـــــق : 24 مـن ابريـــــــــــل 2017م

                                                        د . عبداللـه بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

                                                     وزيـــــــــــــــــــر ال�شــــــــــــــــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت

قـــرار وزاري

رقـــم 2017/70

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم اإجـراءات تاأهيـل وتدريـب 

وترخيـ�ص البحــارة العاملـني علـى مـنت ال�صفـن العمانيـة غيـر املبحـرة

ا�ستنادا اإىل القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ، 

واإلــى قانــون تنظيــم املالحــة البحريــة فـي امليـــاه الإقليمــية ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانـــي 

رقم 81/98 ،

وبنــاء علــى ما تقت�سيه امل�سلــحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

اإجـــــراءات تاأهيــــــل وتدريـــــــب وترخيـــــــ�ص البحــــــارة العامليـــــن  يعمــــل فــــي �ســــاأن تنظيــــم 

علـــى مــنت ال�سفـن العمانيـة غيـر املبحـرة ، باأحكـام الالئحـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي :21 مـن رجـــــــــب 1438هـ 

املوافــــق : 19 مـن ابريـــــــل 2017م

د .اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــــــالت
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الئحـة تنظيـم اإجـراءات تاأهيـل وتدريـب 

وترخيـ�ص البحـارة العاملـني علـى مـنت ال�صفـن العمانيـة غيـر املبحـرة 

الف�صـــــل االأول

 تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

يكـون للكلمـات والعبـارات الآتيـة - فــي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة - املعنــى املبــني قريــن 

كـل منهـا مـا لـم يقتـ�ص �سيـاق النـ�ص معنـى اآخـر :

1 - الـــوزارة : 

وزارة النقل والت�سالت . 

2 - ال�صلطــة البحريــة :

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية بالوزارة .

3 - البحـــار :

كل �سخ�ص يعمل فـي ال�سفـينة باأي �سفة كانت .

4 - ال�صفــن :

امليــاه  اأو فـي  الداخليــة  امليــاه  فــي  التي تعمــل ح�سريــا  املبحرة  العمانية غري  ال�سفن 

الواقعة �سمن مياه حممية اأو مناطق حممية اأو مال�سقة لها اأو املناطق التي تطبق 

فـيــها لوائـــح املينـــاء فــــي �سلطنـــة عمـــان اأو ال�سفـــن التـــي تقـــدم اخلدمـــة اإىل املن�ساآت 

البحرية العمانية .

5 - �صهــادة االأهليــة : 

�سهادة �سادرة للبحار ، تخوله العمل فـي ال�سفة املبينة بها ، وتفـيد باأنه قد مت ا�ستيفاء 

املتطلبات اأو التدريبات ذات ال�سلة .

6 - وثيقــة االعتــراف : 

الالئحــــة لالعــتــراف  هـــذه  لأحكـــام  وفقـــــا  البحريــــة  ال�سلطــــة  عـــن  �ســـادرة  وثيقـــة 

بال�سهادات ال�سادرة من �سلطة بحرية بدولة اأخرى .
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7 - ال�صهــادة الت�صنيفـيــة : 

ال�سهادة ال�سادرة من ال�سلطة البحرية للبحار ، والتي تخوله العمل على نوع وطراز 

معني من ال�سفن فـي اأثناء عملها فـي م�سار حمدد .

املــادة ) 2 (

البحــارة  با�ستثنــاء  ال�سفن  منت  على  العاملني  البحارة  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 

العاملني على منت ال�سفن الآتية :

1 - ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ص ع�سكرية اأو حربية .  

2 -  ال�سفن الأخرى اململوكة للدولة ، والتي ت�ستخدم لأغرا�ص حكومية غري جتارية . 

3 - �سفن ال�سيد . 

4 - يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ص جتارية .

املــادة ) 3 (

ال�سهادة  اأو  الأهلية  �سهادة  فـي  تزوير  اأو  اكت�ساف غ�ص  فـي حالة   ، البحرية  ال�سلطة  على 

الت�سنيفـية اأو وثيقة العرتاف ، اأو اكت�ساف جرمية مت�سلة بتطبيق اأحكام هذه الالئحة - 

اإبالغ الدعاء العام بذلك فورا .

الف�صـــل الثانــي

�صهــادات وموؤهــالت البحــارة

املــادة ) 4 (

يجب على كل بحار يعمل على منت ال�سفن اأن يحمل �سهادة اأهلية �سارية املفعول . 

املــادة ) 5 (

 ، الالزمـــة  التدريبيـــة  الـــدورات  واعتمـــاد  التدريــــب  بتحديــــد  البحريـــة  ال�سلطــــــة  تقــــوم 

واأي متطلبـــات اأخـــرى للح�ســـول علــــى ال�سهــــادات املن�ســــو�ص عليهـــا فـــي امللحـــق املرفـــق 

بهـذه الالئحـة .

املــادة ) 6 (

باللغتني  املوؤهلني  للبحارة  ال�سهادات  امل�سادقة على  اأو  باإ�سدار  البحرية  ال�سلطة  تخت�ص 

العربية ، والإجنليزية ، ويجوز لل�سلطة البحرية التفوي�ص باإ�سدار �سهادة الأهلية حتت 

اإ�سرافها ، وعليها التاأكد من ا�ستيفاء مقدم الطلب ل�سرتاطات احل�سول على ال�سهادات 

الالزمة لتقدمي اخلدمة البحرية .
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املــادة ) 7 (

يجب على ال�سلطة البحرية احلفاظ على �سجل ال�سهادات والت�سديقات ووثائق العرتاف ، 

ويجب اأن تكون املعلومات الواردة بها متاحة فـي حالة طلبها من ذوي ال�ساأن .

الف�صـــل الثالـــث

االعتـراف ب�صهـادات االأهليـة ال�صـادرة عـن دول اأخـرى

املــادة ) 8 (

 ، اأخــرى  ت�سدر ال�سلطة البحرية وثيقـة العتـراف ب�سهـادات الأهليـة ال�سـادرة مـن دولــة 

بتقييم  البحرية  ال�سلطة  قيام  التفاق  ي�سبق  اأن  على   ، ذلك  على  معها  التفاق  مت  التي 

التــام  امتثالهــا  الدولــة ل�سمــان  تــلك  فــي  البحريــة  ال�سهــادات  واإ�ســدار  اإجــراءات تدريــب 

لهــذه الإجــراءات . 

املــادة ) 9 (

يـــجوز لل�سلطـــة البحريـــة فـي الظروف ال�ستثنائية - دون التقيد بال�سرتاطات املحددة 

فـي هذه الالئحة - ال�سماح لبحارة حمددين بالعمل فـي �سفـينة حمددة فـي مدة حمددة 

ل تتجـــاوز )3( ثالثـــة اأ�سهر ، �سريطة األ ي�سبب ذلك خطرا على الأ�سخا�ص اأو املمتلكات 

اأو البيئة البحرية .
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 ملحـق بال�صهـادات

 التـي يجـب اأن يحملهـا البحـار فـي ال�صفـينـة 

�صفة اأو وظيفة حامل ال�صهادة نـــوع ال�صهـــادة م

ربان �سفـينة ، م�ساعد ربان �سفـينة ، 

م�سغل �سفـينة ، مهند�ص �سفـينة ، 

م�ساعد مهند�ص �سفـينة ، بحار �سفـينة  

�سهادة الأهلية ذات ال�سلة

 بنوع الوظيفة اأو وثيقة العرتاف 

فـي حالة وجود �سهادة من دولة اأخرى 

1

ربان �سفـينة ، م�ساعد ربان �سفـينة ، 

م�سغل �سفـينة ، مهند�ص �سفـينة ، م�ساعد 

مهند�ص �سفـينة ، البحارة العاملون على 

ال�سفن التي تقوم بالعمليات التالية :

1- �سحن النفط 

)مبا فـي ذلك �سفن تزويد الوقود( 

2- �سحن املواد الكيميائية 

3- �سحن الغاز امل�سال  

4- نقل الركاب 

5- عمليات احلفر 

�سهــادة ذات �سلــة بنــوع العمليــة 2

جميــــع البحــــارة

�سهادة اللياقة الطبية 

�سارية املفعول ، و�سهادة الأهلية 

فـي ال�سالمة من احلرائق ، الإ�سعافات 

الأولية وتقنيات �سالمة الأرواح 

3

ربان �سفـينة ، م�ساعد ربان �سفـينة  ، 

م�سغل �سفـينة ، مهند�ص �سفـينة  ، 

م�ساعد مهند�ص �سفـينة

ال�سهــادة الت�سنيفـيــة  4
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الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك 

قـــرار 

رقـم 2017/159 

ب�سـاأن حتديـد ر�سـوم طلبـات رفـع اأ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات  

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

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

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

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

واإىل القرار رقم 2015/424 ب�ساأن حتديد ر�سوم طلبات رفع اأ�سعار ال�سلع واخلدمات ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سوم طلبات رفع اأ�سعار ال�سلـع واخلدمـات املقدمـة اإلـى املديريـة العامـة للدرا�سـات 

والتطويــر بالهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهلـك ح�سـب ت�سنـيف درجـات ال�سجـل التجـاري ، 

وذلك على النحو الآتي :

مقــدار الر�ســم لكــل طلــبدرجــة ال�سجــل التجــاريم

الدرجة الرابعة1
 )100(

مائة ريال عماين

الدرجة الثالثة2
 )200(

مائتا ريال عماين

الدرجة الثانية3
 )300(

ثالثمائة ريال عماين

الدرجة الأوىل4
 )400(

اأربعمائة ريال عماين

الدرجة املمتازة5
 )500(

خم�سمائة ريال عماين
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املــادة الثانيــــة 

ل يجوز اأن يت�سمن الطلب الواحد اأكرث من )50( خم�سني �سلعة / خدمة كحد اأق�سى .

املــادة الثالثــــة 

يلغى القرار رقم 2015/424 امل�سار اإليه .

املــادة الرابعــــة 

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

�سدر فـي : 22 مـن رجــــــــــب 1438هـ 

املوافــــق : 20 مـن ابريـــــــــل 2017م

                          د . �سعيـد بـن خميـ�س بـن جمعــة الكعبـي

رئيــــ�س الهيئــة العامـــة حلمايــــة امل�ستهلـــك

 

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1192(

الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال

قرار

رقـم  خ/2017/19

باإ�سـدار الئحـة تنظيـم اأعمـال �سما�سـرة التاأميـن

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 , 

واإىل قانون �سوق راأ�س املـال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 , 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املـال , 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 , 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املـال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 , 

واإىل الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ/ 2013/53 , 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال , 

واإىل موافقة وزارة املالية , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة , 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيـــة

علــى �سما�ســرة التاأمــني املرخ�ســني فـــي تاريــخ العمــل بالالئحــة املرفقــة توفـيــق اأو�ساعهــم 

وفقــا الأحكامهــا خــالل )12( اثنــي ع�ســر �سهــرا مـن تاريـخ العمـل بهـا , وللرئي�س التنفـيذي 

للهيئة العامة ل�سوق املـال متديد املدة مبا ال يجاوز )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة الثالثـــة

يلغى القرار رقــم خ/2013/53 امل�ســار اإليــه , كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة , 

اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي : 25 مـن رجـــــــب 1438هـ

املوافـــــق :  23 مـن ابريـــــل 2017م

عبداللــه بن �سالــم بـن عبداللـه ال�ساملــي

 الرئيــ�س التنفـيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املــال
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الئحـة تنظيـم اأعمـال �سما�سـرة التاأميـن

الف�ســـل االأول

التعاريـــف واالأحكـــام العامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحـــة يكــــون للكلمـــات والعـــبارات االآتيـــة املعنــى املو�ســح قريــن 

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

1 - الهيئــة :

 الهيئة العامة ل�سوق املال .

2 - الرئيــ�س التنفـيذي :

 الرئي�س التنفـيذي للهيئة .

3 - �سركــة التاأمــني :

 ال�سركة املرخ�س لها من قبل الهيئة .

4 - ال�سم�ســار :

ال�سخــ�س االعتبـاري املرخـ�س له من قبل الهيئة ملمار�سة اأعمال ال�سم�سـرة فـي التاأمني . 

5 - الرتخيــ�س :

القرار ال�سادر من الهيئة باملوافقة النهائية ملمار�سة اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .

6 - ال�سجــل :

 �سجل قيد ال�سما�سرة لدى الهيئة .

7 - اأعمـال ال�سم�سـرة فـي التاأمــني :

االأعمال التي يقوم بها ال�سم�سار , وت�سمل اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني اأو اإعادة التاأمني , 

اأو كليهما .

املــادة ) 2 (

ال يجوز ممار�سة اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمـــني اإال بـــعد احل�ســـول علــى ترخيــــ�س بذلك 

من الهيئة .
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املــادة ) 3 (

يكون  الرتخي�س باإحدى الفئات االآتية : 

1 - �سم�سار تاأمني . 

2 - �سم�سار اإعادة التاأمني .

3 - �سم�سار تاأمني واإعادة تاأمني .

املــادة ) 4 (

تلتزم �سركة التاأمني باالآتي : 

1 - دفع العمولة التي ت�ستحق لل�سم�سار خالل ) 7 ( �سبعة اأيام عمل من تاريخ  ت�سلمها 

ق�سط التاأمني .

2 - عـدم دفـع مبالـغ التعوي�سـات - امل�ستحقة للعميل اأو امل�ستفـيد - اإلـــى ال�سم�ســـار , 

وفـي حالة وقوع ذلك فاإن ذمة �سركة التاأمني ال تبـراأ جتـــاه العميــل اأو امل�ستفـــيــد 

مــا لـــم يت�سلــم التعويـــ�س فعليــــا , علـى اأن يتـم تنظيـم ذلـك فـــي االتفاقيــة املربمــة 

بني ال�سم�سار , و�سركة التاأمني .

املــادة ) 5 (

يتقا�سى  ال�سم�سار - املرخ�س له مبمار�سة اأعمال فئة �سم�سار تاأمني - عمولتــه مــن �سركــة 

التاأمــني , ويتقا�ســى ال�سم�ســار املرخـــ�س لـــه مبمار�ســة اأعمــال فئــة �سم�ســـار اإعــادة تاأمــني 

عمولـة مقابـل اأتعابـه . 

الف�ســل الثانــي

متطلبــات الرتخيــ�س

املــادة ) 6 (

ي�سرتط للح�سول على الرتخي�س التقدم بطلــب اإلــى الهيئــة , وفقا للنموذج الذي تعده 

مرفقا به امل�ستندات , والبيانات االآتية :

1 - ا�سم مقدم الطلب , و�سكله القانوين , وعنوانه .

2 - �سهــادة م�سرفـيــة تفـيــد بــاأن راأ�س مــال طالــب الرتخيــ�س ال يقــل عــن )100٫000( 

مائة األف ريال عماين مدفوعا بالكامل .
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3 - اأ�سماء املوؤ�س�سني , وجن�سياتهم .

4 -  اأ�سماء اأع�ساء جمل�س االإدارة , وجن�سياتهم - اإن وجدوا - .

5 - اإي�سال �سداد ر�سم درا�سة طلب الرتخي�س . 

6 - ما يفـيد عدم �سدور اأحكام باإ�سهار االإفال�س اأو بعقوبة فـي جناية اأو جنحة خملة 

كل  فـي  عليها  املنــ�سو�س  اجلرائـــم  اإحـــدى  فـي  بعقوبـــة  اأو  االأمانــــة  اأو  بال�ســـرف 

من قانون ال�سركات التجارية اأو قانون التجارة اأو قانون �سوق راأ�س املال اأو قانون 

�سركات التاأمني على اأي من املوؤ�س�سني واأع�ساء جمل�س االإدارة  واالإدارة التنفـيذية 

العلـــيا خـــالل )5( اخلمـــــ�س ال�سنوات ال�سابقة على تقدمي الطلب ما مل يكن قد 

رد اإليه اعتباره . 

7 - �ســورة طبـــق االأ�ســـل مـــن عقـــد التاأ�سيــ�س , والنظــام االأ�سا�ســي , و�سهــادة القــيد 

فـي ال�سجل التجاري على اأن يقت�سر الن�ساط علـى اأعمـال ال�سم�ســرة فـي التاأمـني , 

و�سهادة االنت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان .    

8 - �سورة طبق االأ�سل من منوذج املفو�سني بالتوقيع .

9 - ما يفـيد تعيني مدير متفرغ لالإ�سراف على اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .

10 - خطة التوظيف بال�سركة والتدريب وتاأهيل املوظفـني . 

11 - درا�سة جدوى اقت�سادية معتمدة من اأحد املكاتب اال�ست�سارية فـي ال�سلطنة . 

12 - تعهد بتوفـري مكتب خا�س , وم�ستقل ملمار�سة اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .

13 - اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى ترى الهيئة �سرورة اإرفاقها .

املــادة ) 7 (

التاأمــني  فـــي  ال�سم�ســـرة  اأعمـــال  الإدارة  تعيينـــه  يتـــم  الــذي  املديــر  فـــي  تتوافــر  اأن  يجـــب 

ال�ســروط االآتيــة :

1 - اأن يكون  حا�سال على اأحد املوؤهالت االآتية م�سادقا عليها من جهات االخت�سا�س : 
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التاأمــني  مــن معهــد   )Associate( رفـيــق اأو درجـــة   ,  )Fellow( درجــة زميـــل - اأ 

بالواليات  املمتلكات واحلوادث  اأو من هيئة مكتتبي   ,  )CII( بلندن القانوين 

املتحدة االأمريكية )CPCU( , اأو من معهد اأو هيئة نظرية توافق عليها الهيئة , 

عالوة علــى خبــرة فنيــة فــــي اأعمــال التاأمـــني ال تقـــل مدتهـــا عــن )5( خمــ�س 

�سنوات فـي جمال االكتتاب التاأميني , اأو اإدارة �سركات التاأمني , اأو ال�سم�سرة 

فـي التاأمني . 

اأو االقت�سادية , عالوة  املاليــــة  اأحـــد العلــــوم  اأو فـي  التاأميـــن  ب - ماج�ستيــر فــي 

علــى خربة فنية فـي اأعمــال التاأميــــن ال تقـــل مدتهـــا عـــن )5( خمـــ�س �سنــوات 

اأو ال�سم�ســـــرة   , اإدارة �سركـــات التاأمـــــني  اأو   , فــي جمـــــال االكتتـــــاب التاأمينــــي 

فـي  التاأمـني .

اأو االقت�ساديــة , عالوة  املاليـــة  اأحــد العلوم  اأو فـي  التاأمـــني  ج - بكالوريـــو�س فـي 

علــى خربة فنيـــة فـي اأعمـــال التاأمـــني ال تقـــل مدتهـــا عـــن )7( �سبـــع �سنـــوات 

اأو ال�سم�ســـرة   , اإدارة �سركــــــات التاأمـــــني  اأو   , فـي جمــــــال االكتتــــاب التاأمينــــي 

فـي التاأمني .

 د - دبلـــــوم فـي التاأمـــــني اأو فـي اأحـــد العلـــوم املاليــــــــة اأو االقت�ساديــــــة , عـــــــالوة 

على خربة فنية فـي اأعمال التاأميـــن ال تقــــل مدتهــــا عــــن )10( ع�ســـر �سنـــوات 

فـــي جمـــــال االكتتـــــاب التاأمينـــــي , اأو اإدارة �سركــــات التاأميــــن , اأو ال�سم�ســــرة 

فـي التاأمني .

                    ويجوز للهيئة اإجراء اختبار ومقابلة �سخ�سية للمدير .

2 - اأن يكـــون ح�ســـن ال�سيـــرة وال�سلـــوك , واأال يكـــون �سبــق ف�سلــه تاأديبيــا مــن اجلهــة 

التي عمل لديها �سابقا .

3 - اأي �سروط اأخرى حتددها الهيئة .

املــادة ) 8 (

يجب اأن يرفق بطلب الرتخي�س املقدم للهيئة االآتي :
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1 - �ســورة طبــق االأ�سل من وثيقة تاأمني لتغطية اأخطاء املوؤمن عليــه املهنــية جتاه 

الغيــر , على اأن تكــون �ســادرة مــن اإحــدى �سركات التاأمـــني املرخ�ســـة بال�سلطنـــة 

على النحو وال�سروط التي تعتمدها الهيئة , على اأن تكون قيمتها بحد اأدنى ثالثة 

اأ�سعاف اإجمايل دخله ال�سنوي املتوقع فـي درا�سة اجلدوى املقدمة عند الرتخي�س 

قيمة  تكون  واأن   , اأعلى  اأيهما   , عماين  ريال  األف  مائة   )100٫000( اأو  مرة  الأول 

اأ�سعاف اإجمايل دخله ال�سنوي  اأدنى ثالثة  الوثيـــقة فـــي ال�سنـــوات التاليـــة بحد 

عــن ال�سنــة املاليـــة املنق�سـيــة اأو )100٫000( مائة األف ريال عماين , اأيهما اأعلى , 

على اأن يتم جتديدها �سنويا طوال مدة �سريان الرتخي�س .

اأحد امل�سارف العاملة بال�سلطنة يكون �ساريا طوال  2 -  �سمان م�سرفـي �سادر من 

مدة الرتخي�س , وذلك مببلغ وقدره )75٫000( خم�سة و�سبعون األف ريال عماين 

لفئة �سم�سار تاأمني , و) 150٫000 ( مائة وخم�سون األف ريال عماين لفئة �سم�سار 

واإعادة  تاأمني  �سم�سار  لفئة  ريال عماين  األف  ( مائتا   200٫000 و)   , تاأمني  اإعادة 

تاأمــني , وذلـــك ل�سمـــان كافـــة حـــقوق الغري قبل ال�سم�سار , النا�سئــة عــن اأعمــال 

ال�سم�سرة فـي التاأمني .

3 - ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة للح�سول على الرتخي�س .

الف�ســـل الثالـــث

اإجـراءات الرتخيـ�س والقيـد فـي ال�سجـل وجتديـده

املــادة ) 9 (

تقوم الهيئة بدرا�سة الطلبات املقدمة وتتخذ ب�ساأنها اأحد االإجراءين االآتيني :

يتــم  املطلوبـــة  االأوليـــة  وامل�ستندات  وال�سروط  للبيانات  الطلب  ا�ستيفاء  فـي حال   -  1

اإخطار مقدم الطلب بذلك , وعليه تقدمي امل�ستندات اخلا�سة بال�سمانات املالية 

مثـــل : ) وثيقــة االأخطــاء املهنيــة , وال�سمــان امل�سرفـــي , ور�ســوم الرتخيــ�س ( , 

باالإ�سافة اإىل تقدمي ما يثبت اأنه قد قام بتوفــــري مكـــان خـا�س ملمار�سـة الن�ساط , 

وذلــك فـي مدة اأق�ساها )90( ت�سعون يوما من تاريخ االإخطار .
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2 - اإذا تبني عدم ا�ستيفاء الطلب الأي من البيانات اأو ال�سروط اأو امل�ستندات االأولية 

املطلوبـــة فاإنـــه يتـــم اإخطـــار مقــــدم الطلــــب بذلــك ال�ستكــمـــال  النواقـــــ�س خــالل 

) 30 ( ثالثــني يومــا من تاريــخ االإخطـار , وفـي حالة عدم اال�ستيفاء خالل املدة 

املذكورة يعتبــر الطلــب ملغــى , وال يجــوز ملقدم الطلب الذي األغي طلبه تقدمي 

طلب جديد قبل م�سي )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإلغاء الطلب ال�سابق .

املــادة ) 10 (

ا�ستيفاء  تاريخ  التنفـيذي قرارا بالرتخي�س خــالل )60( �ستني يوما من  الرئي�س  ي�سدر 

اإ�سدار  املدة دون  , ويعتبـــر م�ســـي هــذه  املطلوبــة  للبيانات وال�سروط وامل�ستندات  الطلب 

الرتخي�س قرارا بالرف�س . 

املــادة ) 11 (

يتم قيــد ال�سم�ســار فـي ال�سجل , ويعطى �سهادة معتمدة تثبت قيــده فـي ال�سجــل ورقمــه , 

اإلــى رقــم ت�سجيلــه ,  ويلتـــزم ال�سم�ســــار بـــاأن ي�سيـــر فـــي جميــع االأوراق التــي ت�ســدر عنــه 

ويجب على ال�سم�سار اأن يخطر الهيئة باأي تعديل يطراأ فـي البيانات املقيدة فـي ال�سجل .

املــادة ) 12 (

تكون مدة الرتخي�س )3( ثالث �سنوات , ويجوز جتديده ملـدد مماثلة بناء على طلب يقدمه 

ال�سم�ســار قبــل )30( ثالثــني يومــا علــى االأقل من تاريخ انتهائه , وفقا لل�سروط الواردة  

بالنموذج الذي تعده الهيئة لذلك .

املــادة ) 13 (

تاريخ �سدور  اأ�سهر من  �ستة  اأعماله خالل )6(  فـي مزاولة  يبداأ  اأن  ال�سم�سار  يجب على 

الرتخي�س .

املــادة ) 14 (

يجوز لل�سم�سار التقدم بطلب فتح فرع وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة , وذلك بعد مرور 

)1( عام واحد من ترخي�سه , على اأن يكون جميع العاملني فـي مكتب الفرع من العمانيني , 

وتخ�سع  املوافقة على تعيني مدير الفرع لال�سرتاطات التي ت�سعها الهيئة , وال يجوز فتح 

اأي فرع اإال اإذا كان ال�سم�سار م�ستوفـيا جلميع القوانني واللوائح واال�سرتاطات واملتطلبات 

املالية , ون�سب التعمني والتمكني ال�سادرة من الهيئة .
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املــادة ) 15 (

يجوز للرئي�س التنفـيذي , فـي اإطار تنظيم قطاع ال�سم�سرة فـي التاأمني التوقف عن اإ�سدار 

 , م�سبـــبا  اخلـــ�سو�س  هـــذا  فـــي  قراره  يكون  اأن  على   , لفرتات حمددة  تراخي�س جديدة 

ويحظر اإ�سدار تراخي�س جديدة اإال اإذا كــان االقت�ســـاد الوطنــي وقطاع التاأمني قادريــن 

على ا�ستيعابهما .

الف�ســل الرابــع  

التزامـــات  ال�سمـــ�سار

املــادة ) 16 (

يلتزم ال�سم�سار بقواعد ممار�سة املهنة واآدابها , وب�سورة خا�سة ما ياأتي : 

1 - النزاهة واال�ستقامة فـي جميع اأعماله وت�سرفاته .

2 -  التعامل ب�سرية مع جميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يحـ�سل 

للمحافظـــة  املنا�سبــــة  االإجـــراءات  واتخـــاذ   , عملـــه  مبنا�سبــــة  يحـــوزها  اأو  عليهـــا 

على �سريتها .

3 - التحقق من تلبية وثيقة التاأمني ال�سادرة عن �سركة التاأمني ملتطلبات العميل .

4 - التاأكد من وجود اآلية منا�سبة لتلقي ال�سكاوى واملالحظات من العميل ومتابعتها .

5 - تقدمي اإي�ساح كامل للعميل جلميع �سروط العقد الذي يربمه معه .

6 - اأن يبني  للعميل اأهمية االإف�ساح عن املعلومات االأ�سا�سية عند تقدمي طلب التاأمني 

والنتائج املرتتبة على اإخفاء اأو عدم دقة اأي بيانات يذكرها فـي ذلك الطلب , واأن 

يو�سح للعميل م�سوؤوليته عن جميع البيانات واملعلومات الواردة فـي طلب التاأمني . 

7 - اأن يو�سح للعميل �سبب اختياره لوثيقة التاأمني التي يعر�سها عليه , وما حتتويه 

من �سروط ومنافع وا�ستثناءات , واأن يقدم له مقارنة بني ال�سعر , والتغطية التي 

تقدمها وثيقة التاأمني املقرتحة , وبني غريها من وثائق التاأمني التي تقدمها 

�سركات تاأمني اأخرى . 

8 - اأن يف�سح للعميل عن العمولة التي يتقا�ساها من �سركة التاأمني اإذا طلب العميل 

ذلك .
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9 - اأن يبني للعميل االإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها فـي حالة وقوع اخلطر 

املوؤمن عليه .

10 - اأن يبني للعميل �سرورة االإف�ساح عن اأي تغيريات فـي طبيعة اخلطر املوؤمن عنه 

عند جتديد وثيقة التاأمني . 

بعد وقوع  لها  ب�ساأن مطالبته  التاأمني  �سركة  بقرار  تاأخري  العميل دون  يبلغ  اأن   -  11

اخلطر املوؤمن عليه , وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للعميل فـي موا�سلة اإجراءات هذه 

املطالبة .

12 -  اأن يبني  للعميل �سرورة االإف�ساح الكامل والعادل بخ�سو�س املطالبة التي قدمها 

ل�سركة التاأمني بعد وقوع اخلطر املوؤمن عليه .

13 - عدم تقدمي معلومات اأو انتقادات غري �سحيحة , اأو غـري عادلـة للعميـــل عـــن اأي 

�سركة تاأمني اأخرى بغية حث العميل على اإلغاء وثيقة تاأمني �سارية املفعول ل�سراء 

وثيقة جديدة عن طريقه , اأو التاأثري على العر�س املقدم للعميل من جهة اأخرى .

املــادة ) 17 (

يلتزم ال�سم�سار باالآتي :

1 - و�ســـع اأنظمــــة ولوائـــح داخليــــة خــــالل )3( ثالثــــة اأ�ســـهــر مـــن تاريـــخ ح�سولــــه 

على الرتخي�س , وتزويد الهيئة بن�سخة منها .

2 - و�سع الرتخي�س فـي مكان ظاهر مبقر عمله .

3 - التاأكد من اأن العاملني لديه حا�سلون على املوؤهالت الالزمة للعمل .

4 - توفـري التدريب املهني املنا�سب للعاملني لديه .

5 - عدم اإ�سناد االأعمال املرخ�س له بها اإىل �سم�سار اآخر اإال مبوافقة العميل كتابة .

6 - التقيد بتعليمات غ�سل االأموال ومكافحة متويـــل االإرهــاب ال�ســادرة عـــن الهيئـــة 

اأو من اجلهات الر�سمية االأخرى .

7 - التقيد بجميع التعليمات واللوائح والقرارات ال�سادرة عن الهيئة .
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املــادة ) 18 (

يجب على ال�سم�سار القيام  باالآتي : 

1 - اإعداد م�ستندات وكرا�سة �سروط التاأمني , متى تطلب االأمر ذلك .

2 - ال�سعي اإىل اإيجاد اأف�سل عرو�س تاأمني وفق طلب العميل , وباأف�سل االمتيازات . 

3 - تقدمي الن�سح وامل�سورة الفنية للعميل مبا ي�سمن ح�سوله على اأف�سل ال�سروط 

الفنية واالأ�سعار املالئمة .

اأو للم�ستفـيــد عند ت�سوية املطالبات مع �سركة   , لـــه  امل�ساعـــدة للموؤمـــن  4 - تقديـــم 

التاأمني .

5 - اإبرام اتفاقية مع كل �سركة تاأمني يتعامل معها , تنظم االأحكام وال�سروط املتفق 

عليها , واأي اأحكام اأخرى تقررها الهيئة , على اأن تكون هذه االتفاقية �سارية طوال 

فرتة تعامله مع تلك ال�سركة , ويجب اأن يتم اإيداع ن�سخة من تلك االتفاقية لدى 

الهيئة .

6 - تقديـم املعلومـات الالزمـة ل�سركـة التاأمـني التـي يتعامل معها مبعرفة العميل , 

وموافقته , لتمكينها من تقييم اخلطر املطلوب تاأمينه , اأو جتديد تاأمينه .

7 - اإلزام العميل بدفع ق�سط التاأمني , واأي مبالغ اأخرى قد ت�ستحق عليه اإىل �سركة 

التاأمني مبا�سرة , وذلك ح�سبما تن�س عليه االتفاقية املربمة بني كل من �سركة 

التاأمني , وال�سم�سار , وا�ستثناء من ذلك , يجوز حت�سيل  اأق�ساط التاأمني الفردي , 

وتوريدها اإىل �سركة التاأمني خالل فرتة ال تتجاوز )7( �سبعة اأيام عمل من تاريخ 

اإ�سدار الوثيقة .

املــادة ) 19 (

التاأميـــن - باالإ�سافـــة  اإعـــادة  فـــي  باأعمــال ال�سم�ســرة  الـــذي يقـــوم  يجـــب علــــى ال�سم�ســـار 

اإىل االلتزامات الواردة فـي املـادة )18( من هذه الالئحة - القيام باالآتي : 

1 - معاونة �سركة التاأمني فـي اختيار �سركات اإعادة التاأمني , واإجراء متابعة م�ستمرة 

للمراكز التي مت اإ�سناد عمليات اإليها , واإبالغ �سركات التاأمني باأي خطر قد يهدد 

مركزها املايل . 
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2 - االإي�ساح  ل�سركة التاأمني عن جميع �سركات اإعادة التاأمني التي مت اإ�سناد عمليات 

اإليها .

3 - اإبرام اتفاقية مع كل �سركة اإعادة تاأمني يتعامل معها , تنظم االأحكام وال�سروط 

املتفق عليها بينهما , واأي اأحكام اأخرى تقررها الهيئة , على اأن تكون هذه االتفاقية 

�سارية طوال مدة تعامله مع تلك ال�سركة , ويجب اأن يتم اإيداع ن�سخة من تلك 

االتفاقية لدى الهيئة .

4 - اإبالغ �سركات اإعادة التاأمني باأي اأخطار اأو خ�سائر ج�سيمة متوقعة ميكن اأن توؤثر 

على التزاماتها بتعوي�س االأخطار امل�سندة اإليها . 

 5 - حتويل اأق�ساط التاأمني اإىل �سركات اإعادة التاأمني مبجرد حت�سيلها .

6 - حت�سيل قيمة التعوي�سات فـي حالة حتقق اخلطر املوؤمن منه من �سركات اإعادة 

التاأمني , وحتويلها مبا�سرة اإىل �سركات التاأمني امل�ستحقة . 

املــادة ) 20 (

علــى ال�سم�ســار تعييــن مراقــب ح�سابــات مــن بــني مكاتــب التدقيــق املعتمـــدة لـــدى الهيئـــة 

للقيــام باالآتــي : 

1 - التاأكد من مدى مالءمة وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها .

2 - التاأكد من و�سع االأنظمة واللوائح الداخلية ومدى مالءمتها لو�سع ال�سم�سار , 

ومدى التزامه بتطبيقها .

3 - التاأكد من التزام ال�سم�سار بقانون �سركات التاأمني واللوائح والقرارات ال�سادرة 

تنفـيذا له .

4 - اإبالغ الهيئة عن املخالفات املكت�سفة , اأو امل�سكوك فـيها . 

5 - املهام االأخرى املقررة عليه قانونا .

املــادة ) 21 (

بالن�سبة لل�سنة  اأنه  , علــى  لــه  املاليــة  ال�سنة  االأ�سا�سي لل�سم�سار بدء ونهاية  النظام  يحدد 

املالية االأوىل فاإنه اإذا تاأ�س�س ال�سم�سار خالل الن�سف االأول من ال�سنة , فاإن �سنته املالية 

تنتهي بنهاية هذه ال�سنة , اأما اإذا تاأ�س�س خالل الن�سف الثاين من ال�سنة , فاإن �سنته املالية 

تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .
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املــادة ) 22 (

على ال�سم�سار اأن يقدم للهيئة ميزانيته ال�سنوية املدققة واحل�سابات املرفقــة بهــا , خــالل 

مدة ال تتجاوز )90( ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء �سنته املالية . 

املــادة ) 23 (

لتدوين  , وذلك  املقررة  االأ�سول  بدفاتر و�سجالت ح�سب  ال�سم�سار االحتفاظ  يجب على 

وحفظ البيانات واملعلومات واالأوراق اخلا�سة باالأعمال التي ميار�سها , وت�سمل على وجه 

اخل�سو�س االآتي : 

1 - ن�ســـخا مـــن االتفاقيـــات املربمـــة بينـــه , وبـــني �سركــات التاأمــني , و�سركـــات اإعـــادة 

التاأمني , ويجوز للهيئة طلب اإجراء اأي تعديل فـي االتفاقيات املربمة بني �سركة 

وي�سهــم   , العالقة  اأطراف  كافة  ي�سمن حقوق  وذلك مبا   , وال�سم�سار   , التاأمني 

بتعزيز املمار�سات ال�سليمة فـي القطاع . 

2 - املرا�سالت اخلا�سة باأعماله .

3 - �سورا من وثائق التاأمني التي يربمها العميل مع �سركة التاأمني .

4 - ن�سخا من م�ستندات القب�س وال�سرف والقيد والت�سويات , وغري ذلك من املعامالت 

املالية اخلا�سة باأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني التي ميار�سها . 

5 - احل�سابات امل�سرفـية اخلا�سة باالأعمال التي ميار�سها .

املــادة ) 24 (

يحظر على ال�سم�سار االآتي : 

1 - العمـــل كوكيــل تاأمــني بال�سلطنــة , اأو وكيــل مفو�س ل�سركة تاأمني اأجنبية تعمل 

بال�سلطنة .

2 - متلك ح�سة فـي �سم�سار اآخر يعمل فـي ال�سلطنة .

3 - متلك ح�سة فـي �سركة تاأمني بن�سبة تزيد على )5%( خم�سة فـي املائة من راأ�س 

مالها . 

4 - اأن يعمل اأي من موؤ�س�سيه اأو القائمني على اإدارته اأو موظفـيـه فــي اإحـدى �سركـات 

التاأمني اأو لدى اأي من ال�سما�سرة اأو الوكالء املرخ�سني بال�سلطنة .

اإعـــــادة التاأمــني لـــذات امل�ســـروع  5 - اجلمـــــع بيــــن اأعمـــال �سم�ســــار تاأمـــني , واأعمـــال 

املوؤمــن عليــه .
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6 - اإ�سدار وثائق تاأمني اأو القيام بت�سوية اأي تعوي�سات , مــا مل يكــن خمــوال بذلــك 

من قبل �سركة التاأمني .

7 - اإجــراء اأي تعديــل فـي طلــب التاأمــني اأو فـــي الوثيقــة ال�سادرة من �سركة التاأمني , 

اأو التوقيع نيابة عن العميل .

8 - االعتماد على �سركة تاأمني واحدة فـي ممار�سة ن�ساطه , وعليه اأن يقدم  اإىل الهيئة 

خالل )90( ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب 

احل�سابات اخلارجي يو�سح االآتي : 

اأ - عدد واأ�سماء �سركات التاأمني التي تعامل معها خالل ال�سنة املالية املنق�سية , 

واإذا قل عدد ال�سركات املتعامل معها عن )3( ثالث �سركات , كان عليه تقدمي 

االأ�سباب املربرة لذلك . 

ب - مقدار العموالت الكلية التي ا�ستحقت له من كل �سركة على حدة عن ال�سنة 

املالية املنق�سية , واإذا زادت ن�سبة عمولة اأي من ال�سركات على )35%( خم�سة 

وثالثني فـي املائة من اإجمايل عموالت ال�سركات االأخرية , وجب عليه تقدمي 

االأ�سباب املربرة لذلك .

ال�سم�ســرة  اأعمـــال  ح�ســـاب  فـــي  املودعـــة  االأمــوال  علـى  فوائــد  اأي  على  احل�سول   -  9

 , التاأمني , كما يحظر عليه االحتفاظ بهذه االأموال فـي �سكل ودائــع ثابتــة  فـي 

اأو احل�سول على ت�سهيالت ائتمانية , اأو قرو�س م�سرفـية ب�سمان هذه االأموال .

الف�ســـل اخلامـــ�س

التدقيـــق وح�سابــــات ال�سم�ســـار

املــادة ) 25 (

يجب على ال�سم�سار ف�سل اأموال عمالئه عن اأمواله , وفق القواعد االآتية :

1 - اإيـــداع كـــل االأمــوال اخلا�ســة بالعمــالء فــــي ح�ســـاب م�سرفـــــي اأو اأكثــــر منف�ســــل 

عن ح�ساباته ي�سمى " ح�ساب اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني " .

2 - ا�ستخدام االأموال املوجودة فـي ح�ساب اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني فـي االأوجه 

االآتية :

-38-



اجلريدة الر�سمية العدد )1192(

  اأ - �سداد املبلغ امل�ستحق للموؤمن مبوجب عقد التاأمني .

 ب - �سداد املبلغ امل�ستحق للموؤمن عليه مبوجب عقد التاأمني . 

 ج - اإعادة االأموال التي تدفع باخلطاأ فـي احل�ساب .

 د -  اأي حاالت اأخرى حتددها الهيئة تتعلق باأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .

احل�سابات  �سمــن  التاأمني  فـي  ال�سم�سرة  اأعمال  ح�ساب  فـي  املوجودة  االأموال  تدخل  وال 

الفعلية لل�سم�سار , كما ال تدخل االإيرادات املتحققة منــها �سمــن ح�ساباتــه , وال تلحقـــها 

التزامات بغري موافقة  اأو   , باأي رهون  , وال يجوز حتميلها  اإفال�سه  فـــي حالــة  الت�سفـيــة 

كتابية من الهيئة . 

املــادة ) 26 (

يجب اأال تقل جملة اأ�سول ال�سم�سار عــن جملــة التزاماته من اإجمايل دخله فـي اأي وقت 

عــن )50٫000( خم�ســني األــف ريــال عمانـي , اإذا كان ميار�س اأعمال �سم�سار تاأمني اأو اإعادة 

اإذا كان يجمع بني ممار�سة   , األف ريال عماين  التاأمني , وعن )75٫000( خم�سة و�سبعني 

اأ�سول  جملة  احت�ســاب  عنـــد  يراعـــى  اأن  ويجـــب   , تاأمـــني  واإعـــادة  تاأميـــن  �سم�ســـار  اأعمال 

ال�سم�سار عن جملة التزاماته اأال يتم احت�ساب اإجمايل الذمم املدينة التي تخ�س اأع�ساء 

جملــ�س االإدارة اأو موؤ�س�ســي �سركــة التاأمــني اإن كانــت فـي جانــب االلتزامــات اأو االأ�سول , 

ويجب اأال ت�سمل االأ�سول قيمة خطاب ال�سمان امل�سرفـي املن�سو�س عليه فـي هذه الالئحة 

واالأ�سول غري امللمو�سة , كما يجب اأال ت�سمل اخل�سوم راأ�س املال واالأرباح القابلة للتوزيع  

اأو موؤ�س�سي  وااللتزامات )ال�سالبة( التي تكون ب�سبب �سحوبات من اأع�ساء جمل�س االإدارة 

�سركة التاأمني .

املــادة ) 27 (

يجـــوز للهيئـــة تفتيــ�س دفاتر وح�سابات ومعامالت ال�سم�سار واإجراء التحقيقات الالزمة 

لها تعيني جهة خارجية  , كما يجوز  املنا�سبــة  , وتوقيع اجلزاءات  املرتكبة  املخالفات  فـي 

للتدقيــق علــى دفاتـــر ال�سم�ســـار و�سجالتـــه , وعلى ال�سم�سار التعاون معها وتوفـري جميع 

املعلومـــات والبيانـــات ال�سروريـــة لهـــا , وتعامـــل تلـــك البيانـــات واملعلومـات ب�سرية تامة , 

وال يجوز اإف�ساوؤها اأو ن�سرها , ويجوز للهيئة ا�سرتجاع م�ساريف التدقيق من قبل ال�سم�سار 

اإذا ما ارتاأت ذلك .
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الف�ســـل ال�ســاد�س

اإيقــاف واإلغــاء الرتخيــ�س

املــادة ) 28 (

يجوز اإيقاف ال�سم�سار عن ممار�سة العمل اإذا قام باأي من االأعمال االآتية :  

باأعمـــال  القـــيام  با�ستثنــاء   , الهيئة  تاأمني غري مرخ�سة من  �سركة  التعامل مع   -  1

�سم�سار اإعادة التاأمني .

2 - التاأخر فـي �سداد جميع االلتزامات املالية وفقا ملـا هو متفق عليه بينه , وبني �سركة 

التاأمني , ملدة تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها .

3 - تنازلــه عــن قيــده فــي ال�سجــل ل�سخــ�س اآخــر اأو تاأجيـر مركزه اأو اأي من فروعه 

املرخ�سة فـي ال�سلطنة .

4 - التخلف عن جتديد الرتخي�س فـي املدة املحددة .

5 - التخلف عن جتديد خطاب ال�سمان امل�سرفـي .

6 - االإخالل باأي من الواجبات اأو االلتزامات الواردة  فـي القوانني واللوائح والقرارات 

املنظمة لعمله , والتعاميم التي ت�سدرها الهيئة . 

املــادة ) 29 (

ي�ســدر قــرار االإيقــاف عـن العمل من الرئي�س التنفـيذي ملـدة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر , 

ويتم تبليغ ال�سركات واجلهات املخت�سة بذلك .

املــادة ) 30 (

ال يجوز لل�سم�سار ممار�سة اأعمال ال�سم�سرة املرخ�س له مبمار�ستها خالل مدة االإيقاف , 

ويبقى م�سوؤوال عن االلتزامات املرتتبة عليه , اأو تلك النا�سئة عن عمله , وال�سابقة لتاريخ 

�سدور قرار االإيقاف .

املــادة ) 31 (

الهيئة فـي �سوء  املتفق عليها مع  املـدة  االإيقاف خالل  اأ�سباب  ال�سم�سار مبعاجلة  اإذا قام   

االأ�سباب التي اأدت اإىل ذلك , فـيمكن للهيئة بعد التاأكد من معاجلة كافة اأ�سباب االإيقاف 

ال�سماح لل�سم�سار مبمار�سة االأعمال املرخ�س بها اأو جزء منها , وفـق ما ترتئــي اأنــه يحقــق 

امل�سلحة العامة , وي�سدر قرار اإلغاء االإيقاف من قبل الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ) 32 (

تقوم الهيئة باإلغاء الرتخي�س فـي احلاالت االآتية : 

1 - بناء على طلب ال�سم�سار . 

2 - اإذا مت اإيقافه عن العمل الأي من االأ�سباب الواردة باملادتني )28( و )30( من هذه 

الالئحة , ومل يوفق اأو�ساعه خالل املهلة املحددة من قبل الهيئة , وفقا للمادة 

)31( من هذه الالئحة .

3 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الرتخي�س اأو اأحد �سروط جتديد الرتخي�س . 

4 - عدم مزاولة اأعماله املرخ�س بها خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور الرتخي�س , 

وفق متطلبات الالئحة .

5 - اإذا تكررت خمالفة عدم جتديد الرتخي�س فـي املـدة املحددة .

املــادة ) 33 (

فـي حال حتقق اأحد اأ�سباب اإلغاء الرتخي�س , يلتزم ال�سم�سار القيام باالإجراءات االآتية : 

1 - وقــــف مزاولـــة ن�ســـاط اأعمـــال ال�سم�ســرة فــي التاأمــني املرخــ�س بــه , وعدم القيام 

باأي عمليات ت�سويق لوثائق تاأمني جديدة . 

2 - العمل على ت�سويــة جميع التعامــالت وااللتزامــات مــع جميـع االأطــراف االأخــرى 

املتعاملة معه .

التاأمني  اإخالء م�سوؤولية وبراءة ذمة من جميع �سركات  الهيئة بخطاب  3 - موافاة 

التي تعامل معها تثبت عدم وجود اأي م�ستحقات مالية عليه .

4 - موافاة الهيئة باالإجراءات التي �سيتم اتخاذها من قبله , لت�سليم جميع االأعمال 

التي ما زالت فـي ذمته ل�سركة التاأمني املتعاقد معها .

5 - ن�ســـر اإعـــالن فــي �سحيفتــني حمليتـــني خــــالل )2( يومـــني متتاليـــني باللغتــني 

العربيـــة واالإجنليزيـــة , الإعـــالم كافــة االأطــراف التــي يتعامــل معهــا باأنــه �سيتــم 

اإلغــاء ترخي�ســه , واأن عليهـــم التقـــدم مبطالباتهـــم واعرتا�ساتهــم للهيــئــة خــالل 
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)30( ثالثــني يومـا مـن تاريـخ ن�ســر االإعــالن , وعلــى ال�سم�ســار موافـــاة الهيـــئــة 

بن�سخـــة مـــن االإعــالن , وفـي حالة ت�سوية جميع االعرتا�سات - اإن وجـــدت - تقـــوم 

الهيئـــة باتخـــاذ كافـــة االإجراءات الالزمة ال�ست�سدار قرار اإلغاء الرتخي�س .

املــادة ) 34 (

اإلغـاء الرتخي�س بعد قيــام ال�سمـــ�سار با�ستيفـــاء جميـــع  يــ�سدر الرئيــ�س التنفـيــذي قــرار 

متطلبـــات االإلغــاء , وال يجــوز لل�سم�ســار الـذي األغـي ترخي�سـه التقدم اإىل الهيـــئة بطلـــب 

احل�سول على ترخي�س جديد , اإال بعد مرور )3( ثالث �سنوات من تاريخ �سدور قرار اإلغاء 

الرتخي�س ال�سابق . 

املــادة ) 35 (

ال يتم االإفراج عن خطاب ال�سمان امل�سرفـي اإال بعد مرور )1( عام واحد من تاريخ �سدور 

قرار االإلغاء , والتاأكد من عدم وجود اأي التزامات مالية على ال�سم�سار . 

الف�ســـل ال�سابــع

الت�سالـــح والر�ســـوم

املــادة ) 36 (

يجوز الت�سالح عن االأعمال التي ارتكبت باملخالفة الأحكام هذه الالئحة , بعد �سداد املبالغ 

وفقا للقرار ال�سادر من جمل�س اإدارة الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 37 (

اإذا كانت املخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام من�سو�س عليه فـي هذه الالئحة خالل اأجل 

زمني حمدد فـيها , يزاد مبلغ الت�سالح عن كل يوم تاأخري بواقع )15%( خم�سة ع�سر فـي املائة 

من مبلغ الت�سالح املقرر للمخالفة , وبحد اأق�سى )15( خم�سة ع�سر يوما .

املــادة ) 38 (

اأيـــام  اإلـــى الهيـــئة خـــالل )10( ع�ســـرة  يجب على املخالف اأن يقوم ب�سداد مبلغ الت�سالــح 

الالزمة  القانونية  االإجراءات  كافة  اتخاذ  للهيئة  كــان  واإال   , بذلــك  اإخطـــاره  تاريـــخ  مــن 

�سده , واملن�سو�س عليها فـي قانون �سوق راأ�س املـال , والئحته التنفـيذية امل�سار اإليهما .
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املــادة ) 39 (

ت�ستوفــي الهيئـة الر�سـوم االآتيـة : 

مقـدار الر�سـم بالريـال العمانـيالر�ســمم

درا�سة طلب الرتخي�س1
 )1000(

األـــف

منح ترخي�س لفئة �سم�سار تاأمني2
 )2500(

األفان وخم�سمائة 

3
منــح ترخيــ�س 

لفئة �سم�سار اإعادة التاأمني

 )2500(

األفان وخم�سمائة 

4
منــح ترخيــ�س 

 لفئة �سم�سار تاأمني واإعادة التاأمني

 )5000(

خم�سة اآالف 

جتديـد الرتخيـ�س لكــل فئــة5

- )2500( األفان وخم�سمائة 

لفئة �سم�سار تاأمني 

- )2500( األفان وخم�سمائة 

لفئة �سم�سار اإعادة التاأمني 

- )5000( خم�سة اآالف

لفئة �سم�سار التاأمني واإعادة التاأمني 

فتـــح فـــرع6
 )250(

مائتان وخم�سون

تعديـــل البيانـــات7
 )20(

ع�ســــرون

8
طلب االطالع 

على االأوراق وال�سجالت

 )20(

ع�ســـــرون 

طلب �سور اأو م�ستخرجات9
 )20(

ع�ســــرون 
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 وزارة العـــدل

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2017/3/60

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�سيـ�س ال�سركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2017/3 بتاريخ 2017/3/21م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـة على تاأ�سيــ�س �سركــة/طـــارق الكيومـــي وريـــــم نــــور - حمامـــون وم�ست�ســارون قانونيـــون 

) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 22/ 6/ 1438هـ 

املـوافــــق : 21 / 3 / 2017م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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عقــد ت�أ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

�إنـه فـي يـــوم �لإثنني �ملو�فق 2016/8/22م �تفــــق �ملحامــون " �ل�شركـــــــاء " �ملذكـــورون �أدناه على 

تاأ�شي�س �شركــــة مدنيـــــة للمحامـــاة , تكــون لهـــا �شخ�شيــــة معنويــــة م�شتقلـــة وفقـــا لأحكــــام 

قانــــــون �ملحامـــاة �ل�شــــادر باملر�شــــــوم �ل�شلطانــــي رقـــم 96/108 و�أحكــــام �لقــــر�ر �لـــــوز�ري 

�ملدنيــة  �ل�شركــات  لتاأ�شيــــ�س  �لالزمـــة  �ل�شــروط و�لإجــر�ء�ت  ب�شــاأن  �ل�شــادر   99/70 رقــــم 

للمحاماة . 

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكــــون ��شــــم �ل�شركـــــة / طــــارق �لكيومـــي وريــــــم نــــــــور حمامــــــون وم�شت�شـــــــارون قانونيـــــــون 

. )TRLC( ويرمز لها باخت�شار , ) شركـــة مدنيـــــة للمحامـــــاة� (

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز �ل�شركــــــة �لرئي�شـــــي فــــي حمافظة م�شقط )�شلطنة عمان( , ويجـــوز لل�شركــــة 

�أن تن�شئ فروعــــا �أخرى د�خل �ل�شلطنــة وخارجهــا وذلك وفق ما يقــرره �ل�شركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون �ل�شركة من �ل�شركاء �لآتني :

اجلن�شية  حمل الإقامة/العنــــــــوان ال�شــــــــــم م

م�شقط / بو�شر عماين طارق بن خليفة بن �شيف �لكيومي 1

م�شقط / �لقرم عمانية ريـــــــــم بنــــــــت نــــــــــور بـــــــــن حممـــــــد  2
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غـــر�س ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

واأعمــال   ، القانونيـــة  املحامــاة وال�ست�ســارات  باأعمــال  القيــام  ال�سركــة فـي  يتحـدد غــــر�س 

الوكالة عن الآخرين فـي الدعــاوى والأعمــال القانونيــة الأخــرى الكفيلــة بحفــظ وا�ستــرداد 

حقوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمل فـي جمال 

، وال�سناعيـــة ، وحمايتهـا وت�سجيلها ، وكل الأعمــــال  احلقوق اخلا�ســة بامللكيــة الفكريـــة 

املرتبطة مبهنـــة املحامــاة مــن احل�ســـور مــع اأو عــــن ذوي ال�ســاأن اأمام الهيئات الق�سائيــــة ،  

وهيئــــات التحكيـــم والدعاء العام واللجان الإداريــة ذات الختـ�سا�س الق�سائي ، وجهـــــات 

التحقيــق الر�سميــة الأخــرى والدفـــــاع عنهــــم فــي الدعــــــاوى التي ترفـــــع منهـــم اأو عليهــم ،

واإبداء الراأي وامل�سـورة القانونية لطالبيهــا ، و�سياغــة العقـود ، واتخاذ الإجراءات القانونية 

ب�ساأنهــــا والقيـــام باإجـــراءات التدريــب والتطويــر املهنــي واحلقوقــي وكــل مـــا يلــزم لذلــك 

وممار�سة التحكيم التجاري واملدين القت�سادي .

مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركــة اأعمالــها من تاريخ اإقرار اللجنة بذلك اإىل اأن يتم حلهــا اأو ت�سفيتهــا طبقــا 

للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

اإىل )150.000(  ، مق�سم  ريال عماين  األف  ال�سركة )150.000( مائة وخم�سون  راأ�س مال 

مائة وخم�سني األف ح�سة بقيمة ا�سمية  قدرها ريال للح�سة الواحدة وفقا لالآتي : 

ا�شـــــم ال�شريــــك  عـــدد احل�شـــ�س م

75.000 طارق بن خليفة بن �سيف الكيومي 1

75.000 ريـــــــــم بنــــــــت نــــــــــور بـــــــــن حممـــــــد  2
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 كيفيـة توزيــع الأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 7 (

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

وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 

مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة املحامي/ طارق بن خليفة بن �سيف الكيومي . 

يتوىل املدير اإدارة وت�سييـر اأعمال ال�سركة وفــقا لهذا العقـــد وقانون املحامـاة والقرارات  ب - 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املديـر علـى حتقيـق اأغرا�س ال�سركـة ويكون له فـي �سبيـل ذلـك تقديـم املقرتحـات   ج - 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

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

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

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  -3

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

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

ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح  د - 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة وله اأن يوجه الن�سح ملديرها  هـ - 

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 .

يجـب علـى املديــر فــي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهر  و- 

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

اعتزاله .

تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته . ز - 
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حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 9 (

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

ب - ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�سـاب 

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

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

عـــو�س لأي من ال�سركاء وب�سرط موافقـــة ال�سركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجــوز لكــل �سريــك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريـــك ، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستــة اأ�سهــر  د - 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

كــل قــرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركــاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال  هـ - 

ال�سركــــة اأو تعديــــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركـــة يجـــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

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

ز - يكون املفو�س بالتوقيع فـي ال�سركة املحامي / طارق بن خليفة بن �سيف الكيومي .

قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

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

اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــالل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه .   - 1

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

لل�سركة . 

اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3

اأو �سمــان ، اأو �سنــد تعويــ�س اأو كفالــة اأو عقد بيــع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي 

جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .
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كيفيــة حــل ال�شركــة وت�شفيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب 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 نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد الأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 

الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطها مدة تزيد على �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .

7 - اأي اأ�سبـاب اأخرى ينــ�س عليهــا القـــرار الــــوزاري رقــم 99/70 فـــي �ســاأن ال�ســـروط 

والإجـراءات الالزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .

تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

)حتت الت�سفية( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

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

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

اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفية اأعمالها فاإنه يتعني اإنهاء كافة الق�سايا  هـ - 

التــي يجــري العمــل فيهــا ، والتفــاق بني ال�سركاء على كيفية اإنهائها وميكن ا�ستخدام 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فيما 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 فــي �ساأن ال�ســروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فـي حال اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديــا فاإذا مل يتــم التفــاق بينهم يجوز لأي منهم خــالل ثالثيــن يومــا من تاريــخ اإر�سال 

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

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - طارق بن خليفة بن �سيف الكيومي                            التوقيع

2 - ريـــــــــــم بنــــــت نـــــــــور بـــــــــن حمـمــــــــد                             التوقيع
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قـــرار لـجنـة قبـول املحامـني

رقم 2017/3/65

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 2017/3 بتاريخ 2017/3/21م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقة علـى تاأ�سيــــ�س �سركـــة / �سامل الربيكي وعبداللـه الزعابي للمحامــاة وال�ست�ســـارات 

القانونيــــة ) �سركـــة مدنيـــة للمحامــــاة ( .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 22 / 6 / 1438هـ 

املوافـــــق :  21 / 3 / 2017م

                                                                            عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1192(

عقـد تاأ�شيـ�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة

اأدناه على  " املذكورون  ال�سركاء   " 2017/2/26م اتفق املحامون  اإنه فـي يوم الأحد املوافق 

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

املحامــاة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 96/108 واأحكــام القــرار الوزاري رقــم 99/70 

ال�سادر ب�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة . 

ا�شـم ال�شركــة

املـــادة ) 1 ( 

يكون ا�سم ال�سركـــة / �سامل الربيكي وعبداللـه الزعابي للمحامــاة وال�ست�ســارات القانونيــــة 

) �سركــة مدنيــة للمحامــاة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شي

املـــادة ) 2 (

يكون مركز ال�سركة الرئي�سي فـي حمافظة �سمال الباطنة )�سلطنة عمان( ، ويجوز لل�سركة 

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 من ال�سركــــاء الآتــني :

حمل الإقامــة/العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

�سحم / احلويل القدميةعماين�سامل بن حممد بن خلفان الربيكي1

�سحم / احلويل القدميةعماينعبداللـه بن حممد بن علي الزعابي2
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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 الآخريــن فـي الدعــاوى والأعمـــال القانونيـــة الأخــرى الكفـيلــة بحفـظ وا�سرتداد حقوق 

موكليهـــم والدفــــاع عن تلـــك احلقـــوق �ســـواء كانــت ماديـــة اأو معنوية ، والعمــل فـي جمــال 

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 العــام واللجــان الإداريــة ذات الخت�ســا�س الق�سائــي وجهــات التحقيــق الر�سميــة 

الأخــرى، والدفــاع عنهــم فـي الدعاوى التي ترفع منهــم اأو عليهم ، واإبداء الــراأي وامل�ســورة 

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

مـــدة ال�شــركـــة

املـــادة ) 5 (

تبـــداأ ال�سركـــة اأعمالهــــا فـي 2017/3/1م ، وت�ستمــر اإىل اأن يتـــم حلهـــا اأو ت�سفـيتهـــا ، طبقــــــا 

للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة ) 6.000( �ستة اآلف ريال عماين ، مق�سم اإىل ) 6.000( �ستة اآلف ح�سة 

بقيمة ا�سمية قدرها ريال واحد للح�سة الواحدة وفقا لالآتي :

عـدد احل�شـ�سا�شــم ال�شريـكم

3000�سامل بن حممد بن خلفان الربيكي1

3000عبداللـه بن حممد بن علي الزعابي2
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كيفـيـة توزيـع الأربـاح واخل�شائـر

املـــادة ) 7 (

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

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية ، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة .

مديـــر ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (

اأ - يتولـــــى اإدارة ال�سركــــــــة املحامــيان املذكـــــــورة اأ�سماوؤهــــم فـــــي عقــــد تاأ�سيـــــ�س ال�سركـــــة 

)منفردين اإداريا وجمتمعني ماليا( .

، وفقــا لهـذا العقـد وقانـون املحامـاة  اأعمــال ال�سركــة  اإدارة وت�سييــر  يتولــى املحاميان  ب - 

والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

ج - يعمــل املحاميان علــى حتقيــق اأغــرا�س ال�سركــة ، ويكــون لهما فـي �سبيــل ذلـك تقديــم 

املقرتحات والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي : 

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

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

املعتمدة . 

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .            

 4 - تنظيــم اأوجــه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .

القواعـــد املتعلقـــة بتنظيــــم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .  - 5

 6 - اختيــار وتعييــن واإنهــاء خدمـــات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين ، 

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .

د - ي�ســــاأل املحاميان ب�سفــــة �سخ�سيــــة جتـــاه ال�سركــــة اأو الغيــــر عـــن خمالفــــة الأنظمـــة 

واللوائح اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة . 
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هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ، ولكن له اأن يطلع بنف�سه 

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 .

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

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

اعتزاله .

ز- تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته .

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

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

ب - ل يجــوز لل�سريـــك دون موافقـــة باقـــي ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغيــــر ن�ساطـــا م�سابهـــا لن�ســاط ال�سركــة ، اأو يكـون �سريكــا فـي �سركـــة تناف�سهـــا .

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

عــو�س لأي مــن ال�سركــاء ، وب�ســرط موافقــة ال�سركــاء الآخريــن اإذا كان التنازل للغري ، 

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

د - ل يكت�ســب ورثـــة ال�سريــك املتوفـــى �سفــة ال�سريــك ، ويجوز لهــم خــالل )6( �ستــة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم ، وفقا ملـا يق�سي به هذا العقد .

مال  راأ�س  زيادة  اأو  جدد  �سركاء  اإدخال  اأو  ال�سركة  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرارات  كل  هـ - 

ال�سركــة اأو تعديــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائــر ال�سركــة ، يجـــب 

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 يعفي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة 

لل�سركة .

3 - اأن يعقــــد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــــم اأي تنـــازل ل�سالــح الدائنــني اأو �سنــد اعتـــراف بحكــــم 

اأو �سمــــان ، اأو �سنــــد تعوي�س اأو كفالـــة اأو عقـــــد بيع اأو �سك رهـن اأو اإبــــراء يتعلـــــق 

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 : 

انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .  - 1

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

اإجماع ال�سركاء على حلها .  - 3

اإذا نق�س عدد ال�سركاء عن احلد الأدنى املن�سو�س عليــه باملـادة )2( مــن القــرار   - 4

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

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

عــــدم ممار�ســــة ال�سركــــة ن�ساطهـــا رغــــم مـــرور �سنـــة علــــى تاأ�سي�سهــــا ، اأو توقفهـــا   - 6

عــن ممار�ســة ن�ساطهــا مــدة تزيــد علــى )6( �ستــة اأ�سهــر ، ما مل تقــرر جلنــة قبــول 

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

99/70 ب�ســـاأن ال�ســـــروط  الــــوزاري رقــــم  اأخـرى ين�س عليهــــا القــــرار  اأ�سبــاب  اأي   - 7

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .
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ب - تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفية ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتبارية 

بالقــدر الـــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســاف اإىل ا�ســـم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيـــة عبـــارة 

)حتــت الت�سفيـــة( .

ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ، ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة ، وذلك 

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

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

هـ - اإذا تقــرر - لأي �سبـــب - اإنهـــاء اأعمــال ال�سركــة وت�سفيــة اأعمالهـــا ، يتعيــن اإنهــاء كافــة 

الق�سايا التي يجري العمــل فيها ، والتفاق بني ال�سركاء على كيفيــة اإنهائهـــا ، وميكـــن 

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

القـانــون الواجـــب التطبـيــق

املـــادة ) 12 (

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

رقـم 96/108 والقـرار الـــوزاري رقـم 99/70 ب�ساأن ال�سـروط والإجراءات الالزمــة لتاأ�سيـــ�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املـــادة ) 13 (

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

وديا ، فاإذا مل يتم التفاق بينهـم 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 97/47 .

توقيــع ال�شركـــــاء 

1 - �سامل بن حممد بن خلفان الربيكي                التوقيــــع

2 - عبداللـه بن حممد بن علي الزعابي     التوقيــــع
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 �ÉµMC’ É�ah ádƒÑ�ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG �``«é°ùJ äÉ``Ñ�W ø``Y ájô``µØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

. 2008 /67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb

   108248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

. §FGƒ²G hCG áeƒë�ŸG í«�°ùàdG ójóM äÉµÑ°T áYÉæ°U

  � � ¢T á«�gC’G AÉ‰E’G áYƒª› ácô°T  : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   96841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

   IQÉéà�d Iôjõ÷G ±Gó°UCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

217 : Ü.Q 159 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/8/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1192.indd   1 4/26/17   12:26 PM
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   102219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

  

   »°ù«FôdG ô°SÉj ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN  : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q 1533 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   100791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. âcQÉe ôHƒ°S

  Ö«£dG OGõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 3738 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1192.indd   2 4/26/17   12:26 PM
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

.  º©£e

  � � ¢T á«dhódG Iõ«ªŸG áÑWôb : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q   3493 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   105409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. »�NGódG º«ª°üàdG ò«ØæJ �ÉªYC’ ájô°ü©dG á°ùª�dG

   IQÉéà�d »FÉ«ë«dG ó¡a: º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

512 : Ü.Q 143 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1192.indd   3 4/26/17   12:26 PM
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe16 áÄØdG »`a

. áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûª�d áeóîà°ùŸG á«bQƒdG ÜGƒcC’G áYÉæ°U

   á«bQƒdG äÉYÉæ°ü�d ¿É�JE’G OGhQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q 768 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   101676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Iójó÷G äÉÑcôª�d QÉ«¨dG ™£b ™«H

  OhóM ÓH á«Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : ÜQ 974 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   72788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdG ôØ°ùdG Öàµe

   � � ¢T á«dhódG §�°ùe äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 833 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/2/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   101534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ó«dGƒŸG Iô°SCGh �ƒædG ±ôZ ¢TQÉØe º�WCG ™«ªL º«ª°üJ

á«�°ùÑŸG óªM ¿Éª«�°S á«eÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 727 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

   . (á«fÉªY ÖgGƒe) äÉ�HÉ°ùe èeÉfôH

 

    �ÓYEÓd §�°ùe áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 2988 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   105406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( ¥ƒ°ùJ õcôe ) á«FGò¨dG OGƒŸG »`a ™�°ùdG ¢VôYh ™«H

  ¿É£�°S õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q  808 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107628 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

  

   �ÉªYCÓd �ÉgQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 2039 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   92456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG �ÉªYC’Gh �ƒæÑdG �ÉªYCG

  � � ¢T §�°ùe �æH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/1/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ö°SÉ²ÉH á°UÉÿG á«aô£dG äGó©ŸGh ‹B’G Ö°SÉ²G ìÓ°UEGh áfÉ«°U

  � � ¢T RÒÑ°S �à°TG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   107159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ«›ôHh Iõ¡LCG

  IQÉéà�d á«fƒµdG IôéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

119 : Ü.Q 233 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

. ´ÉaódG IQGRh ™e á�eÉ©àŸG äÉcô°ûdG ´É£�d á«fhÎµdE’G äÉeóÿG

 

   ´ÉaódG IQGRƒH �É©dG ÚeCG Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q 113 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G äÉÑ°SÉ²G

  ájQÉéàdG �ÉªYCÓd ÜƒÑM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 165 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô�dG IQÉŒ

  ájõcôŸG IQÉéàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 106 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106111 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 ,   �ÉNôdG  hCG  áfÉ°SôÿG  hCG  ôé²G  øe  á«Ø°üf  �«KÉ“  ,  áfÉ°SôN  AÉæH  ô°UÉæYh  áfÉ°SôN

 ÒZ äÉWÓH ,  Üƒ£dG ™«æ°üJ ÚW , ÜƒW , �ÉNôdG hCG âæª°SC’G hCG ôé²G øe á«æa �ÉªYCG

. AÉæÑdG ¢VGôZC’ ¿GQóé�d á«fó©e

� � ¢T ¢ü÷G �ÉªYC’ â«ÑãàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1192.indd   10 4/26/17   12:26 PM
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103337 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

.  IÒNòdGh ájó«��àdG áë�°SC’G ìÓ°UEGh AGô°Th ™«H

   IQÉéà�d ÜQÉ°ûe ø°üM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

511 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   107064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«£ØædG äÉéàæŸG

�.�.¢T QÉªãà°SÓd á«dhódG …QGƒ°üdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 2470 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. §ØædG äÉéàæe �jƒ°ùJ

´.´.�.¢T �jƒ°ùà�d á«fÉª©dG §ØædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

�ëØdG AÉæ«e 116 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2 /21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   99991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh QƒîÑdGh Qƒ£©dG

 

  QÉªãà°S’Gh á«ªæà�d á«ŸÉ©dG áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

124 : Ü.Q 209 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

.  äÉjÉÑ©dGh AÉjRC’G º«ª°üJh áWÉ«N

   è«�ÿG ƒaÎfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 542 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   96556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«°†ØdGh ÉjGó¡dGh �ëàdG ™«H

  áãjó²G ó«dôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

611: Ü.Q 98 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

   � � ¢T áeó�àŸG ôjƒ£J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

516 : Ü.Q 410 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdEG Iõ¡LCG

 

  � � ¢T äÉ«fhÎµdE’G OQGƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1980 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 ÒLCÉJh IQGOEG Úd’ódG ÖJÉµe äGQÉ�©dG áWÉ°Sh , É¡ª«°ù�Jh äGQÉ�©dGh »°VGQC’G AGô°Th ™«H

. á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG IôLDƒŸG hCG ácƒ�ªŸG äGQÉ�©dG

 

   áãjó²G �ƒ�ŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 

   106820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

   IQÉéà�d »FÉæãà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

137 : Ü.Q 66 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. â``cQÉe ô``ÑjÉg

  � � ¢T áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ¿ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   107862 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º````©£e

   �.�.¢T áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ¿ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/2/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G äGhOC’G ™«H

   á«dhódG ¥É«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q 1379 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äGhOC’Gh AÉæÑdG OGƒe

IóëàŸG õ«ªàdG á£�f : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

122 : Ü.Q 246 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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-77-



(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   100202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y

  IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d äÉÑãdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 2272 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæa

 

   � � ¢T á°ü÷G QóæH ÉjGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

110 : Ü.Q 605 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. …QÉ�Y ôjƒ£J

  � � ¢T á°ü÷G QóæH ÉjGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

110 : Ü.Q 605 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   109287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ�²G áYÉæ°U

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d �É¡æŸG äÉ©ØJôe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

319 : Ü.Q 250 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �ÉLô�d ábÓ²Gh ô©°ûdG �«Ø°üJh ¢üb

  IQÉéà�d áª÷G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

611 : Ü.Q 301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   107887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ábÓM ¿ƒdÉ°U

   áãjó²G �ƒ�ŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÓØë�d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e

  ºF’ƒ�d á«µà©dG ïÑ£e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   105700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ôJƒ«Ñªµ�d �ª©à°ùŸG ¥QƒdG Ò°†– áYÉÑ£dÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

   IQÉéàdGh á«°SÉWô�dG äÉYÉæ°ü�d ¥ƒØàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q  1624 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG äGhOCG

�.�.¢T  �ÉªYC’Gh á«à°ùLƒ�dG IQGó÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 2470 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   105199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d è«�ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 2266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. Iƒ¡�dG äÉéàæe

   ó«©°S øH �Óg á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 262 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   107993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

  

   � � ¢T á�dCÉàŸG ´GóHE’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/2/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 �õ©dG  �RGƒdh  ôFÉà°ùdGh  ÜGƒHC’Gh  òaGƒædG  �ãe  AÉæÑdG  �RGƒd  áYÉæ°U  �«à°SÓÑdG  áYÉæ°U

 äÉØd �µ°T ¢�Y ¿GQó÷Gh ��```°SC’Gh äÉ```«°VQC’G á```«£ZCGh IQÉ```fE’G �RGƒ```dh Üô```°ùàdG ™```æeh

. øFGó�dG øe áYƒæ°üŸGh ïdEG... •ÓH hCG

�.�.¢T  á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°ü�d �ó�àdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   107442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ�à°ùeh ádÉ�ædG �JGƒ¡dG ™«H , É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ùdG IQÉŒ

  IQÉéà�d ñƒª°ûdG áæ«Ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 987 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107179 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ÈY âfÎfE’ÉH »MÉ«°S �jƒ°ùJ

  

   IQÉéà�d áfÉb ÅWÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

811 : Ü.Q  335 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

.  ÜGô°ûdGh �É©£dG äÉeóN

�.�.¢T ä’ƒcCÉª�d QÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 1040 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZ á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG ácÉ«Mh áWÉ«Nh �«°üØJ

�.�.¢T äÉeóî�d ¢SGOôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

124 : Ü.Q  175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   103044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ

  

   á«°UƒJ ¿É› �aÉµJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

329 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

   Iójó÷G Iƒ`¡�dG �ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q  24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   103104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

   � � ¢T á«µ�ŸG áeÉîØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 2082 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

  IQÉéà�d �É°ûdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q  258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   108063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. áØ�àîŸG äÉÑ°SÉæŸGh  ìGôaC’G áeÉbEGh º«¶æàd áYÉb

  

   ájQÉéàdG …ôØ«°ûŸG ⁄É°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

328 : Ü.Q  1 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

. ÖgP ™æ°üe

  � � ¢T ÖgòdG áYÉæ°üd §�°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/2/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106347 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G IQÉŒ

  � � ¢T á«ŸÉ©dG ™jQÉ°ûª�d ájódÉÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1192) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ¢ùHÓŸG �«°ùZ , ¢ùHÓŸG »c

  IQÉéà�d á�«°V …OGh äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

120 : Ü.Q 336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdG h AÉæÑdG ä’hÉ�e
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اجلريدة الر�سمية العدد )1192(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107005

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الت�سالت ، توفري الربط بقواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية واملبا�سرة ، خدمات 

ال�سمعية  الإر�سال  خدمات   ، والب�سرية  ال�سمعية  الت�سالت  خدمات   ، والبث  الت�سالت 

والب�سرية ، تو�سيل الر�سائل عن طريق الو�سائط ال�سمعية الب�سرية ، اإر�سال البيانات عن 

طريق الأجهزة ال�سمعية الب�سرية ، خدمات البث ال�سمعي والن�سي والب�سري عرب الإنرتنت 

احلا�سوب  اأجهزة  اإىل  الأخرى  الإلكرتونية  ال�سبكات  اأو  الت�سالت  �سبكات  اأو غريها من 

امللحقة  الرقمي  ال�ستقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب 

بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات وغريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت الأخرى ، 

اخلدمات التفاعلية مل�ساهدي التلفزيون مبا فـي ذلك من ي�ساهدونه على اأجهزة احلا�سوب 

امللحقة  الرقمي  ال�ستقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب 

بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات وغريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت الأخرى ، 

خدمات البث التلفزيوين التي تت�سمن خدمات تفاعلية لأدلة امل�ساهدة والختيار املوؤمتت 

والأخبار  التفاعلية  والألعاب  التفاعلي  التلفزيون  واإر�سال  بث   ، الربامج  لت�سجيل  الذكي 

التفاعلية والريا�سة التفاعلية والرتفيه وامل�سابقات التفاعلية ، خدمات النقل الال�سلكي 

و/اأو النقل ال�سلكي و/اأو بث و/اأو اإر�سال الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع ، 

خدمــات بوابـــات الإنرتنـــت ، خدمــات بوابــات الويــب ، اإر�ســال وا�ستقبــال وتخزيـن ومعاجلة 

ال�ســوت والــ�سورة والبيانــات ، خدمــات املعلومات املبا�سرة املقدمة من خالل الت�سالت ، 

خدمات تبادل البيانات ، الت�سالت الإلكرتونية واإر�سال الر�سائل وال�سور وامللفات الرقمية 

اإر�سال الر�سائل  اإر�سال وا�ستقبال واإعادة  مب�ساعدة احلا�سوب ، خدمات الر�سائل وحتديدا 

على �سكل ن�سو�ص اأو اأ�سوات اأو �سور جرافيك اأو مقاطع فيديو اأو مزيج من هذه الأ�سكال ، 

الر�سائل الفوريـــة ، خدمــات الر�سائـــل الن�سية ، خدمات ر�سائل الو�سائط املتعددة ، خدمات 

الر�سائل املوحدة ، خدمات الربيد ال�سوتـــي ، خدمـــات موؤمتـــرات الفيديـــو ، خدمــات هاتف 

التي  التلفزيون  خدمات   ، واملعلومات  والر�سائل  للبيانات  الإلكرتوين  الإر�سال   ، الفيديو 

يتم تو�سيلها عرب الأقمار ال�سناعية ، توفري قناة اإىل اأطباق الأقمار ال�سناعية ، تقدمي 

خدمات التلفزيون الكيبلي مبا فـي ذلك ا�ستقبال واإر�سال واإ�سدار وتوزيع اإ�سارات الراديو 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1192(

التلفزيوين بوا�سطة الربامج  ال�سمعية والب�سرية ، خدمات البث  والتلفزيون والإ�سارات 

والتلفزيون  ال�سناعية  الأقمار  وتلفزيون  التلفزيون  حمطات  عرب  والبث  التلفزيونية 

خدمات   ، اإلكرتونية  ن�سر  خدمات  اإدارة   ، والتلفزيوين  الإذاعي  البث  خدمات   ، الكيبلي 

املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلف دي تي اإت�ص اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بوا�سطة ميبل�ص كوربريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب : 309 ، جورج 

                                     تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111 اخلوير

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107006

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التعليم والتهذيب ، توفري التدريب ، الرتفيه ، الرتفيه واملعلومات ، الرتفيه التلفزيوين ، 

الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، توقيت الأحداث الريا�سية ، الإنتاج ، عر�ص وتوزيع الأفالم ، 

اأفــالم التلفزيــون ، الربامج التلفزيونية ، توفري قواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية 

واملبا�سرة لغايات التعليم وال�ستجمــام والرتفيــه ، خدمـــات م�ساركـــة الفيديـــو وم�ساركـــة 

ال�سور ، اإنتاج وتقدمي وتوزيع وربط وتاأجري املواد ذات العن�سر ال�سمعي و/اأو الب�سري مبا 

فـي ذلك الربامج التلفزيونية والإذاعية والأفالم وت�سجيالت ال�سوت والفيديو والرتفيه 

التفاعلي والتلفزيون التفاعلـــي ، ذاكـــرات الـــقراءة فقـــط لالأقـــرا�ص امل�سغوطـــة وذاكـــرات 

التفاعليـــة  والألعاب  احلا�سوبية  والألعاب  ال�ستعمالت  متــعددة  لالأقرا�ص  القراءة فقط 

وامل�سابقات التفاعلية والفعاليات الريا�سية واحلفالت املو�سيقـــية ، خدمات اأدلة امل�ساهدة  ، 
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، خدمات  ملدة حمددة  والأفالم  الربامج  وتاأجري  ت�سجيل  لت�سهيل  امل�ساهدة  اأدلة  خدمات 

امل�ساهدة/ عادات  على  بناء  اأوتوماتيكيا  اإجراوؤها  يتم  التي  التلفزيونية  الربامج  ت�سجيل 

توفري   ، املدفوع  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو  ترفيه   ، العمالء  تف�سيالت 

الأفالم والفيديوهات والربامج التلفزيونية اإىل م�ساهدي الفيديو عند الطلب والفيديو 

عند الطلب املدفوع ، خدمات برجمة التلفزيون الكبلي وتلفزيون الأقمار ال�سناعية ، اإنتاج 

، تزويد وتوزيع  الكبلي  ال�سناعية والتلفزيون  الأقمار  مواد الربامج للبث على تلفزيون 

اأو فيما يتعلق  الرتفيه مبا فـي ذلك الأفالم وامل�سل�سالت وغريها من العرو�ص بوا�سطة 

الإذاعة  اأو  العادي  الإر�سال  اأو تلفزيون  الكبلي  التلفزيون  اأو  ال�سناعية  الأقمار  بتلفزيون 

اأو الإنرتنـــت وغريهـــا مـــن ال�سبكـــات الإلكرتونيـــة اأو الت�سالتيــة ، ن�ســر الكتب واملجالت 

الن�سر  القابلة للتنزيل( ، خدمات  املن�سورات الإلكرتونية )غري   ، وغريها من املطبوعات 

الإلكرتوين لالآخرين ، الدرا�سات النقدية للكتب ، اإعارة الكتب وتاأجري الأفالم ، الربامج 

وامل�سل�سالت التلفزيونية ، خدمات التعليم والتهذيب ، خدمات الألعاب الإلكرتونية التي 

، توفري  اأخرى  اأو ل�سلكية  �سلكية  ات�سالت  �سبكة  اأي  اأو  الإنرتنت  بوا�سطة  يتم تقدميها 

اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات عن هذه اخلدمات عرب الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو بالو�سائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�سخ�سية 

اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة ال�ستقبال املتطورة املو�سولة بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات 

اأو غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلف دي تي اإت�ص اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بوا�سطة ميبل�ص كوربريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب : 309 ، جورج 

                                     تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111 اخلوير
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107008

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الت�سالت ، توفري الربط بقواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية واملبا�سرة ، خدمات 

ال�سمعية  الإر�سال  خدمات   ، والب�سرية  ال�سمعية  الت�سالت  خدمات   ، والبث  الت�سالت 

والب�سرية ، تو�سيل الر�سائل عن طريق الو�سائط ال�سمعية الب�سرية ، اإر�سال البيانات عن 

طريق الأجهزة ال�سمعية الب�سرية ، خدمات البث ال�سمعي والن�سي والب�سري عرب الإنرتنت 

احلا�سوب  اأجهزة  اإىل  الأخرى  الإلكرتونية  ال�سبكات  اأو  الت�سالت  �سبكات  اأو غريها من 

امللحقة  الرقمي  ال�ستقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب 

بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات وغريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت الأخرى ، 

اخلدمات التفاعلية مل�ساهدي التلفزيون مبا فـي ذلك من ي�ساهدونه على اأجهزة احلا�سوب 

امللحقة  الرقمي  ال�ستقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب 

بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات وغريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت الأخرى ، 

خدمات البث التلفزيوين التي تت�سمن خدمات تفاعلية لأدلة امل�ساهدة والختيار املوؤمتت 

والأخبار  التفاعلية  والألعاب  التفاعلي  التلفزيون  واإر�سال  بث   ، الربامج  لت�سجيل  الذكي 

التفاعلية والريا�سة التفاعلية والرتفيه وامل�سابقات التفاعلية ، خدمات النقل الال�سلكي 

و/اأو النقل ال�سلكي و/اأو بث و/اأو اإر�سال الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع ، 

خدمــات بوابــات الإنرتنــت ، خدمــات بوابــات الويــب ، اإر�ســال وا�ستقــبال وتخزيــن ومعاجلــة 

 ، الت�سالت  املقدمة من خالل  املبا�سرة  املعلومات  ، خدمات  والبيانات  وال�سورة  ال�سوت 

خدمات تبادل البيانات ، الت�سالت الإلكرتونية واإر�سال الر�سائل وال�سور وامللفات الرقمية 

اإر�سال الر�سائل  اإر�سال وا�ستقبال واإعادة  مب�ساعدة احلا�سوب ، خدمات الر�سائل وحتديدا 

على �سكل ن�سو�ص اأو اأ�سوات اأو �سور جرافيك اأو مقاطع فيديو اأو مزيج من هذه الأ�سكال ، 

الر�سائــل الفورية ، خدمات الر�سائل الن�سية ، خدمات ر�سائل الو�سائط املتعددة ، خدمات 

الر�سائل املوحدة ، خدمات الربيد ال�سوتي ، خدمات موؤمترات الفيديو ، خدمات هاتف 

التي  التلفزيون  خدمات   ، واملعلومات  والر�سائل  للبيانات  الإلكرتوين  الإر�سال   ، الفيديو 

يتم تو�سيلها عرب الأقمار ال�سناعية ، توفري قناة اإىل اأطباق الأقمار ال�سناعية ، تقدمي 

خدمات التلفزيون الكيبلي مبا فـي ذلك ا�ستقبال واإر�سال واإ�سدار وتوزيع اإ�سارات الراديو 
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التلفزيوين بوا�سطة الربامج  ال�سمعية والب�سرية ، خدمات البث  والتلفزيون والإ�سارات 

التلفزيونيــة والبــث عبــر حمطــات التلفزيــون وتلفزيــون الأقمــار ال�سناعيــة والتلفزيــون 

، خدمــات  اإلكرتونيــة  ن�ســر  اإدارة خدمــات   ، الإذاعي والتلفزيوين  البث  ، خدمات  الكيبلي 

املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلف دي تي اإت�ص اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بوا�سطة ميبل�ص كوربريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب : 309 ، جورج 

                                     تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111 اخلوير

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107009

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التعليم والتهذيب ، توفري التدريب ، الرتفيه ، الرتفيه واملعلومات ، الرتفيه التلفزيوين ، 

الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، توقيت الأحداث الريا�سية ، الإنتاج ، عر�ص وتوزيع الأفالم ، 

اأفــالم التلفزيــون ، الربامج التلفزيونية ، توفري قواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية 

وم�ساركـــة  الفيديــو  م�ساركــة  خدمات   ، والرتفيه  وال�ستجمام  التعليم  لغايات  واملبا�سرة 

ال�سور ، اإنتاج وتقدمي وتوزيع وربط وتاأجري املواد ذات العن�سر ال�سمعي و/اأو الب�ســري مبا 

فـي ذلك الربامج التلفزيونية والإذاعية والأفالم وت�سجيالت ال�سوت والفيديو والرتفيه 

التفاعلي والتلفزيون التفاعلــي ، ذاكــرات القــراءة فقـــط لالأقـــرا�ص امل�سغوطـــة وذاكـــرات 

التفاعلية  والألعاب  احلا�سوبية  والألعاب  ال�ستعمالت  متعددة  لالأقرا�ص  فقط  القراءة 

وامل�سابقات التفاعلية والفعاليات الريا�سية واحلفالت املو�سيقية ، خدمات اأدلة امل�ساهدة ، 
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خدمــات اأدلــة امل�ساهــدة لت�سهيـل ت�سجيل وتاأجري الربامج والأفالم ملدة حمددة ، خدمات 

امل�ساهدة/ عادات  على  بناء  اأوتوماتيكيا  اإجراوؤها  يتم  التي  التلفزيونية  الربامج  ت�سجيل 

توفري   ، املدفوع  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو  ترفيه   ، العمالء  تف�سيالت 

الأفالم والفيديوهات والربامج التلفزيونية اإىل م�ساهدي الفيديو عند الطلب والفيديو 

عند الطلب املدفوع ، خدمات برجمة التلفزيون الكبلي وتلفزيون الأقمار ال�سناعية ، اإنتاج 

، تزويد وتوزيع  الكبلي  ال�سناعية والتلفزيون  الأقمار  مواد الربامج للبث على تلفزيون 

اأو فيما يتعلق  الرتفيه مبا فـي ذلك الأفالم وامل�سل�سالت وغريها من العرو�ص بوا�سطة 

الإذاعة  اأو  العادي  الإر�سال  اأو تلفزيون  الكبلي  التلفزيون  اأو  ال�سناعية  الأقمار  بتلفزيون 

، ن�سر الكتب واملجالت  اأو الت�سالتيــة  ال�سبكـــات الإلكرتونيـــة  اأو الإنرتنـــت غريهــا مــن 

الن�سر  القابلة للتنزيل( ، خدمات  املن�سورات الإلكرتونية )غري   ، وغريها من املطبوعات 

الإلكرتوين لالآخرين ، الدرا�سات النقدية للكتب ، اإعارة الكتب وتاأجري الأفالم ، الربامج 

وامل�سل�سالت التلفزيونية ، خدمات التعليم والتهذيب ، خدمات الألعاب الإلكرتونية التي 

، توفري  اأخرى  اأو ل�سلكية  �سلكية  ات�سالت  �سبكة  اأي  اأو  الإنرتنت  بوا�سطة  يتم تقدميها 

اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات عن هذه اخلدمات عرب الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو بالو�سائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�سخ�سية 

اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة ال�ستقبال املتطورة املو�سولة بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات 

اأو غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلف دي تي اإت�ص اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بوا�سطة ميبل�ص كوربريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب : 309 ، جورج 

                                     تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111 اخلوير
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107007

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التعليم والتهذيب ، توفري التدريب ، الرتفيه ، الرتفيه واملعلومات ، الرتفيه التلفزيوين ، 

الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، توقيت الأحداث الريا�سية ، الإنتاج ، عر�ص وتوزيع الأفالم ، 

اأفــالم التلفزيــون ، الربامج التلفزيونية ، توفري قواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية 

الفيديو وم�ساركة  ، خدمــات م�ساركة  التعليــم وال�ستجمــام والرتفيـــه  لغايــات  واملبا�ســرة 

ال�سور ، اإنتاج وتقدمي وتوزيع وربط وتاأجري املواد ذات العن�سر ال�سمعي و/اأو الب�سري مبا 

فـي ذلك الربامج التلفزيونية والإذاعية والأفالم وت�سجيالت ال�سوت والفيديو والرتفيه 

امل�سغوطة وذاكرات  القراءة فقط لالأقرا�ص  ذاكـــرات   ، التفاعلـــي  والتلفزيـــون  التفاعلـــي 

القراءة فقط لالأقرا�ص متعددة ال�ستعمـــالت والألعـــاب احلا�سوبيـــة والألــعاب التفاعلية 

 ، امل�ساهدة  اأدلة  ، خدمات  املو�سيقية  الريا�سية واحلفالت  التفاعلية والفعاليات  وامل�سابقات 

، خدمات  ملدة حمددة  والأفالم  الربامج  وتاأجري  ت�سجيل  لت�سهيل  امل�ساهدة  اأدلة  خدمات 

امل�ساهدة/ عادات  على  بناء  اأوتوماتيكيا  اإجراوؤها  يتم  التي  التلفزيونية  الربامج  ت�سجيل 

توفري   ، املدفوع  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو  ترفيه   ، العمالء  تف�سيالت 

الأفالم والفيديوهات والربامج التلفزيونية اإىل م�ساهدي الفيديو عند الطلب والفيديو 

عند الطلب املدفوع ، خدمات برجمة التلفزيون الكبلي وتلفزيون الأقمار ال�سناعية ، اإنتاج 

، تزويد وتوزيع  الكبلي  ال�سناعية والتلفزيون  الأقمار  مواد الربامج للبث على تلفزيون 

اأو فيما يتعلق  الرتفيه مبا فـي ذلك الأفالم وامل�سل�سالت وغريها من العرو�ص بوا�سطة 

الإذاعة  اأو  العادي  الإر�سال  اأو تلفزيون  الكبلي  التلفزيون  اأو  ال�سناعية  الأقمار  بتلفزيون 

واملجالت  الكتب  ن�سر   ، الت�سالتية  اأو  الإلكرتونية  ال�سبكات  من  غريها  الإنرتنت  اأو 

الن�سر  القابلة للتنزيل( ، خدمات  املن�سورات الإلكرتونية )غري   ، وغريها من املطبوعات 

الإلكرتوين لالآخرين ، الدرا�سات النقدية للكتب ، اإعارة الكتب وتاأجري الأفالم ، الربامج 

وامل�سل�سالت التلفزيونية ، خدمات التعليم والتهذيب ، خدمات الألعاب الإلكرتونية التي 

، توفري  اأخرى  اأو ل�سلكية  �سلكية  ات�سالت  �سبكة  اأي  اأو  الإنرتنت  بوا�سطة  يتم تقدميها 

اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات عن هذه اخلدمات عرب الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو بالو�سائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�سخ�سية 
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اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة ال�ستقبال املتطورة املو�سولة بالتلفزيونات اأو ال�سا�سات 

اأو غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�سالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلف دي تي اإت�ص اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بوا�سطة ميبل�ص كوربريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب : 309 ، جورج 

                                     تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111 اخلوير

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103423

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مركبات كهربية ، عربات ، �سيارات ، هياكل للمركبات ، اأغطية للمركبات ، دراجات نارية ، 

جرارات ، م�ساكن على هيئة مركبات ، دراجات ثالثية العجالت ، دراجات مبحرك �سغري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تياجنني لوفول هيفـي اأند�سرتي جروب كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقم 77 جاوك�سني روود ، بيت�سن �سيان�ص اأند تكنولوجي بارك ، 

                                     تياجنني ، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/6/29

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103244

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مركبات للتنقل عن طريق الرب اأو اجلو اأو املاء اأو ال�سكك احلديدية ، مركبات ، �سيارات ، 

�سيارات للمخيمات ، دراجات مبحرك �سغري ، مركبات كهربية ، حمركات للمركبات الربية ، 

حمركــات كهربيــة للمركبــات الربيــة ، علــب ترو�ص للمركبات الربية ، هياكل ال�سيارات ، 

الهياكل القاعدية لل�سيارات ، عجالت املركبات ، اإطارات ال�سيارات ، اأثاث املركبات ، و�سائد 

هوائية )و�سائل اأمان للمركبات( ، م�سدات لل�سيارات ، عجالت �سائبة للمركبات الربية ، 

قواب�ص للمركبات الربية ، كوابح للمركبات ، اأغطية ملحركات املركبات ، الزجاج الأمامي 

للمركبات ، مرايا الروؤية اخللفية ، ممت�سات ال�سدمات فـي ال�سيارات ، اأبواب للمركبات ، 

م�سخات للدراجات ، عربات الرتوللي ، عدة ت�سليح لالإطارات الداخلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جريت وال موتور كومباين ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2266 ت�سا اأوياجن �ساوث �سرتيت ، باودينج هيبي 071000 ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/6/20

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106309

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، اإقامــة موؤقتة  اأماكـــن  تاأجـــري   ، اأماكن لالإقامة )فنادق ومنازل داخليـــة(  تاأجري  مكاتب 

املقاهــي ، الكافيرتيــات ، تقديــم الطعــام وال�ســراب ، الــدور ال�سياحية ، الفنــادق ، النزل ، 

الفنادق ال�سغرية )املوتيالت( ، تاأجري قاعات الجتماعات ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، 

حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة .

	  

	  

مـول أفـيـنـيـو لـولـو   
LULU AVENUE MALL 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع �ص م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 436 ر.ب : 130 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/5

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106310

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

وعقد  اإعداد   ، الرتفيه  خدمات   ، الت�سلية  قاعات  خدمات  توفري   ، )تعليم(  الأكادمييات 

اإعداد   ، العامة  الجتماعات  وعقد  اإعداد   ، املوؤمترات  وعقد  اإعداد   ، املو�سيقية  احلفالت 

وعقد الندوات ، الإعداد مل�سابقات اجلمال ، خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم( ، تنظيم 

 ، ، معلومات حول الرتفيه  ، الرتفيه  ، خدمات الرتفيه  اأو الرتفيه(  امل�سابقات )للتعليم 

، معلومات  النوادي ال�سحية  التعليمية ، خدمات  اأو  الثقافية  املعار�ص لالأغرا�ص  تنظيم 

ترفيهية معلومات حول ال�ستجمام ، توفري مرافق املتاحف )العر�ص واملعار�ص( ، قاعات 

املو�سيقى ، تنظيم امل�سابقات )للتعليم اأو الرتفيه( ، تنظيم العرو�ص )خدمات املنتجني اأو 

املديرين( ، خدمات توفري قاعات الت�سلية ، توفري املرافق الريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع �ص م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 436 ر.ب : 130 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/5

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

	  

مـول أفـيـنـيـو لـولـو   
LULU AVENUE MALL 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106311

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اإدارة املباين ، ا�ستثمار روؤو�ص الأموال ، تنظيم وحت�سيل الإيجارات ، وكالت العقارات ، اإدارة 

العقارات وال�سالت ، ال�ست�سارات املالية ، املعلومات املالية ، ا�ستثمار روؤو�ص الأموال ، تاأجري 

العقارات ، اإدارة الأعمال املالية ، تاأجري املكاتب وال�سقق )عقارات( اإدارة العقــارات اململوكــة 

اأو املوؤجرة )ال�سكنية وغري ال�سكنية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع �ص م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 436 ر.ب : 130 �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/5

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106312

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الدعاية والإعالن ، ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، تاأجري م�ساحات لالإعالن ، اإدارة الأعمال ، 

تنظيم الأعمال التجارية ، عر�ص ال�ســلع عــرب و�سائل الت�سالت لأغرا�ص البيع بالتجزئة ، 

عــر�ص ال�سلــع ، ن�ســر مــواد الدعايــة والإعـالن ، توزيــع العينــات ، تنظــيم املـعار�ص لالأغرا�ص 

التجارية اأو لأغرا�ص الدعاية والإعالن ، اأبحاث ودرا�سات الت�سويق ، و�سع النماذج للدعاية 

والإعالن اأو لرتويج املبيعات ، تنظيم املعار�ص لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية ، خدمات 

تدبري الحتياجات لالآخرين )�سراء �سلع وخدمات تتعلق باأعمال جتارية اأخرى( ، ترويج 

املبيعات ل�سالح الغري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع �ص م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 436 ر.ب : 130 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/5

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

	  

مـول أفـيـنـيـو لـولـو   
LULU AVENUE MALL 

	  

مـول أفـيـنـيـو لـولـو   
LULU AVENUE MALL 
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـادة )7/94( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�سناعيـة الـ�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60462

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 911 فـي 2010/5/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لي�س بلي�سمنت اردن اإنك )اردن هولينغز , اإنك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأرديني انرتنا�سيونال انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة :كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2575 بتيفليد بوليفارد مونرتيال كيوبك كندا ات�س 4 ا�س 1 

دبليو 8 , كندا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : كندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/4/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60463

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 911 فـي 2010/5/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لي�س بلي�سمنت اردن اإنك )اردن هولينغز , اإنك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأرديني انرتنا�سيونال انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2575 بتيفليد بوليفارد مونرتيال كيوبك كندا ات�س 4 ا�س 1 

دبليو 8 , كندا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : كندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/4/16م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60464

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 911 فـي 2010/5/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لي�س بلي�سمنت اردن اإنك )اردن هولينغز , اإنك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأرديني انرتنا�سيونال انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2575 بتيفليد بوليفارد مونرتيال كيوبك كندا ات�س 4 ا�س 1 

دبليو 8 , كندا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : كندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/4/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 94695

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2016/4/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1126 فـي  2015/12/6م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ادفان�س كالي تكنولوجيز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كالريانت اإ جي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة :�سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روثو�سرتا�سه 61 , 4132 موتينز , �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/12/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/4/18م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 40299

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/10/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 873 فـي 2008/10/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اأدفان�س ماقازين ببلي�سرز , اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاير �سايلد بابلي�سينغ , األ األ �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية- التجارة وال�سناعة

11175 �سانتا مونيكا   , اأو بين�سك ميديا كوربوري�سن  �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سي / 

املتحدة  الوليات   ,  90025 اأيه  �سي   , , لو�س اجنل�س  بولفارد 

الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/9/5م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/4/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20927

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2003/11/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اومرون هيلثكري كو . ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فوكودا دين�سى كو . ال تى دى

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-39-4 هوجنو , بونكيو - كيو , طوكيو 113 - 8483  , اليابان

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل :  اليابان

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/4/18م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

توفيــر هيئـــة تدري�سيـة وفنيـة 

للكليـات التقنيـة التابعـة لـوزارة القـوى العاملـة

يعلـن جملــ�س املناق�صــات عـــن طـرح املناق�صــة رقــــم 2017/4 ب�ســـ�أن توفيــر هيئـــة تدري�سية 

وفنية للكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة .

ميكــن لل�صركــات واملعاهد املتخ�صــ�صة فـي الأعمال املذكورة وامل�صجلة لدى جمل�س املناق�صات  

احل�صـــــول علـــى م�صتنــدات ال�صــروط واملوا�صفــــات مــــن مبنــــى املجلـــ�س باخلويــــر ابتــــداء 

من ال�صاعة الثامنـة �صباحا حتى ال�صاعة الواحدة والن�صف ظهرا خالل اأيام الدوام الر�صمي 

اعتبارا من تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــالن وحتـى تاريــخ 2017/5/7م ، مقابل )=/175 ر.ع( مائة 

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

علــــى جميع ال�صركــات اأن ترفـــــق مـــع عطائهـــا تاأمينــــا موؤقتـــا فـي �صورة �صمان م�صرفـي 

ال�صلطنـة ل يقل عن )1%( واحد باملائة  العاملــة فـي  البنوك  اأحـد  اأو �صيـك م�صـدق مــــن 

من قيمة العطاء معنونا با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفعول ملدة )90( 

ت�صعني يوما من تاريخ تقدمي العطاءات ، وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب 

لن ينظر فيه .

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

املرافــق لـــه فـي مظاريف خمتومة بال�صمــع الأحمــر معنونة با�صم معايل رئيـــ�س جملــــ�س 

املناق�صـات مكتـوب عليهـا مـن اخلارج )املناق�صة رقـم 2017/4 ب�ســـ�أن توفيــر هيئـــة تدري�سية 

وفنيــة للكليــات التقنيــة التابعة لـــوزارة القـــوى العاملـــة( ، واأل يكتـــب علـى املظـــروف ا�صــم 

�صاحــب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

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

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعـــــة العا�صـرة مــن �صبـاح يوم الإثنني املوافــــق 2017/5/22م ، 

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

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

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

ال�صاعــة  مــــــــن  ابتـداء   )http://www.tenderboard.gov.om( )الإنرتنـــت(  العاملية 

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم الإثنني املوافق 2017/5/22م .

اأكرب  التـــي ي�صتمــل عطاوؤها على  اأو املعاهد  فــــي الإ�صنــــاد لل�صركــــات  �صتعطـــى الأف�صليـــة 

ن�صبة تعمني ممكنة .

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

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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م�صـروع ت�صميــم وتنفيــذ

 احلزمــة ال�صابعــة لطريـق الباطنـة ال�صريع

يعلــن جملــ�س املناق�صــات عــن طــرح املناق�صة التالــية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمـة امل�صتند

ال�صركـات 

التــي يحـق لها 

ال�صرتاك

ا�ســــم املناق�ســـــــة
رقـــم 

املناق�سة

2017/5/15 2017/4/30

)=/3000 ر.ع(

ثالثـــة اآلف 

ريـــال عمانــي

ال�صركـــات  

املتخ�ص�صـــة 

فـي اأعمــال الطرق 

وامل�صجلـة لـدى 

جملـــ�س املناق�صــــات 

بالدرجة املمتــــازة

م�صروع ت�صميم 

وتنفيذ احلزمة 

ال�صابعة لطريق 

الباطنة ال�صريع

2017/5

ميكـــن احل�صــول علــى م�صتنــدات ال�صــروط واملوا�صفــات من موقع التناق�س الإلكرتوين 

) اإ�صناد ( )https://etendering.tevderboard.gov.om( اعتبـــــارا مـــــن تاريــــــــخ 

2017/4/23م  وحتى التاريخ املذكور باجلدول اأعاله ، على اأن يكون دفع قيمة امل�صتند عرب 

بوابة الدفع الإلكرتوين باملوقع .

علـــى جميــع ال�صركـــات اأن ترفـــق مــع عطائهــا تاأمينـــا موؤقـــتا فـــي �صــورة �صمــان م�صرفـــي 

اأحد البنوك العاملة فـي ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  اأو �صيك م�صدق عليه من 

العطاء معنونــا با�صــم معالــي رئيـــ�س جملـــ�س املناق�صـــات و�صـــاري املفعـــول ملـــدة )90( ت�صعني 

يومــا من تاريخ تقدمي العطاءات ، وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر 

فـيه ، على اأن يتم ت�صليم اأ�صل ال�صمان امل�صرفـي لدائرة ال�صوؤون املالية مبجل�س املناق�صات 

قبل املوعد املحدد لفتح املظاريف .

اأعاله  اإ�صناد ( املذكور  يجب تقــدمي العطــاءات عن طريق موقع التناق�س الإلكرتوين ) 

بالعطاءات  يعتد  ولن   ، العطاءات  لتقدمي  املحدد  اليوم  �صباح  من  العا�صرة  ال�صاعة  قبل 

املقدمة بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�صباب التاأخري . 

اأكبـر  علــى  عطاوؤها  ي�صتمــل  التـي  املوؤ�ص�صات  اأو  لل�صركات  الإ�صناد  فـي  الأف�صلية  �صتعطى 

ن�صبــة تعميــن ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

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

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتــب رجـب الكثيـري للمحامـاة واال�شت�شـارات القانونيـة

اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة ال�شمـ�ش لالإعالنــات �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجـب �لكثيـري للمحامـاة و�ال�شت�شـار�ت �لقانونيـة �أنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة 

�ل�شمـ�ش لالإعالنـات �ش.م.م ، و�مل�شجــلــة لــدى �أمانــة �ل�شجـل �لتجــاري بالرقــم 1483366 , 

وفقا لقر�ر �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/3/14م ، وللم�شفـي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية 

�أمام �لغري ، وعلى �جلميـع مر�جعة �مل�شفـــي فـــي كافـــة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمـال �ل�شركــــة 

على �لعنــو�ن �الآتـي :

حمافظــة م�شقــط - اخلويــر 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112

هاتـف رقـم : 95077515 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

مكتب هوروث ماك والغزايل - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة البـارز العامليـة �ش.م.م

يعلن مكتب هوروث مــاك و�لغـز�لــي - حما�شبــون قانونيــون - �أنـــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــة 

�لبارز �لعاملية �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 1736485 ، وفقا التفـاق 

�ل�شركاء �ملــــوؤرخ 2017/2/26م ، وللم�شفي وحـده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمــــام 

�لغيـر ، وعلى �جلميـع مر�جعـة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمـــور �لتـــي تتعلـق باأعمـــــال �ل�شركـــة 

على �لعنو�ن �الآتي :

روي - احلي التجاري - مقابل جريدة ال�شبيبة 

برج التجارة - مبنى رقم : 12 - الطابق الثامن

 �ش.ب : 971 ر.ب : 131 

هاتف رقم : 24813987/24813989 - فاك�ش رقم :24813915

كمـا يدعــو �مل�شفـي مبوجـب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركـة للتقدم بادعاء�تهــم �شد �ل�شركـة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اأحمـد بـن �شعيـد بـن را�شـد الدرعـي

اإعـــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة واحـة القاب�شـية - ت�شامنيـة

يعلــن �أحمــد بــن �شعيــد بــن ر��شــد �لدرعــي �أنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة و�حــة �لقاب�شيــة - 

، وفقــــا التــفاق   1015598 �ل�شجــــل �لتجـــاري بالرقـــم  �أمانــــة  لــــدى  ، و�مل�شجــلــة  ت�شامنيــة 

�ل�شركاء �ملــــوؤرخ 2017/4/19م ، وللم�شفــــي وحــده حــــق متثيــــل �ل�شركة فـي �لت�شفيــة �أمام 

�لغيـــر ، وعلـــــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـــي كافـــة �الأمور �لتي تتعلـق باأعمـال �ل�شركــــة 

على �لعنــــو�ن �الآتــــي :

واليــة بهــالء - القاب�شيـة

�ش.ب : 1035 ر.ب : 111

هاتـــف رقـــم : 99366033 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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