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 العــــــدد )1204(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 
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فـــي وادي عــــدي مبحافظـــة م�سقــــط .

باإ�ســدار قانـــون ) نظــام ( العالمــات التجاريـة مر�ســـــــوم �سلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/33 

                                                             لـدول جملـ�س التعاون لـــدول اخلليــج العربيــة .
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رقم 

ال�سفحة

 االأحــد 6 ذو القعـــدة 1438هـ                                                    املـوافـــــــق 30 يوليــــــــــو 2017م  

5

6

7

10

34

44

52



رقم 

ال�سفحة

مبنـــح اجلن�سيـــة العمانيــــة . مر�ســـــــوم �سلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/37 

مبنـــح اجلن�سيـــة العمانيــــة . مر�ســـــــوم �سلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/38 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                               وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

�ســـادر فـــي 2017/7/20 باإ�ســـدار �سوابـــط زراعــة  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/197 

القـت وتنظيـم ت�سويقـه خـارج ال�سلطنـة .

تنظيـم  الئحـة  باإ�سـدار   2017/7/20 فـــي  �ســـادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/198 

الرتقيـم االإلكرتونـي لالإبــل العمانيــة فـي العيــادات 

البيطريـــة اخلا�ســـة .

                                      مكتـب وزيـر الدولـة وحمافــظ ظفـار

�ســـادر فـــي 2017/7/10 باإجراء تعديـل فـي القــرار  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2017/88 

الــوزاري رقــم 2016/125 .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                      وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

االإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

          جملـــ�س املناق�ســـــات

اإعـــــالن عـــــن طــــرح املناق�ســــة رقـــــم 2017/7 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فو�سرييف للمواد ال�سامدة لل�سهر �س.م.م .

اإعــالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة روافــد للتطويـــر واال�ستثمار �س.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة االأوائـــل املزدهـــرة �س.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة املثايل للحجر الطبيعي واجلرانيت �س.م.م .

83

88

97

100

104

107

132

133

133

134

134



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/30

باإجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�ســلك الدبلومـا�ســي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ينقـل ال�سفيـران الآتـي ا�سماهمـا اإىل ديـوان عـام وزارة اخلارجيــة :

1 - ال�سيخ حميد بن علي بن �سلطان املعني �سفرينا لدى جمهورية فرن�سا .

2 - حامد بن �سعيد بن �سامل اآل اإبراهيم �سفرينا لدى دولة الكويت .

املــادة الثانيــــة 

يعــــني ال�سفيـــر ال�سيـــخ الدكتـور غــازي بــن �سعيـــد بن عبــداللــه البحـــر الـــروا�س �سفيــرا لنـــا 

فــوق العـادة ومفو�سـا لـدى جمهوريــة فرن�ســا .

املــادة الثالثــــة 

مينــح كــل مــن :

1 - الوزيــر املفـــو�س الدكتــور عدنـان بن اأحمــد بن عبداللـه الأن�ســاري لقـب �سفيـر ، 

ويعني �سفريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا لدى دولة الكويت .

2 - امل�ست�ســار ال�سيـخ العبا�س بن اإبراهيم بن حمد احلارثي لقب �سفري ، ويعني �سفريا 

لنا فوق العادة ، ومفو�سا لدى ماليزيا .

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

 مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/31

بتعــيني اأمــني عـام ملكتــب م�ست�سـار جـاللـــة ال�سلطـــــان

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعـني الدكتـور �سالح بن �سامل بن حمود الرحبي اأمينا عاما ملكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

بالدرجـة اخلا�سـة .

املــادة الثانيــــة 

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

 

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/32

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة

)  G2 ( مل�ســروع اإن�ســاء �ســد احلمايــة 

مــن خماطـر الفـي�سانــات فـي وادي عــدي مبحافظــة م�سقــط

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

( مـــن خماطــــر الفـي�سانــــات فــــي وادي عــــدي   G2 ( يعتبـــر م�ســـروع اإن�ســـاء �ســــد احلمايـــة

مبحافظــــة م�سقــــط املحــــدد فــــي املذكــــرة ، والر�ســـــم التخطيطــــي الإجمالــــي املرفقـــني ، 

مـن م�سروعـات املنفعـة العامـة .

املــادة الثانيــــة

للجهات املخت�سة ال�ستيالء بطريــق التنفـيــذ املبا�سر على العقــارات والأرا�ســي الالزمــة 

للم�سروع ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

مذكـــــرة

ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة 

)  G2 ( مل�ســـروع اإن�ســـاء �ســـد احلمايـــة

مــن خماطـر الفـي�سانــات فـي وادي عــدي مبحافظــة م�سقــط

فـي اإطار جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه لإقامة امل�ساريع ذات املنفعة العامة ، 

فــاإن الــوزارة ت�سعــى لتنفيــذ امل�ســروع امل�ســـار اإليـــه ، لأهميتــه فــي توفيـر احلمايـة الالزمـة 

للحد مـن خماطـر الفي�سانات ، ووقوع اأ�سـرار على املمتلكات العامة واخلا�سة ، ممـا يـــوؤدي 

اإىل اإهدار مورد اأ�سا�سي من موارد احلياة . 

ويحقــق امل�سـروع الأهـداف الآتيـة : 

 - احلماية من خماطر الفي�سانات .

 - تغذية املخزون املائي اجلوفـي ، وتقليل املياه املفقودة فـي البحر .

اأ�سحابها  ، وتعوي�ض  به  املتاأثرة  املمتلكات  امل�سروع يتطلب نزع ملكية  اإن تنفيذ هذا  وحيث 

وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 78/64 ، 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزيـر البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه

-8-
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اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/33

باإ�ســدار قانـــون ) نظــام ( العالمــات التجاريـة

 لـــدول جملــــ�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربيــــــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، 

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر فـي الدورة )33( 

الثالثة والثالثني املنعقدة فـي مملكة البحرين يومي 24 و 25 من دي�سمرب 2012م باعتماد 

قانون ) نظام ( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـــــــل باأحكــــــام قانــــون ) نظـــــــام ( العالمــــات التجاريـــة لــــدول جملــــ�س التعــــــــــاون لـــــــــدول 

اخلليـــج العربيـــة ، املرفـــق .

املــادة الثانيــــة

ين�ســـر هـــذا املر�ســـوم فـــي اجلريــــدة الر�سميــــة .

�سـدر فـي :   1  مـن ذي القعــــدة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يوليــــــــــــــــو �سنـــة 2017م

 قابـو�س بـن �سعيـد

�ســـلطــــان عـمــــان 
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قانــون ) نظــام ( العالمــات التجاريــة

لــدول جملـــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيـــة

البـــاب الأول

تعاريــــــف

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ) النظام ( يكون لكل من امل�سطلحات الآتية املعنى املو�سح 

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

1 - دول الـمجـلـ�س :

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

2 - اجلـهـة املخت�سة :

الوزارة التي تكون �سوؤون التجارة من اخت�سا�سها فـي كل دولة من دول املجل�س ، 

وهي املخت�سة بتنفـيذ هذا القانون ) النظام ( .

3 - الوزيــــــر : 

الوزير املعني بتطبيق اأحكام هذا القانون ) النظام ( .

4 - الالئحـة التنفـيذيـة :

الالئحة التي ت�سعها جلنة التعاون التجاري تنفـيذا لهذا القانون ) النظام ( .

5 - ال�سجـــل : 

�سجل العالمات التجارية .

6 - العالمـــة التجاريـــة :

كــل مـــا ياأخـــذ �سكـــال مميزا من اأ�سمــــاء اأو كلمـــات اأو اإم�ســـاءات اأو حـــروف اأو رمـــوز 

اأو اأرقام اأو عناوين اأو اأختام اأو ر�سوم اأو �سور اأو نقو�س اأو تغليف اأو عنا�سر ت�سويرية 

اأو جمموعة  اإ�سارة  اأي  اأو  اأو مزيج من ذلك  األوان  اأو جمموعات  لون  اأو  اأ�سكال  اأو 

اإ�سارات اإذا كانت ت�ستخدم اأو يراد ا�ستخدامها فـــي متييـــز �سلع اأو خدمـــات من�ساأة ما 

عــن �سلــع اأو خدمات املن�ساآت الأخرى اأو للدللـــة على تاأديـة خدمـــة من اخلدمـــات ، 

اأو على اإجراء املراقبة اأو الفح�س لل�سلع اأو اخلدمات .

وميكن اعتبار العالمة اخلا�سة بال�سوت اأو الرائحة عالمة جتارية .
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7 - ال�سلـــع املقلـــدة :

ال�سلع - مبا فـي ذلك الأغلفة - التي حتمل - دون ترخي�س - عالمة مماثلة لعالمة 

جتارية م�سجلـــة عن هذه ال�سلع اأو عالمة ل ميكن متييزها من حيـــث عنا�سرهـــا 

اجلوهرية عن العالمة التجارية امل�سجلة .

البــــاب الثانــــي

الإجـــــراءات

الف�ســــل الأول

اإجـــراءات ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة

املــادة ) 2 ( 

ل تعد عالمة جتارية اأو جزءا منها ، ول يجوز اأن ي�سجل بهذا الو�سف ما ياأتي :

العالمة اخلالية من اأي �سفــة مميـــزة ، اأو العالمــــات املكونــــة مــــن بيانــــات لي�ست   - 1

اإل الت�سميــة التي يطلقهـــا العـــرف على ال�سلع واخلدمــــات ، اأو الر�ســــوم املاألوفــــة 

وال�سور العادية لل�سلع .

النظام  تخالف  اأو  العامة  بالآداب  تخل  التي  العالمات  اأو  الر�سوم  اأو  التعبريات   - 2

العام .

ال�سعـــارات العامـــة والأعـــالم وال�سارات الع�سكرية وال�سرفـيــة والأو�سمـــة الوطنيـــة   - 3

والأجنبية والعمالت املعدنية والورقية وغريها من الرموز اخلا�سة باأي من دول 

الـمجل�س اأو اأي دولة اأخــرى ، اأو باملنظمات العربية اأو الدولية اأو اإحدى موؤ�س�ساتها ، 

اأو اأي تقليد لأي من ذلك .

رموز الهالل الأحمر اأو ال�سليب الأحمر وغريها من الرموز الأخرى امل�سابهة ،   - 4

وكذلك العالمات التي تكون تقليدا لها .

العالمات املطابقة اأو امل�سابهة للرموز ذات ال�سبغة الدينية املح�سة .  - 5

فـيما  لب�سا  اأن يحدث  ا�ستعمالها  �ساأن  كان من  اإذا  والبيانات اجلغرافـية  الأ�سماء   - 6

يتعلق مب�سدر اأو اأ�سل ال�سلع اأو اخلدمات .
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ا�ســـم الغيـــر اأو لقبــه اأو �سورتـــه اأو �سعـــاره ، مـــا لــــم يوافــــق هــــو اأو ورثــــته مقدمــــا   - 7

على ا�ستعماله .

البيانات اخلا�سة بدرجـــات ال�ســـرف اأو الدرجات العلميـــة التـــي ل يثبــــت طالــــب   - 8

الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانونا .

العالمـــات التـــي من �ساأنها اأن ت�سلل اجلمهـــور ، اأو التي تت�سمــــن بيانــــات كاذبـــة   - 9

عن من�ساأ اأو م�سدر ال�سلـــع اأو اخلدمات اأو عن �سفاتها الأخـــرى ، وكـذلك العالمات 

التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي ، اأو مقلد ، اأو مزور .

العالمات اململوكة لأ�سخا�س طبيعيني اأو معنويني يكون التعامل معهم حمظورا   - 10

وفقا لقرار �سادر فـي هذا ال�ساأن من اجلهة املخت�سة .

ت�سجيلهـــا  اأو  اإيداعهـــا  �سبـــق  لعالمـــة  م�سابهة  اأو  مطابقــــة  جتاريـــة  عالمــــة  اأي   - 11

من قبل الآخرين عن ال�سلع ذاتها اأو اخلدمات اأو عن �سلــع اأو خدمات ذات �سلة 

بالربط  انطباعا  يولد  اأن  ت�سجيلها  املطلوب  العالمة  ا�ستعمال  �ساأن  كان من  اإذا 

الإ�سرار  اإىل  يوؤدي  اأن  اأو   ، امل�سجلة  العالمة  مالك  خدمات  اأو  �سلع  وبني   بينها 

مب�ساحله .

العالمـــات التـــي ين�ساأ عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�س ال�سلــــع اأو اخلدمـــات الــحط   - 12

من قيمة ال�سلع اأو اخلدمات التي متيزها العالمة ال�سابقة .

العالمات التي ت�سكل ن�سخا اأو تقليدا اأو ترجمة لعالمة جتارية م�سهورة اأو جلزء   - 13

منها مملوكة للغري ل�ستعمالها فـي متييز �سلع اأو خدمات مماثلة اأو م�سابهة لتلك 

التي ت�ستعمل العالمة امل�سهورة لتمييزها .

العالمات التي ت�سكل ن�سخا اأو تقليدا اأو ترجمة لعالمة جتارية م�سهورة مملوكة   - 14

للغري ، اأو جلزء جوهري منها ، ل�ستعمالها فـي متييز �سلع اأو خدمات غري مماثلة 

هـــذا  �ســـاأن  اإذا كان من   ، امل�سهـــورة  العالمـــة  التي متيزها  لتــلك  اأو غري م�سابهة 

ال�ستعمال اأن يدل على �سلة بني تلك ال�سلع اأو اخلدمات ، وبني العالمة امل�سهورة ، 

واأن يكون من املرجح اإحلاق �سرر مب�سالح مالك العالمة امل�سهورة .

العالمات التي ت�سمل الألفاظ اأو العبارات الآتية : امتيــــاز " ذو امتـــياز" ، م�سجــل   - 15

اأو "ر�سم م�سجل" اأو حقوق الطبع ، اأو ما �سابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
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املــادة ) 3 ( 

ل يجوز ت�سجيل العالمة التجارية امل�سهورة التي جتاوزت �سهرتها حدود البلد الذي   - 1

�سجلت فـيه اإىل البالد الأخرى عن �سلع اأو خدمات مطابقة اأو م�سابهة اإل اإذا قدم طلب 

بذلك من مالك العالمة امل�سهورة ، اأو مبوافقة �سريحة منه . 

لتحديد ما اإذا كانت العالمة التجارية م�سهورة يراعى مدى معرفتها لدى اجلمهور   - 2

املعني نتيجة ترويجها اأو طول فرتة ت�سجيلها اأو ا�ستعمالها اأو عدد البلدان التي �سجلت 

اأو ا�ستهـــرت فـيهـــا اأو قيمة العالمة ومـــدى تاأثريهـــا فـي ترويـــج ال�سلـــع اأو اخلدمــــات 

التي ت�ستعمل العالمة لتمييزها .

ل يجـــوز ت�سجيــــل العالمة التجارية امل�سهــــورة لتمييز �سلع اأو خدمــــات غيــــر مطابقــة   - 3

اأو م�سابهة لتلك التي متيزها هذه العالمة اإذا :

كان ا�ستخـــدام العالمــة يدل على �سلة بني ال�سلع اأو اخلدمات املطلوب متييزها  اأ - 

و�سلع اأو خدمات �ساحب العالمة امل�سهورة .

اأدى ا�ستخدام العالمة اإىل احتمالية الإ�سرار مب�سالح �ساحب العالمة امل�سهورة . ب - 

املــادة ) 4 ( 

للفئات الآتية احلق فـي ت�سجيل عالماتهم التجارية :

كل �سخ�س طبيعي اأو معنوي يتمتع بجن�سية اأي من دول املجل�س ، �سواء كان �ساحب  - 1

م�سنع ، اأو منتجا ، اأو تاجرا ، اأو حرفـيا ، اأو �ساحب م�سروع خا�س باخلدمات .

، ويكون م�سرحا لهم مبزاولة  - 2 اأي من دول املجل�س  الأجانب الذين يقيمون فـي 

عمل من الأعمال التجارية اأو ال�سناعية اأو احلرفـية اأو اخلدمية .

الأجانب املنتمني اإىل دولة ع�سو فـي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة  - 3

من دول املجل�س طرفا فـيها ، اأو املقيمني فـي تلك الدولة .

اجلهات احلكومية . - 4
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املــادة ) 5 ( 

جميع  - 1 فـيه  تدون   ، التجارية  العالمات  �سجل  ي�سمى  املخت�سة  اجلهة  فـي  �سجل  يعد 

العالمات واأ�سماء اأ�سحابها وعناوينهم واأو�ساف �سلعهم اأو خدماتهم ، وما يطراأ على 

العالمــــات من نقــــل امللكية اأو التنازل اأو الرتخيـــ�س بال�ستعمال اأو الرهن اأو التجديد 

اأو ال�سطب اأو اأي تعديالت اأخرى ، ولكل ذي م�سلحة حق الطالع على هذا ال�سجل ، 

واأخذ م�ستخرج م�سدق منه .

يدمج �سجل العالمات التجارية املوجود وقـــت العمل باأحكام هذا القانـــون ) النظام (  - 2

فـي ال�سجل املن�سو�س عليه فـي البند )1( من هذه املـادة ، ويعترب جزءا ل يتجزاأ منه .

املــادة ) 6 ( 

يعتبــــر مـــن قام بت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة بح�ســن نية مالكا لها ، ول جتوز املنازعة  - 1

فـي ملكية العالمة متــى اقتــرن ت�سجيل العالمة با�ستعمالها مدة )5( خمـــ�س �سنـــوات 

على الأقل دون وجود نزاع ق�سائي ب�ساأنها .

يجوز ملن كان اأ�سبق اإىل ا�ستعمال العالمة التجارية - ممن �سجلت با�سمه - اأن يطلب  - 2

من املحكمة املخت�سة اإلغاء هذا الت�سجيل خالل )5( خم�س �سنوات من تاريخ الت�سجيل ، 

ما مل يثبت ر�سا الأول �سراحة اأو �سمنا با�ستعمال العالمة من قبل من �سجلت با�سمه .

املــادة ) 7 ( 

التجارية  العالمات  بت�سجيل  املخت�سة  اإىل اجلهة  التجارية  العالمة  ت�سجيل  يقدم طلب 

علــى ال�ستمــارة املعــدة لـــذلك مـــن �ساحـــب ال�ســــاأن ، اأو من ينـــوب عنــــه ، وفقـــا لل�ســـروط 

التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

املــادة ) 8 ( 

يجوز ت�سجيل العالمة التجارية عن فئة واحدة اأو اأكرث من فئات ال�سلع اأو اخلدمات  - 1

وفقا ملــا حتدده الالئحة التنفـيذية . 

الفئة  - 2 فـي  مدرجة  كونها  ملجرد  بع�سا  لبع�سها  م�سابهة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  تعترب  ل 

نف�سهـــا ، ول تعتبـــر ال�سلع اأو اخلدمات خمتلفة عن بع�سها بع�سا ملجرد كونها مدرجة 

فـي فئات خمتلفة من الت�سنيف ذاته .
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املــادة ) 9 ( 

عالمات  اأو  ذاتها  التجارية  العالمة  ت�سجيل  واحد  وقت  فـي  اأكرث  اأو  �سخ�سان  طلب  اإذا   

جتارية متقاربة اأو مت�سابهة عن فئة واحدة من املنتجات اأو اخلدمات ، وجب وقف جميع 

املخت�سة  اجلهة  من  عليه  وم�سدق   ، املتنازعني  من  موقع  تنازل  يقدم  اأن  اإىل  الطلبات 

مل�سلحة اأحدهم ، اأو اإىل اأن ي�سدر حكم نهائي فـي النزاع .

املــادة ) 10 ( 

اأو خلفه فـي التمتع بحـــق الأولويـــة ا�ستنــادا   ، اإذا رغـــب طالـــب ت�سجيل عالمـــة جتاريــــة 

اإىل طلب �سابق مودع فـي دولة ع�سو فـي اتفاقيــــة دولية متعددة الأطراف تكـــون الدولــة 

من دول املجل�س طرفا فـيها ، فعليه اأن يرفق بطلبه �سورة من الطلب ال�سابق واإقرارا يبني 

فـيه تاريخ الطلب ال�سابـــق ورقمـــه والدولة التي اأودع فـيها ، وذلك خــــالل )6( �ستة اأ�سهـــر 

من تاريخ طلب الت�سجيل الذي ي�ستند اإليه فـي حق الأولوية ، واإل �سقط حقه فـي املطالبة 

بهذا احلق . 

املــادة ) 11 ( 

يجوز للجهة املخت�سة اأن تفر�س ما تراه لزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة  - 1

التجاريـــة ، وتو�سيحهـــا على وجه مينع التبا�سها بعالمة جتارية اأخرى �سبق ت�سجيلها 

اأو �سبـق اإيداع طلب ت�سجيلها ، اأو لأي �سبب اآخر ترتئيه .

اإذا مل يقـــم طالب الت�سجيـــل بالــــرد على اجلهة املخت�ســـة خــــالل )90( ت�سعيـــن يومــا  - 2

من تاريخ اإخطاره بذلك ، اعترب متنازل عن طلبه .

اإذا رف�ست اجلهة املخت�سة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سبب ارتاأته ، اأو علقت الت�سجيل  - 3

على قيود اأو تعديالت ، وجب عليها اأن تخطر طالب الت�سجيل اأو من ينوب عنه كتابة 

باأ�سباب قرارها .

اأن تبت فـي طلب الت�سجيل خالل  - 4 ، يتعني على اجلهة املخت�سـة  وفـي جميع الأحوال 

)90( ت�سعـــني يومـــا من تاريخ تقدميه ، متى كان م�ستوفـيا لل�سروط املن�ســو�س عليهــا 

فـي هذا القانون ) النظام ( ولئحته التنفـيذية .
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املــادة ) 12 ( 

برف�س  - 1 املخت�ســـة  قـــرار اجلهة  التظلـــم من  ينيبـــه  اأو من  الت�سجيـــل  لطالـــب  يجــــوز 

 ، بـــه  اإبالغه  تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خـــالل   ، �ســـرط  على  تعليقه  اأو  الت�سجيل 

اأمــــام  اللجــنة  قـــرار  فـي  الطعن  له  ، ويجوز  التنفـيذيـــة  الالئحـــة   اأمام جلنة حتددها 

املحكمة املخت�سة ، خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإبالغه به .

اأو تعليقــــه  - 2 الت�سجيــــل  الـــ�سادر برفــــ�س  القــــرار  الت�سجيـــل من  لـــم يتظلم طالـــب  اإذا 

على �ســـرط فــــي امليعــــاد املقــــرر ، اأو مل يقـم بتنفـيـــذ مـــا طلبتــــه اجلهــــة املخت�ســـة خـــــالل 

هذا امليعاد ، اعترب متنازل عن طلبه .

املــادة ) 13 ( 

اإذا قبلت اجلهة املخت�سة العالمة التجارية ، وجب عليها قبل ت�سجيلها اأن تعلن عنها  - 1

بتكاليف  الت�سجيل  ، ويلزم طالب  التنفـيذية  التي حتددها الالئحة  الن�سر  فـي و�سيلة 

الن�سر .

املخت�سة  - 2 للجهة  يقدم  اأن   ، الن�سر  تاريخ  يوما من  �ستني   )60( خالل   ، �ساأن  ذي  لكل 

اعرتا�سا مكتوبا على طلب ت�سجيل العالمة التجارية . 

وعلــى اجلهــة املخت�ســة اأن تبلــغ طالــب الت�سجــيل ب�ســورة من العتــرا�س خــالل )30( 

ثالثـــني يوما من تاريـــخ تقدميــــه ، وعلى طالــــب الت�سجيـــل اأن يقـــدم للجهــة املخت�ســة 

، واإل اعترب  اإبالغه به  ردا مكتوبا على العرتا�س خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

متنازل عن طلب الت�سجيل .

املــادة ) 14 ( 

1 - تف�ســل اجلهـــة املختــ�سة فـــي العرتا�س املقـــدم اإليهـــا ، بعــد ال�ستمــاع اإلـــى املعتــر�س ، 

وطالب الت�سجيل ، اأو اإىل اأحدهما ، اإذا اقت�سى الأمر .

اأو برف�س ت�سجيلها ،  2 - ت�سدر اجلهة املخت�سة قرارا بقبول ت�سجيل العالمة التجارية 

وفـي حالة القبول يجوز اأن تقرر ما تراه لزما من القيود .
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3 - ولكل ذي �ساأن الطعن فـي قرار اجلهة املخت�سة اأمام املحكمة املخت�سة خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ اإخطاره به ، ول يرتتب على الطعن فـي القرار ال�سادر بقبول ت�سجيل 

العالمة التجارية وقف اإجراءات الت�سجيل ما مل تقرر املحكمة املخت�سة خالف ذلك . 

املــادة ) 15 ( 

اأي اعرتا�س ب�ساأن قبول طلب ت�سجيل  املـدة املحددة لالعرتا�س دون تقدمي  اإذا انق�ست 

العالمـــة التجاريــــة ، وجب على اجلهة املخت�سة ت�سجيل العالمــة التجارية فــور انق�ســاء 

املــدة املحددة لالعرتا�س .

املــادة ) 16 ( 

اإذا �سجلــــــت العالمــــة التجاريــــة ان�سحـــب اأثــر الت�سجيـــل اإلـــــى تاريخ تقديــــم الطلـــب ،   - 1

وتعطى ملالك العالمة - مبجرد اإمتام ت�سجيلها - �سهادة ت�ستمل على البيانات الآتية :

اأ - رقم ت�سجيل العالمة .

ب - رقم وتاريخ الأولوية ، والدولة التي اأودع فـيها الطلب ، اإن وجدت .

ج - تاريخ تقدمي الطلب ، وتاريخ ت�سجيل العالمة ، وتاريخ انتهاء مدة احلماية .

 د - ا�سم مالك العالمة ولقبه وحمل اإقامته وجن�سيته .

هـ - �سورة مطابقة للعالمة .

و - بيان بال�سلع اأو اخلدمات املخ�س�سة لها العالمة ، وبيان فئتها .

ملالك العالمة التجارية امل�سجلة حـــق ا�ستئثاري فـي ا�ستعمال العالمة ، وفـي منــع الغــري   - 2

الــــذي لـــم يح�ســـل على موافقة منه ، مــن ا�ستعمالها ومن ا�ستعمـــال اأي اإ�ســـارة مماثلـــة 

اأو م�سابهة لها - مبــــا فـي ذلك اأي موؤ�ســــر جغرافــــي - فـي �سياق التجارة لتمييـــز �سلـــع 

اأو خدمــــات ذات �سلــــة بتــــــلك التي �سجلـــت عنهــــا العالمـــة التجاريــــة ، وذلك اإذا كـــان 

من املحتمل اأن يوؤدي هذا ال�ستعمال اإىل اإحداث لب�س لدى اجلمهور ، ويفرت�س حدوث 

هــذا اللبــــ�س فـي حالــــة ا�ستعمــــال العالمة ذاتها ، اأو عالمــــة م�سابهة لهـــا لتمييز �سلـــع 

اأو خدمات مماثلة لتلك التي �سجلت عنها العالمة .
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املــادة ) 17 ( 

يجوز ملالك عالمة جتارية �سبق ت�سجيلها اأن يقدم فـي اأي وقت طلبا اإىل اجلهة املخت�سة ، 

لإدخال اأي تعديل على عالمته ، ما مل مي�س ذلك بذاتية العالمة م�سا�سا جوهريا ، وت�سدر 

اجلهــة املخت�ســة قــرارا فــي هـذا الطلـب وفقـا لل�سـروط والإجـراءات املعمـول بهـا فــي �سـاأن 

طلبات الت�سجيل الأ�سلية ، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فـيه بالطرق املقررة 

ذاتها بالن�سبة للقرارات ال�سادرة فـي هذه الطلبات .

املــادة ) 18 ( 

يجـــوز للجهة املخت�ســـة اإ�سافة اأي بيان لل�سجل يكون قد اأغفل تدوينه ، ويجوز لها تعديل 

اأو حذف اأي بيان مت تدوينه فـي ال�سجـــل بدون وجه حق ، اأو كان غيـــر مطابق للحقيقـــة ، 

على اأن يخطر ذوو ال�ساأن بذلك .

كما يجوز لكل ذي �ساأن الطعن لدى املحكمة املخت�سة فـي كل اإجراء تتخذه اجلهة املخت�سة 

فـي هذا ال�ساأن .

الف�ســل الثانــي

مـدة حمايــة العالمــة التجاريــة

املــادة ) 19 ( 

تاريخ  - 1 من  �سنـوات  ع�سر   )10( التجارية  العالمة  ت�سجيل  على  املرتتبة  احلماية  مدة 

تقدمي طلب الت�سجيل ، وملالك العالمة التجارية اإذا رغـــب فــــي ا�ستمرار احلمايـــة ملـــدد 

مماثلـــة ، اأن يقــدم طلبا بالتجديــد خــالل ال�سنـــة الأخرية ، بال�سـروط املن�سـو�س عليهـا 

فـي هذا القانون ) النظام ( ولئحته التنفـيذية .

ملالك العالمـة التجارية احلق فـي جتديد ت�سجيل العالمـة امل�سجلـة خـالل الأ�سهـر )6(  - 2

ال�ستة التالية من تاريخ انتهاء مدة احلماية .

اإذا انق�ست الأ�سهر )6( ال�ستة التالية لتاريخ انتهاء مدة احلماية دون اأن يقدم مالك  - 3

العالمة التجارية طلب التجديد ، قامت اجلهة املخت�سة ب�سطب العالمة من ال�سجل .

يتم التجديد دون اأي فح�س جديـد ، ويعلن عنه بو�سيلـة الن�سـر التـي حتددها الالئحة  - 4

التنفـيذية ، ودون العتداد باأي اعرتا�س من الغري .
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املــادة ) 20 ( 

تتمتع بحماية موؤقتة العالمة التجارية املو�سوعة على �سلع معرو�سة فـي املعار�س الدولية 

الر�سميـــة اأو املعتــــرف بها ر�سميا ، والتي تقام داخــــل الدولة ، وذلك خالل مدة عر�سها ، 

متى توافرت فـيها �سروط الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ) النظام ( . 

وحتدد الالئحة التنفـيذية القواعد والإجراءات اخلا�سة مبنح احلماية املوؤقتة .

الف�ســل الثالـــث

�سطــب ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة

املــادة ) 21 ( 

 ، النظام ( يكون للجهة املخت�سة  القانون )  املــادة )6( من هذا  باأحكام  مع عدم الإخالل 

ولكـــل ذي �ســــاأن ، اللجـــوء اإىل املحكمـــة املخت�ســـة بطلب احلكم ب�سطب العالمـــة التجاريــــة 

التي تكون قد �سجلـــت بغري وجه حق ، وتقوم اجلهة املخت�سة ب�سطب الت�سجيــل متــى قــــدم 

لها حكم نهائي بذلك .

املــادة ) 22 ( 

لـمالـــك العالمـــة التجاريــة اأن يطلــب من اجلهة املخت�سة �سطــب العالمــة مــن ال�سجــل ، 

�ســـواء عـــن كـــل ال�سلع اأو اخلدمـــات التي �سجلــت عنهــا العالمــة ، اأو عـــن جــزء منهــا فقـط ، 

ويقدم طلب ال�سطب وفقا لل�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

واإذا كانـــت العالمــة مرخ�سا با�ستعمالها وفقا لعقد مقيد فـي ال�سجل ، فال يجوز �سطبها 

اإل بنــــاء علـــى موافقــــة كتابيـــة مـــن امل�ستفـيـــد من الرتخيــــ�س ، مــــا لــــم يتنـــازل امل�ستفـيـــد 

من الرتخي�س عن هذا احلق �سراحة .

املــادة ) 23 ( 

للمحكمة املخت�سة ، بناء على طلب من كل ذي �ساأن ، اأن تق�سي ب�سطب العالمة التجارية 

مـن ال�سجـل اإذا ثبـت لديهـا اأن العالمـة لـم ت�ستعمـل ب�سفـة جديـة ملـدة )5( خــم�س �سنــوات 

متتالية ، اإل اإذا قدم مالك العالمة ما ي�سوغ له عدم ا�ستعمالها .
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املــادة ) 24 ( 

اإذا مت �سطب العالمة التجارية من ال�سجل ، فال يجــــوز اأن يعـــاد ت�سجيلها ل�سالـــح الغيـــر 

عن ال�سلع ذاتها اأو اخلدمات اأو عن �سلع اأو خدمات م�سابهة ، اإل بعد م�سي )3( ثالث �سنوات 

مــــن تاريــــخ ال�سطـــب ، ما مل يكن ال�سطب قد مت بناء على حكم من املحكمـــة املخت�ســـة ، 

ويكون هذا احلكم قد حدد مدة اأقل لإعادة ت�سجيل العالمة .

املــادة ) 25 ( 

يجـــب ن�ســـر �سطـــب العالمــــة التجاريــــة مـــن ال�سجـــل فــــي و�سيلـــة الن�ســــر التـــي حتددهــــا 

الالئحة التنفـيذية .

الف�ســـل الرابـــع

نقــل ملكيـــة العالمــة التجاريـــة ورهنهـــا واحلجــز عليهـــا

املــادة ) 26 ( 

يجـــوز نقل ملكية العالمة التجارية كليـــا اأو جزئيـــا بعو�س اأو بغيـــر عــــو�س اأو رهنهـــا  - 1

اأو احلجـــز عليهـــا مع املحــــل التجـــاري اأو م�سروع ال�ستغـــالل الذي ت�ستخـــدم العالمـــة 

فـي متييز �سلعه اأو خدماته ما مل يتفق على خالف ذلك .

يجوز نقل ملكية العالمة التجارية بالإرث اأو بالو�سية اأو بالهبة . - 2

وفـي جميع الأحوال ، ل يكون نقل ملكية العالمة التجارية اأو رهنها اأو احلجز عليها  - 3

حجة على الغري اإل بعد قيده فـي ال�سجل ، ون�سره فـي اأي و�سيلة ن�سر حتددها الالئحة 

التنفـيذية .

املــادة ) 27 ( 

امل�سجلة  - 1 التجارية  اأو م�سروع ال�ستغالل العالمة  التجاري  يت�سمن نقل ملكية املحل 

با�سم ناقل امللكية ، والتي ميكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق باملحل التجاري اأو امل�سروع ، 

ما مل يتفق على خالف ذلك .

اإذا نقلت ملكية املحل التجاري اأو م�سروع ال�ستغالل دون نقل ملكية العالمة التجارية  - 2

اأو تقدمي اخلدمات ذاتها  ذاتها ، جاز لناقل امللكية ال�ستمرار فـي �سناعة ال�سلع ذاتها 

التي �سجلت عنها العالمة اأو الجتار فـيها ، ما مل يتفق على خالف ذلك .
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البـــاب الثالــــث

عقــــد الرتخيــــ�س

املــادة ) 28 ( 

يجـــوز ملالـــك العالمـــة التجاريـــة اأن يرخـــ�س لأي �سخـــ�س طبيعـــي اأو معنـــوي با�ستعمالهـــا 

عن كــل اأو بعــ�س ال�سلع اأو اخلدمات امل�سجلة عنها العالمة ، ويكون ملالـــك العالمـــة احلـــق 

فــــي اأن يرخـــ�س لأ�سخـــا�س اآخريـــن با�ستعمـــال العالمــــة التجاريـــة ذاتهـــا ، كمــا يكـــون لـــه 

اأن ي�ستعملها بنف�سه ، ما مل يتفق على خالف ذلك .

ول يجوز اأن تزيد مـدة عقد الرتخي�س على املــدة املقررة حلماية العالمة .

املــادة ) 29 ( 

ل يجــــوز اأن تفـــر�س علــــى امل�ستفـيــــد من الرتخيـــ�س قيـــود غيـــر مرتتبـــة على احلقـــوق 

التي يخولها ت�سجيل العالمة التجارية اأو غري �سرورية للمحافظة على هذه احلقوق . 

ومع ذلك يجوز اأن يت�سمن الرتخي�س القيود الآتية :

حتديد نطاق املنطقة اأو فرتة ا�ستخدام العالمة التجارية . - 1

ال�سروط التي ت�ستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة جلودة ال�سلع اأو اخلدمات . - 2

كافــــة  - 3 عن  بالمتنــــاع  الرتخيـــ�س  من  امل�ستفـيــــد  على  املفرو�ســــة  اللتزامــــات 

الأعمــــال التي قد ينتج عنها الإ�ساءة اإىل العالمة التجارية .

املــادة ) 30 ( 

ل يعتد بعقد الرتخي�س با�ستعمال العالمة التجارية اإل اإذا كان مكتوبا ومقيدا فـي ال�سجل ، 

على اأن حتدد الالئحة التنفـيذية الكيفـية التي يتم بها القيد ، والن�سر . 

املــادة ) 31 ( 

ل يجوز للم�ستفـيد من الرتخي�س التنازل عنـــه لغيـــره اأو منـــح تراخيـــ�س مـــن الباطـــن ، 

ما مل يتفق على خالف ذلك .
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املــادة ) 32 ( 

ي�سطـــب قيـــــد عقــــد الرتخيــــ�س من ال�سجل ، بنـــاء علـــى طلــــب مالك العالمـــة التجاريــــة 

اأو امل�ستفـيد من الرتخي�س بعد تقدمي ما يثبت انتهاء اأو ف�سخ عقد الرتخي�س .

وعلى اجلهة املخت�سة اأن تخطر الطرف الآخر بطلب �سطب قيد عقد الرتخي�س ، ول يتم 

ال�سطب اإل بعد اأن تخطر اجلهة املخت�سة الطرف الآخر بطلب �سطب عقد الرتخي�س ، 

وله فـي هذه احلالـة العرتا�س على ذلك وفقا لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي الالئحة 

التنفـيذية . 

البـــاب الرابـــع

العالمـــة اجلماعيــة وعالمــة املراقبــة

 وعالمــة الهيئـــات ذات النفـــع العــام واملوؤ�س�ســات املهنيـــة

املــادة ) 33 ( 

من�ســــاآت  - 1 خدمــــات  اأو  �سلــــع  لتمييز  ت�ستخدم  التي  اجلماعية  العالمة  ت�سجيل  يجــــوز 

تعـــــود اإىل اأع�ساء ينتمون اإىل كيان معني يتمتع ب�سخ�سية قانونية .

ويقـــدم طلب ت�سجيل العالمة اجلماعيــة مـــن ممثـــل هــذا الكيـــان لي�ستخدمـــه الأع�ســـاء 

فـيه وفقا لل�سروط والأو�ساع التي يحددها ، على اأن يعتمد ذلك من اجلهة املخت�سة .

يتعني على طالب ت�سجيل العالمة اجلماعية اأن يذكر فـي طلب الت�سجيل اأنه يتعلق  - 2

بعالمة جماعية ، واأن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�سرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب 

ت�سجيلها .

وفـي جميع الأحوال ، يلتزم مالك العالمة اجلماعية امل�سجلة باإخطار اجلهة املخت�سة 

باأي تعديالت على تلك ال�سرتاطات ، ول تكون هذه التعديالت نافذة اإل بعد موافقة 

اجلهة املخت�سة .

اإعادة ت�سجيلها ل�سالح الغري بالن�سبة  - 3 ، ل يجوز  فـي حالة �سطب العالمة اجلماعية 

ل�سلع اأو خدمات متطابقة اأو م�سابهة .
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للمحكمة املخت�سة - بناء على طلب من ذوي ال�ساأن - اأن تاأمر ب�سطب ت�سجيل عالمة  - 4

جماعية اإذا ثبت لديها اأن املالك امل�سجل ي�ستعمل العالمة اجلماعية مبفرده ، اأو اأنه 

اأو ي�سمح با�ستعمالها ب�سكل خمالف لال�سرتاطات امل�سار لها فـي البند )2(  ي�ستعملها 

اأن ت�سلل اجلمهور من حيث من�ساأ  �ساأنها  اأو ي�ستعملها بطريقة من   ، املــادة  من هذه 

ال�سلعة اأو اأي �سفة م�سرتكة لل�سلع اأو اخلدمات امل�سجلة ب�ساأنها العالمة اجلماعية .

املــادة ) 34 ( 

يجـــوز لالأ�سخـــا�س العتباريــــني ، الذيــــن يتولـــــون مراقبـــة اأو فحـــ�س بعــ�س ال�سلــــع   - 1

اأو اخلدمـــــات مــن حـــيث م�سدرهـــا اأو عنا�ســــر تركيبهــــا اأو طريقـــة �سنعهـــا اأو جودتهـــا 

اأو ذاتيتهـــا اأو اأي خا�سيـــة اأخـــرى ، اأن يطلبـــوا مـن اجلهـــة املخت�ســـة بت�سجيــــل عالمـــة 

تكــون خم�س�سة لهم للدللة على اإجراء املراقبة اأو الفح�س .

اأو نقل ملكيتهــا اإل مبوافقــة  وفــــي جميع الأحــــوال ، ل يجوز ت�سجيل هذه العالمـــة 

اجلهة املخت�سة .

يتعني على طالب ت�سجيل عالمة املراقبة اأن يذكر فـي طلب الت�سجيل اأنه يتعلق بعالمة   - 2

مراقبة ، واأن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�سرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب ت�سجيلها .

وفـي جميـــع الأحـــوال ، يلتـــزم مالك عالمة املراقبة امل�سجلة باإخطار اجلهــة املخت�ســة 

بـــاأي تعديـــــالت على تــــلك ال�سرتاطـــات ، ول تكــون هـــذه التعديـــالت نافــــــذة اإل بعــد 

موافقـــة اجلهــة املخت�ســة .

املــادة ) 35 ( 

النفع  ذات  الهيئات  التي تتخذها  ، كال�سعارات  لغايات غري جتارية  يجوز ت�سجيل عالمة 

�سارات  مبثابة  لتكون  اأو   ، مرا�سالتها  لتمييز  املهنية  املوؤ�س�سات  ت�ستعملها  التي  اأو   ، العام 

لأع�سائها .

املــادة ) 36 ( 

يجـــوز اأن ت�سكـــل الإ�ســـارات ، التـــي ميكـــن ا�ستعمالهـــا فـــي �سيـــاق التجــــارة كموؤ�ســـرات  - 1

جغرافـية ، عالمة م�سادقة اأو عالمة جماعية .
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املن�سو�س  - 2 ال�سروط والقواعد اخلا�سة بت�سجيل العالمات  التنفـيذية  حتدد الالئحة 

عليهـــــــا فــــي املــــواد )33( و )34( و )35( مـــن هـــــــذا القانــــون ) النظــــام ( ، وامل�ستنـــــــدات 

التي يتعني تقدميها لغر�س الت�سجيل ، و�سائر الأمور التنظيمية املتعلقة بها ، ويرتتب 

على ت�سجيل اأي من تلك العالمات جميع الآثار املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ) النظام ( .

البـــاب اخلامــــ�س

اإنفـــاذ احلقـــوق

املــادة ) 37 ( 

1 - ل�ساحب احلق ، اإذا كانت لديه اأ�سباب �سائغة حتمله على العتقاد باإمكان ا�سترياد �سلع 

مقلدة اأو مزورة اأو حتمل عالمة م�سابهة لعالمته التجارية امل�سجلة على نحو يوؤدي 

بالإفراج  املخت�سة  اإىل اجلهة  كتابيا  يقدم طلبا  اأن   ، لب�س لدى اجلمهور  اإحداث  اإىل 

اجلمركي لوقف الإفراج اجلمركي عن هذه ال�سلع ، وعدم ال�سماح بتداولها .

ويجب اأن يكون الطلب م�سفوعا باأدلة تكفـي لإقناع اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي 

، واأن ي�ستمل  ، على حق الطالب فـي العالمة التجارية  ، بح�سب الظاهر  بوجود تعد 

الطلب على املعلومات الكافـية التي يكون من املعقول توافرها لدى الطالب لتمكني 

اجلهة املذكورة من التعرف ب�سورة معقولة على ال�سلع املعنية . 

2 - يجب على اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي اأن تخطر الطالب كتابة بقرارها ب�ساأن 

طلبه خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب ، وي�سري القرار فـي حالة قبول 

الطــلب ملــدة )1( �سنــة واحــدة مــن تاريــخ تقدميــه اأو للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة حمايــة 

العالمة التجارية اأيهما اأقرب ، ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة اأق�سر .

3 - للجهــــة املخت�ســـــة بالإفــــراج اجلمركــــي اأن تكلــــف الطالـــــب بتقديــــم كفالـــــة منا�سبـــــــة 

اأو ما يعادلهــــا من �سمـــان مبــــا يكفــــي حلمايـــة املدعــــى عليـــه وال�سلطــــات املخت�ســـة ، 

وملنع اإ�ساءة ا�ستعمال احلق فـي طلب وقف الإفراج اجلمركي .

4 - مع عدم الإخالل باأحكام البنود )1 ، 2 ، 3( من هذه املــادة ، يجوز للجهة املخت�سة بالإفراج 

اجلمركــــي من تلقــــاء نف�سها ، دون حاجة اإىل تقدمي �سكوى اأو طلب من �ساحب احلــــق 

اأو مـــن الغيـــر ، اأن ت�ســــــــدر قــــرارا بوقــــف الإفــــراج اجلمركــــي عــــن ال�سلــــع امل�ستــــوردة ، 
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اأو العابـــــرة )الرتانزيـــــت( ، اأو املعـــــدة للت�سديــــر اإثـــر ورودهـــــا اإىل املنطقــــة اجلمركية 

اخلا�سعة لوليتها ، وذلك اإذا توفرت اأدلة كافـية - بح�سب الظاهر - على اأن هذه ال�سلع 

مقلدة ، اأو حتمل - دون وجه حق - عالمة جتارية م�سابهة لعالمة جتارية م�سجلة ، 

وعلى نحو يوؤدي اإىل اإحداث لب�س لدى اجلمهور .

5 - اإذا قررت اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي ، تطبيقا لأحكام هذه املــادة ، وقف الإفراج 

عن �سلع وردت اإىل املنطقة اجلمركية اخلا�سعة لوليتها ، وجب عليها ما ياأتي :

الإفراج اجلمركي  بوقف  ال�سادر  بالقرار  و�ساحب احلق  ال�سلع  م�ستورد  اإخطار   اأ - 

فور �سدوره . 

اإخطار �ساحب احلق ، بناء على طلب كتابي منه ، باأ�سماء وعناوين مر�سل ال�سلع ،  ب - 

وم�ستوردها ، ومن اأر�سلت اإليه ، وكمياتها .

املتبعــــة  ال�سلــع وفقـــا لالإجراءات اجلمركيــــة  ال�ساأن مبعاينة  ال�سمــــاح لأ�سحــــاب  ج - 

فـي هذا ال�ساأن .

ول�ساحب احلق اأن يرفع دعوى باأ�سل النزاع اأمـــام املحكمـــة املخت�ســـة ، واأن يبلـــغ 

ذلك اإىل اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي خالل مدة ل جتاوز )10( ع�سرة اأيام 

عمل من تاريخ اإخطاره بقــرار وقف الإفراج اجلمركي عن هــذه ال�سلــع ، واإذا مل 

يرفــع هـــذه الدعـــوى اأو مل يقـــم بالإبـالغ اعتبـــر القرار كاأن مل يكن ، ما مل تقــــرر 

ملـــدة  التـــي تقدرها  اأو املحكمة املخت�سة مد هذه املهلة فـي احلـــالت  هــذه اجلهــة 

ل جتاوز )10( ع�ســـرة اأيام اأخــرى ، واإذا رفعت دعوى باأ�سل النزاع ، جاز للمحكمة 

تاأييد الأمر ، اأو تعديله ، اأو اإلغاوؤه .

6 - فـيما عدا احلالت التي تقدرها املحكمة ، اإذا ثبت لها اأن ال�سلع التي تقرر وقف الإفراج 

- دون وجه حق - عالمة جتارية م�سابهة  اأو حتمل  اأو مزورة  اجلمركي عنها مقلدة 

لعالمة جتارية م�سجلة وعلى نحو يوؤدي اإىل اإحداث لب�س لدى اجلمهور ، وجب احلكم 

باإتالف هذه ال�سلع على نفقة م�ستوردهـــا ، اأو التخل�س منهــــا خارج القنوات التجاريـــة 

اإذا كان من �ساأن الإتالف اإحلاق �سرر غري مقبول بال�سحة العامة ، اأو بالبيئة .

7 - ل يجــــوز ، فـي جميع الأحــــوال ، الإفراج اجلمركي عن ال�سلع اإىل القنــــوات التجاريـــة 

اأو الت�سريــــح باإعـــادة ت�سديرهــا ملجـــرد اإزالة العالمة التجارية التي و�سعت على نحو 

غري م�سروع .
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8 - ي�ســــدر الوزيــــر امل�ســــوؤول عـــن ال�ســــوؤون املاليــــة ، بعد التن�سيق مع الوزير املختـــ�س ، 

قرارا بتحديد البيانات وال�سروط وال�سوابط والإجراءات املتعلقة بتقدمي طلب وقف 

الإفراج اجلمركي ، والبت فـيه ، وما يجب اإرفاقه بهذا الطلب من م�ستـندات . ويراعى 

فـي حتديد تلك البيانات األ يوؤدي ذلك اإىل العزوف عن اللجوء اإىل طلب اتخاذ الإجراء 

امل�سار اإليه . 

املــادة ) 38 ( 

ل ت�سري اأحكام املــادة )37( من هذا القانون ) النظام ( على ما ياأتي :

الكميات ال�سئيلة ، ذات ال�سبغة غري التجارية ، من ال�سلع التي ترد �سمن اأمتعة  - 1

امل�سافرين ال�سخ�سية ، اأو تر�سل فـي طرود �سغرية . 

امل�سدر من قبل �ساحب  - 2 البلد  اأ�سواق  فـي  للتداول  التي تكون قد طرحت  ال�سلع 

احلق فـي العالمة التجارية ، اأو مبوافقته .

املــادة ) 39 (

عنــــد التعـــدي اأو لتوقــــي تعـــد و�سيــــك علــــى اأي من احلقــــوق املقـــررة مبوجـــب اأحكــــام  - 1

هذا القانون ) النظام ( ، يكون ل�ساحب احلق اأن ي�ست�سدر اأمرا على عري�سة من املحكمة 

املخت�ســــة باأ�ســـل النــــزاع لتخــــاذ اإجــــراء اأو اأكثـــر من الإجراءات التحفظيــة املنا�سبــة ، 

مبا فـي ذلك ما ياأتي :

اإجــراء و�ســف تف�سيلــي عن التعدي املدعـــى بـــه ، وال�سلــع مو�ســوع هــذا التعــدي ،  اأ - 

واملواد والأدوات واملعدات التي ا�ستخدمت ، اأو التي �سوف ت�ستخدم فـي اأي من ذلك ، 

واحلفاظ على الأدلة ذات ال�سلة باملو�سوع .

توقيـــــــع احلجــــــز علـــــــى الأ�سيـــاء امل�ســـار اإليهــــا فــــــي البنــــد )اأ( مـــــن هــــذه املــــــادة ،  ب - 

والعوائــد الناجتـــة عــن التعـــدي املدعـــى بـــه .

منع ال�سلع التي تنطوي على التعدي املدعى به من الدخول اإىل القنوات التجارية ،  ج - 

ومنع ت�سديرها ، وي�سمل ذلك ال�سلع امل�ستوردة فور الإفراج اجلمركي عنها .

وقف التعدي ، اأو منع وقوعه . د - 
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للمحكمة اأن تكلف مقدم العري�سة بتقدمي ما فـي حوزته من الأدلة التي ترجح وقوع  - 2

التعـــدي علـــى احلق ، اأو اأن التعدي على و�ســـك الوقـــوع ، واأن تكلفـــه بتقدمي املعلومــــات 

التي تكفـي لتمكني ال�سلطــة املخت�ســـة بتنفـيـــذ الإجـــراء التحفظي من حتديـــد ال�سلــــع 

املعنية .

على املحكمــة البــت فـي العري�ســة خـــالل فتـــرة ل جتـــاوز )10( ع�ســـرة اأيام مـــن تـــاريخ  - 3

تقدميها ، فـيما عدا احلالت ال�ستثنائية التي تقدرها . 

للمحكمة عند القت�ساء اأن ت�سدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العري�سة ، دون ا�ستدعاء  - 4

الطرف الآخر ، اإذا كان من املرجح اأن التاأخري فـي اإ�سدار الأمر قد يلحق باملدعي �سررا 

يتعذر تداركه ، اأو كانت هناك خ�سية من زوال اأو اإتالف الأدلة ، ويجب فـي هذه احلالة 

اإخطار الطرف الآخر بالأمر دون تاأخري فور �سدوره ، ويجوز عند القت�ساء اأن يكون 

الإخطار بعد تنفـيذ الأمر مبا�سرة . 

فاإن للمدعى  - 5  ، الآخر  ا�ستدعاء الطرف  اإجراء حتفظي دون  باتخاذ  املحكمة  اأمرت  اإذا 

خــــالل )20(  املخت�ســة  املحكمة  اأمام  يتظلم منه  اأن   - بالأمـــر  اإخطــاره  بعـــد   - عليــــه 

 ع�سرين يوما من تاريخ اإخطاره ، وللمحكمة فـي هذه احلالة تاأييد الأمر ، اأو تعديله ، 

اأو اإلغاوؤه .

�سمان  - 6 من  يعادلها  ما  اأو   ، منا�سبة  كفالة  بتقدمي  العري�سة  مقدم  تكليف  للمحكمة 

يكفـي حلماية املدعى عليه ، ومنع اإ�ساءة ا�ستعمال احلق ، ويجب األ يكون مقدار الكفالة ، 

اأو مـــــا يعادلهــــا من �سمان ، كبيـــرا لدرجـــة تـــوؤدي ب�ســــورة غري معقولة اإلــــى العـــزوف 

عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية امل�سار اإليها .

ل�ساحب احلق رفــع الدعـوى ب�ســاأن اأ�سل النزاع خالل )20( ع�سرين يومــا مـــن تاريــــخ  - 7

�سدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي ، اأو من تاريخ اإخطاره برف�س التظلم املن�سو�س 

عليـــه فـي البنــــد )5( من هـــذه املــــادة ، بح�ســـب الأحــوال ، واإل تـــم اإلغاء هــذا الأمــر بنــاء 

على طلب املدعى عليه .
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املــادة ) 40 ( 

اإذا حلقه �سرر مبا�سر نا�سئ عن التعدي على اأي من حقوقه  - 1 يجوز ل�ساحب احلق - 

املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون ) النظام ( - اأن يرفع دعوى اأمام املحكمة املخت�سة 

طالبــــا احلكـــم لـــــه بتعوي�س كـــــاف جلبــــر الأ�ســـرار التي حلقـــت بــــه نتيجـــة التعـــــدي ، 

مبا فـي ذلك الأرباح التي جناها املدعى عليه .

وحتـــدد املحكمـــة التعويــ�س بالقـــدر الذي تراه جابرا لل�سرر ، علــى اأن يكــون مـــن بــــني 

مـــا تراعيـــه املحكمة فـي هذا ال�ساأن قيمة ال�سلعة اأو اخلدمة - مو�سوع التعــدي - وفقــا 

ملـا يحـدده املدعــي ب�ســــاأن �سعر التجزئـة ، اأو اأي معيـــار اآخــر م�ســـروع يطلـــب تطبيقــــه ، 

اأو عن طريق اخلربة .

يجوز ل�ساحب احلق ، بدل من املطالبة بالتعوي�س اجلابر لل�سرر مبا فـي ذلك الأرباح  - 2

التـي جناهـــا املتعـــدي طبقـــا لأحكــام البنـــد )1( مــن هـــذه املــــادة ، اأن يطلـــب - فـي اأي 

وقـــت وقبــل الف�ســـل فـي الدعــوى - احلكــم لــه بتعويــ�س منا�ســب اإذا ثبــت اأن التعــدي 

كان با�ستعمال العالمة التجارية فـي تقليد عمدي لل�سلعة ، اأو كان باأي �سورة اأخرى .

يجــــوز للمحكمــة املخت�ســـة - لدى نظر الدعاوى املتعلقة باحلقــوق املقـــررة مبوجــــب  - 3

اأحكام هذا القانون ) النظام ( - اأن تاأمر بالآتي :

�سبط ال�سلع امل�ستبه فـي اأنها تنطوي على تعد ، و�سبط اأي مواد اأو اأدوات لها �سلة  اأ - 

بذلك ، واأي اأدلة م�ستندية تت�سل بالتعدي .

اإلزام املتعدي بوقف هذا التعدي ، مبا فـي ذلك منع ت�سدير ال�سلع التي تنطوي  ب - 

على تعد على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون ) النظام ( ، ومنع 

دخول امل�ستورد منها اإىل القنوات التجارية عقب الإفراج اجلمركي عنها مبا�سرة .

اإلزام املتعدي باأن يقدم اإىل املحكمة املخت�سة اأو اإىل �ساحب احلق ما يكون لديه  ج - 

من معلومات ب�ساأن كل من �ساهم ، من اأ�سخا�س اأو كيانات ، فـي اأي من جوانب 

التعدي ، وب�ساأن طرق اإنتاج وقنوات توزيع هذه ال�سلع اأو اخلدمات ، مبا فـي ذلك 

اأو اخلدمات وحتديد قنوات  ال�سلع  اأو توزيع  اإنتاج  بيان هوية كل من �سارك فـي 

التوزيع اخلا�سة به . 
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علــــى املحكمــــة املخت�ســــة ، بنــــاء على طلب �ساحــب احلق ، اأن تق�سي باإتـــالف ال�سلـــع   - 4

التي يثبت اأنها مقلدة ، اإل فـي حالت ا�ستثنائية ، دون تعوي�س من اأي نوع للمدعى 

عليـــه ، ويجــوز لهــا اأن تق�ســـي - دون تاأخـــري - باإتالف املــــــواد والأدوات امل�ستخدمــــــة 

فـي ت�سنيع اأو اإنتاج ال�سلــع املقلــدة ، دون تعوي�س من اأي نوع للمدعـــى عليــه ، وللمحكمة 

فـي احلــالت ال�ستثنائيــة التــي تقدرهــا ، اأن تقــ�سي بالتخلـــ�س من تلك ال�سلـــع خـــارج 

القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اأخرى . 

ويجوز بدل من اإتالف ال�سلع واملـواد والأدوات امل�ستخدمة فـي ت�سنيع اأو اإنتاج ال�سلع 

املقلدة ، احلكم بالتخل�س منها خارج القنوات التجارية ، اإذا ترتب على اإتالفها �سرر 

غري مقبول بال�سحة العامة اأو بالبيئة . 

ل يكون جمرد اإزالة العالمة التجارية التي و�سعت دون وجه حق على ال�سلع املقلدة   - 5

م�سوغا كافـيا لالإفراج عنها اإىل القنوات التجارية . 

تقدر املحكمة املخت�سة م�ساريف واأتعاب من تندبهم ملبا�سرة اأي ماأمورية فـي الدعوى    - 6

 من اخلرباء واملخت�سني على نحو يتنا�سب مع حجم وطبيعة املاأمورية املكلفـني بها ، 

ومبا ل يحول ب�سورة غري معقولة دون اللجوء اإىل مثل هذه الإجراءات .

املــادة ) 41 ( 

للمدعى عليه اأن يتخذ اإجراءات مطالبة املدعي ال�سيئ النية بالتعوي�س الذي قد ي�ستحق 

له نتيجة اتخاذه لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي املــادة )39( من هذا القانون ) النظام ( ، 

وذلك خـالل )90( ت�سـعني يومـــا من تاريــخ انتهاء امليعــاد املن�ســو�س عليه فـي املـــادة ذاتهـــا 

اإذا مل يرفع احلاجز دعواه ، اأو من تاريخ �سدور احلكم النهائي فـي دعوى احلاجز املتعلقة 

بالعالمة التجارية ، وفـي جميع الأحوال ، ل يجوز �سرف ال�سمان املايل للحاجز اإل بعد 

املقرر له  امليعاد  انق�ساء  اأو بعد   ، باإدانته  النهائي فـي دعوى املحجوز عليه  �سدور احلكم 

دون رفعها ، ما مل يت�سمن احلكم ال�سادر فـي دعوى احلاجز الف�سل فـي مو�سوع ال�سمان 

املالـــي .
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البـــاب ال�ســاد�س

العقوبـــــات

املــادة ) 42 ( 

، يعاقب بال�سجن  اآخر  اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون  باأي عقوبة  مع عدم الإخالل   - 1

مدة ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )500( 

اأو باإحدى  خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين ، 

هاتني العقوبتني كل من :

اأ - زور عالمة جتارية مت ت�سجيلها طبقا لهذا القانون ) النظام ( ، اأو قلدها بطريقة 

تدعــو اإىل ت�سليــل اجلمهــور ، وكل من ا�ستعمل ، وهو �سيئ النية ، عالمـة مــزورة 

اأو مقلدة .

ب - و�سع وهو �سيئ النية على �سلعة اأو ا�ستعمل فـيما يتعلق بخدماته عالمة جتارية 

مملوكة لغريه . 

حــاز اأدوات اأو مــواد بق�ســد ا�ستعمالهــا فــي تقليــد اأو تزويـر العالمــات التجاريـة  ج - 

امل�سجلة اأو امل�سهورة .

2 - مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة 

ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال 

عماين ، ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كل من : 

جتارية  عالمة  عليها  �سلعا  البيع  بق�سد  حاز  اأو  للتداول  اأو  للبيع  عر�س  اأو  باع   - اأ 

مـزورة اأو مقلــدة اأو مو�سوعـــة اأو م�ستعملــة بغيـــر حق مع علمــه بـــذلك ، وكــذلك 

كل من عر�س خدمات فـي ظل هذه العالمة .

ب - ا�ستعمـــل عالمــة غري م�سجلة فـي الأحوال املن�سو�س عليها فـي البنــود من )2( 

اإىل )11( من املــادة )2( من هذا القانون ) النظام ( .

ج - دون بغري حق على عالمته اأو اأوراقه اأو م�ستنداته التجارية ما يوؤدي اإىل العتقاد 

بح�سول ت�سجيل العالمة .

د - تعمــــد ، وهو �ســـيئ النيـــة ، اإغفـــال و�ســـع عالمــته التجارية امل�سجلة على ال�سلــع ، 

اأو اخلدمات التي متيزها .
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املــادة ) 43 ( 

فـي حالة العود يعاقب العائد بعقوبة ل تزيد على �سعف احلد الأق�سى للعقوبة املقررة 

للمخالفة ، مع اإغالق املحل التجاري اأو امل�سروع ملدة ل تقل عن )15( خم�سة ع�سر يوما ، 

ول تزيـــد على )6( �ستــــة اأ�سهر ، مع ن�ســــر احلكــــم علـــى نفقـــة املخالف وفقــــا لالإجــــراءات 

التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

ويعترب عائــدا فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذا القانـــون ) النظام ( من حكــــم عليـــه فـــــي خمالفـــة 

مـــن املخالفـــات املن�ســـو�س عليهـــا فـيـــه ، وعاد اإىل ارتكـــاب خمالفـــة اأخـــرى مماثلـــة خـــالل 

)3( ثالث �سنوات من تاريخ احلكم عليه نهائيا فـي املخالفة ال�سابقة .

البـــاب ال�سابـــع

اأحكــــام ختاميــــة

املــادة ) 44 ( 

ال�سادرة  ( والقرارات  النظام  القانون )  اأحكام هذا  بتنفـيــذ  املخت�ســني  يكون للموظفـيــن 

تنفـيذا له ، والذين ي�سدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات املتبعة فـي كل دولة من دول 

املجل�س ، �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي ، ولهم بهذه ال�سفة حق الدخول اإىل الأماكن 

التي يدخل ن�ساطها فـي نطاق اأحكام هذا القانون ) النظام ( ، وذلك لغر�س �سبط احلالت 

املخالفة .

وعلى ال�سلطات املعنية تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهوؤلء املوظفـني لتمكينهم من القيام 

بعملهم .

املــادة ) 45 ( 

يجـــوز للجهــة املخت�ســـة اأن تن�ســـئ نظامـــا اإلكرتونيـــا ، وقاعــــدة بيانــات اإلكرتونيـــة تتـــاح 

للجمهـــور ، مبا فـي ذلك قاعــــــدة بيانــــات علــى �سبكة الإنتــــرنت ، وذلك لتقديـــم طلبــات 

ت�سجيــــل وجتديــــد ت�سجيـــل العالمــــات التجاريـــة ، ومتابعـــة واإمتـــام الإجـــــراءات الالزمـــــة 

لت�سجيل هذه العالمات .

املــادة ) 46 ( 

يعتـــد مبـــا مت ت�سجيله من عالمات طبقا لأحكـــام القوانني والقرارات والأنظمــة ال�سارية 

قبل تاريخ العمل باأحكام هذا القانون ) النظام ( ، وتتمتع هذه العالمات باحلماية املقررة 

فـيه . 
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املــادة ) 47 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون ) النظام ( على ما مل يتم البت فـيه من طلبات ت�سجيل العالمات 

اأن يتم تعديل هذه الطلبات مبا  ، على  باأحكامه  العمل  التي قدمت قبل تاريخ  التجارية 

يتفق واأحكـــام هذا القانون ) النظام ( ، كما ت�سري اأحكام قانون حقوق امللكية ال�سناعية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا القانون 

) النظام ( .

املــادة ) 48 ( 

ل تخــــــل اأحكــــام هــــــذا القانـــــــــون ) النظـــام ( بال�سوابـــط واللتزامــــات املن�ســــو�س عليهـــــا 

فـي التفاقيات الثنائية والدولية املعمول بها فـي الدولة .

املــادة ) 49 ( 

حتـــدد الالئحـــة التنفـيذيـــة الر�سوم التــــي ت�ستوفــــى عـــن الإجـــراءات التي تتــــم مبوجـــب 

هذا القانـــون ) النظام ( ولئحتـــه التنفـيذية ، ويجوز لكل دولـــة حتديـــد الر�سوم بخالف 

ذلك وفق الإجراءات املتبعة لديها . 

املــادة ) 50 ( 

للجنة التعــاون التجاري حق تف�سري واقتـــــراح تعديـــل هـــذا القانون ) النظـــام ( ، ولئحتــــه 

التنفـيذيــــة .

املــادة ) 51 ( 

ت�ســــدر اجلهــــة املخت�ســــة فـي كــــــل دولــــة الالئحـــة التنفـيذيـــة بعــد اإقرارهــا مـــن جلــــــنة 

التعــــاون التجــــاري .

املــادة ) 52 ( 

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

املــادة ) 53 ( 

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

رقــم 2017/34

باإ�ســدار قانــون امل�ستح�ســرات البيطريــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلـــى قــــرار املجلــــ�س الأعلـــى ملجلـــ�س التعـــاون لـــدول اخلليــــج العربيــــة فــــي دورتـــه )32( 

الثانية والثالثني املنعقدة فـي الريا�س خالل الفرتة من 19 - 20 دي�سمرب 2011م باعتماد 

قانون امل�ستح�سرات البيطرية ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـل فـي �سـاأن امل�ستح�سـرات البيطريـة باأحكـام القانـون املرفـق .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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قانــون امل�ستح�ســرات البيطريــة

الف�ســـل الأول

تعاريـــف

املــادة ) 1 (

يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س 

غري ذلك :

الأمانــــة :

الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

الــــوزارة :

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

الوزيـــــــر :

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .

اجلهــة املخت�ســة :

اجلهـــة املعنية بتنظيم ومراقبة �سركات وم�سانع امل�ستح�سرات البيطرية وم�ستح�سراتها 

واإ�سدار الرتاخي�س الالزمة لذلك .

امل�ستحــ�سر البيطــري :

مـــادة اأو تركيبــة مــواد حم�ســرة للعـــالج اأو الوقايـــة اأو ت�سخيــ�س حالت طبية ، اأو اإ�سالح 

اأو تغيري الوظائف الف�سيولوجية فـي احليوان .

�سركــة امل�ستح�ســرات البيطريــة :

اجلهة املالكة لواحد اأو اأكرث من م�سانع امل�ستح�ســرات البيطريــة اأو املالكــة حلــق ت�سنيــع 

اأو ت�سويق امل�ستح�سر البيطري اأو كليهما .

م�سنــع الأدويـة البيطريـة :

املن�ساأة التي يتم فـيها ت�سنيع امل�ستح�سرات البيطرية .

م�ستــودع امل�ستح�سـرات البيطريـة :

املكان املخ�س�س واملرخ�س له من اجلهة املخت�سة بتخزين اأو توزيع امل�ستح�سرات البيطرية 

باجلملة .
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طالــب الت�سجيــــل :

املمثل اأو اجلهة املعتمدة لل�سركة للقيام بت�سجيل م�ستح�سراتها البيطرية .

الالئحــــة :

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

الف�ســـل الثانـــي

اأحكـــام عامـــة

املــادة ) 2 (

ت�سكل جلنة الت�سجيل بقرار من الوزير ، وتخت�س بدرا�سة وتقييم طلبات ت�سجيل �سركات 

امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها وامل�ستح�سرات البيطرية ، والتاأكد من تطبيقها لأ�س�س 

املمار�ســة اجليـــدة للت�سنيـــع الدوائــي عنـــد الت�سجيـــل ، والتو�سيـــة بت�سجيلهـــا اأو رف�سهــا 

اأو اإلغائها .

املــادة ) 3 (

على اجلهة املخت�سة حظر ا�سترياد اأو وقف توزيع اأو منع تداول اأو تعليق ت�سجيل اأو اإلغاء 

ت�سجيــل اأو �سحــب اأو ا�سرتجــاع امل�ستح�ســر البيطــري ، وذلك طبقا للحالت التي حتددها 

الالئحة . 

املــادة ) 4 (

ي�سدر الوزير قرارا بفر�س ر�سوم مقابل اخلدمات التــي تقدمــها اجلهــة املختــ�سة وفقــا 

لأحكــــام هــــذا القانــــون والالئحــة والقــــرارات الــ�ســـادرة تنفـــيــذا لـــه ، وذلك بعـــد التن�سيــق 

مع اجلهات املعنية . 

املــادة ) 5 (

ت�سكـــل جلنـــة اأو اأكثـــر بقـــرار مـــن الوزيـــر لإتــــالف امل�ستح�ســــرات البيطريـــــة املخالفــــة ، 

ويتحمـل املخالـف تكاليـف عمليـة الإتـالف . 

املــادة ) 6 (

ت�سكل بقرار من الوزير جلنة للنظر فـي التظلم من قرارات توقيع اجلزاءات التي ت�سدر 

مــن اجلهــة املخت�ســـة ، علــى األ يقــل عــدد اأع�سائهــا عــن )3( ثالثــة اأع�ســاء ، مــن بينهــم 

باحـث قانونـي ، علـى الأقـل .
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املــادة ) 7 (

حتـدد الالئحـة اإجـراءات اأعمـال اللجـان امل�سكلـة مبوجـب اأحكـام هـذا القانـون وال�سوابـط 

املنظمة لها ، وحتدد مكافاآت اأع�سائها بقرار من الوزير .

املــادة ) 8 (

تتوىل اجلهة املخت�سة القيام باملهام الآتية : 

1 - ت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .

2 - ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .

3 - الرتخي�س باإن�ساء م�سانع امل�ستح�سرات البيطرية وم�ستودعاتها .

4 - ت�سعري امل�ستح�سرات البيطرية .  

5 - درا�سة التقارير الفنية الواردة من املنظمات اأو الهيئات العاملية حول امل�ستح�سرات 

البيطرية و�سركاتها ، واتخاذ ما يلزم فـي �ساأنها .

اأنواع احليوانات  ا�ستخدامها فـي  البيطرية املحظور  بامل�ستح�سرات  6 - و�سع قوائم 

املختلفة .

7 - مراقبة امل�ستح�سرات البيطرية بعد ت�سويقها وتلقي التقارير من قبل امل�ست�سفـيات 

اأو العيادات البيطرية عن جودة و�سالمة امل�ستح�سرات البيطرية ، واتخاذ ما يلزم 

فـي �ساأنها . 

8 - الإذن بالإفراج عن امل�ستح�سرات البيطرية امل�ستوردة .

الف�ســـل الثالـــث

ترخيـــ�س وت�سجيـــل 

�سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها وم�ستودعاتها

املــادة ) 9 (

يجب على �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة املحليــة وم�سانعهــا وم�ستودعاتهــا احلــ�سول 

على ترخي�س من اجلهة املخت�سة ، وفقا لل�سروط واملوا�سفات التي حتددها الالئحة . 
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املــادة ) 10 (

يجب على �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعهــا الت�سجــيل لــدى اجلهــة املخت�ســة ، 

وفقا لل�سروط وال�سوابط الواردة فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 11 (

واأخرى  البيطرية وم�سانعها  امل�ستح�سرات  �سهادة ت�سجيل ل�سركة  املخت�سة  متنح اجلهة 

الــواردة فـــي هــذا القانــون والالئحــة ،  للم�ستح�سر البيطري عند ا�ستيفائهما لل�سروط 

ول تعترب �سركة امل�ستح�سرات البيطرية اأو امل�ستحـ�سر البيطري م�سجلني اإل بعد اإ�سدار 

�سهادة الت�سجيل من اجلهة املخت�سة .  

وتكون مدة �سهادة الت�سجيل )5( خم�س �سنوات ، ويجوز جتديدها ملدد مماثلة وفق ال�سروط 

وال�سوابط التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 12 (

البيطريــة  امل�ستح�ســرات  اإنتـــاج  فـــي  يبــداأ  اأن  البيطريــة  امل�ستحــ�سرات  مل�سنـــع  يجـــوز  ل 

لال�ستخدام التجاري اإل بعد ت�سجيلها لدى اجلهة املخت�سة .  

املــادة ) 13 (

ل يجوز ا�ستعمال م�سنع امل�ستح�سرات البيطرية لأي غر�س اآخر غري ت�سنيع امل�ستح�سرات 

البيطرية املرخ�س له بت�سنيعها اإل بعد موافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 14 (

يجــب اأن يلتــزم م�سنــع امل�ستح�ســرات البيطريــة بتطبيــق اأ�ســ�س ممار�ســة الت�سنيــع اجليــد 

 . )cGMP( للم�ستح�سرات البيطرية

املــادة ) 15 (

يجــب اأن يكــون طالــب الت�سجيــل حا�ســال على ترخي�س م�ستودع لالجتار بامل�ستح�سرات 

البيطرية باجلملة . 

املــادة ) 16 (

يلغــى ت�سجيــل �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة وم�سانعهــا بقــرار مــن اجلهــة املخت�ســة 

بنـاء علـى تو�سيـة مـن جلنـة الت�سجيـل وفقـا للحـالت التـي حتددهـا الالئحـة .
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املــادة ) 17 (

امل�ستح�ســرات  وم�ستودعــات  امل�سجلــة  وم�سانعهــا  البيطريــة  امل�ستح�ســرات  �سركــات  تلتزم 

البيطرية بتوفـري م�ستح�سراتها البيطرية امل�سجلة ، ويجوز لها مبوافقة اجلهة املخت�سة 

التوقف موؤقتا عن توفـري بع�س هذه امل�ستح�سرات فـي حال توفر بديل لها .

الف�ســـل الرابــع

ت�سجيــل امل�ستح�ســرات البيطريــة

املــادة ) 18 (

يحظر ا�سترياد اأو ت�سويق اأو تداول امل�ستح�ســرات البيطريــة قبــل ت�سجيلـهـا لــدى اجلهــة 

املخت�سة وال�سماح بتداولها .

املــادة ) 19 (

تخ�سع جميع امل�ستح�سرات البيطرية امل�سنعة حمليا اأو امل�ستوردة للت�سعري وفقا لالأ�س�س 

وال�سوابط التي يحددها هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 20 (

ل يتم ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية اإل بعد ت�سجيل ال�سركات وامل�سانع املنتجة لها .

املــادة ) 21 (

يجوز للجهة املخت�سة :

1 - ال�سمـــاح با�ستيـــراد امل�ستح�ســـرات البيطريـــة غيــــر امل�سجلــــــة �سريطـــــة اأن تكـــون 

غيــر حمظــورة ال�ستخــدام . 

2 - ال�سماح باإعادة ت�سدير امل�ستح�سرات البيطرية .

املــادة ) 22 (

يجوز الت�سنيع حمليــا للم�ستح�ســرات البيطريــة غيــر امل�سجلــة بغـــر�س الت�سديــر فقــط ، 

وذلك بعد موافقة اجلهات املعنية .

املــادة ) 23 (

يحظر ا�سترياد اأو ت�سويق اأو تداول اأي م�ستح�سر بيطري م�سجل اإذا اأدخل عليه اأي تغيري 

اأو تعديل اإل بعد موافقة اجلهة املخت�سة . 
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املــادة ) 24 (

يحظــر ا�سترياد عينات من اأي م�ستح�سر بيطــري لأغــرا�س الأبحــاث والت�سويــق لأي جهــة 

اإل مبوافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 25 (

يجب على امل�سجل له امل�ستح�سر البيطري اإخطار اجلهة املخت�سة بالآتي :

1 - التغييـــرات التـــي قـــد تطـــراأ علـــى امل�ستح�ســـر اأو �سركــة امل�ستح�سرات البيطرية 

املنتجة .

2 - التحذيــرات ال�سادرة من �سركة اأو م�سنـــع امل�ستح�ســـرات البيطريـــة اأو املنظمـــات 

اأو الهيئات الرقابية الدولية التي تخ�س �سالمة اأو فعالية امل�ستح�سر . 

3 - اإذا مت اإلغاء ت�سجيل امل�ستح�سر اأو تعليقه اأو منع تداوله اأو �سحب اأو اأوقف ت�سنيعه 

فـي بلد املن�ساأ اأو اأي بلد مت ت�سجيل امل�ستح�سر فـيه . 

املــادة ) 26 (

يجب تخزين امل�ستح�سرات البيطرية وفق معايري التخزين اجليد ، التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 27 (

يحظر الدعاية اأو الإعالن عن امل�ستح�سرات البيطرية فـي و�سائل الإعالم اإل بعد موافقة 

اجلهة املخت�سة ووفقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة . 

الف�ســـل اخلامـــ�س

الرقابـــة واجلـــزاءات

املــادة ) 28 (

يكون للموظفـني املخت�سني - الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق 

مع الوزير - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 29 (

يكون للموظفـني املخولــني �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة حــق التفتــي�س علــى امل�ستح�ســرات 

البيطريـــة للتاأكـــد  امل�ستح�ســـرات  البيطريـــة و�سركــــات وم�سانـــع ومن�ســــاآت وم�ستودعـــات 

من تطبيق اأحكام هذا القانون والالئحة و�سبط املخالفات .
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املــادة ) 30 (

مــع عــدم الإخــالل بحكــم املــادة )21( مــن هــذا القانــون ، يعـــد خمالفـــا كـــل مـــن ارتكـــب 

اأيـــا مــن الأفعــال الآتيــة : 

1 - خدع اأو غ�س فـي امل�ستح�سر البيطري اأو �سرع فـي ذلك .

اأو منتهــي  اأو فا�سـدا  اأو ركـب م�ستح�سـرا بيطريـا مغ�سو�سـا  اأو �سنـع  اأو حـاز  بــاع   - 2

ال�سالحية اأو خمالفا لبيانات املنتج . 

3 - اأدخـــل اأو نقــــل اأو خــزن م�ستح�ســرا بيطريــا غيــر م�سجـــل اأو مغ�سو�ســـا اأو فا�ســدا 

اأو منتهي ال�سالحية ، اأو حاول اإدخال اأي من ذلك .

4 - ا�ستعمل معلومات غري �سحيحة للرتويج للم�ستح�سر البيطري ، �سواء على املنتج 

اأو فـي الدعاية اأو الإعالن له . 

5 - اأدخل اأو حاول اإدخال عبوات اأو اأغلفة مل�ستح�سر بيطري معني بق�سد الغ�س . 

6 - �سنــــع اأو طبــــع اأو حـــــاز اأو بــــاع اأو عــــر�س عبـــوات اأو اأغلفـــة مل�ستح�ســر بيطــري 

بق�سـد الغـ�س . 

7 - ا�ستورد اأو �سدر اأو اأعاد ت�سدير اأو �سنع اأو �سوق اأو باع اأو خزن اأو عر�س امل�ستح�سر 

البيطري حل�سابه اأو حل�ساب الغري باملخالفة لأحكام هذا القانون اأو الالئحة . 

8 - قدم معلومات غري �سحيحة متعلقة بامل�ستح�سر البيطري ، اأو امتنع عن تقدمي 

معلومات مت طلبها من اجلهة املخت�سة . 

9 - مل يلتزم بالقرارات التي ت�سدر من الوزارة تنفـيذا لهذا القانون والالئحة . 

املــادة ) 31 (

امل�ستح�سرات  التعامل مع  القانون والالئحة يتم  اأي خمالفة لأحكام هذا  فـي حالة �سبط 

البيطرية امل�سبوطة على النحو الآتي : 

1 - التحفــــظ علــــى امل�ستح�ســــرات البيطريــــــة امل�سجلــــــة وامل�ستنــــــدات املتعلقـــــة بهــــا 

عنـــد القت�ســاء . 

2 - اأخذ العينات من امل�ستح�سرات البيطرية امل�سجلة للتحليل اإذا اقت�سى الأمر ذلك . 
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3 - اإتـــــالف امل�ستح�ســــرات البيطريــــة امل�سجلــــة املغ�سو�ســــــة اأو الفا�ســـــــدة اأو املنتهيــــــة 

ال�سالحية . 

4 - اإتالف امل�ستح�سرات غري امل�سجلة .

املــادة ) 32 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليهــا قانـــون اآخـــر يعاقـــب كـــل مـــن ارتكـــب اأيـــا 

تزيــد  ملـــدة ل  بال�سجـــن  القانــون  هــذا  مــن  املـادة )30(  فـي  املن�سو�س عليها  الأفعال  مـــن 

على �سنة ، اأو بغرامة ل تزيد على ) 50000( خم�سني األف ريال عماين ، اأو بالعقوبتني معا 

وت�ساعف العقوبة فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة خالل �سنة من تاريخ انق�ســاء العقوبــة 

اأو �سقوطها بالتقادم .

املــادة ) 33 (

للجهــــة املخت�ســــة توقيــــع اأي مــــن العقوبــــات الإداريــة الآتيـــة فــــي حالـــة خمالفـــة اأحكـــام 

هـذا القانـون والالئحـة :

1 - اإغالق امل�سنع اأو امل�ستودع حلني ت�سحيح املخالفة . 

2 - اإلغاء ترخي�س امل�سنع اأو امل�ستودع .

3 - فر�س غرامة اإدارية ل تتجاوز )1000( األف ريال عماين .

وي�سدر بقرار من الوزير جدول يت�سمن ت�سنيفا للمخالفات والعقوبات الإدارية املقررة 

لها املن�سو�س عليها فـي هذه املـادة .

املــادة ) 34 (

اإذا �سبطت اجلهة املخت�سة خمالفة فـي مكان مرخ�س له من جهة اأخرى ، فللجهة املخت�سة 

اأن تطلب اإلغاء ترخي�س الن�ساط من اجلهة مانحة الرتخي�س . 

املــادة ) 35 (

وا�سعتــي  يوميتيــن  فـــي جريدتيــن  الإداريــة  العقوبــات  فر�س  قرار  ن�سر  املخت�سة  للجهة 

النت�سار على نفقة املخالف .
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املــادة ) 36 (

يجوز لذوي ال�ساأن التظلم من القرارات ال�سادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون ، اأمام اللجنة 

امل�سار اإليها فـي املـادة ) 6 ( من هذا القانون خالل )60( �ستني يوما من تاريخ �سدور القرار 

اأو العلم به علما يقينيا ، ويجب البت فـي التظلم خالل مدة ل تتجاوز )30(  ثالثني يوما .

واإذا �سدر قرار اللجنة برف�س التظلم يجب اأن يكون م�سببا ، ويعترب مرور )30( ثالثني 

يوما من تاريخ تقدمي التظلم دون البت فـيه مبثابة رف�س له .

ولذوي ال�ســاأن الطعـــن فــــي القـــرار ال�ســـادر برفـــ�س التظلـــم خـــالل )30( ثالثــني يومــا 

مــن تاريخ اإخطارهم بالرف�س اأو اعتباره مرفو�سا اأمام املحكمة املخت�سة .

الف�ســـل ال�ســاد�س

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 37 (

تعتمد جلنة التعاون الزراعي بالأمانة الالئحة .

املــادة ) 38 (

للجنة التعاون الزراعي بالأمانة اقرتاح تعديل هذا القانون .

املــادة ) 39 (

ي�سدر الوزير الالئحة والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا القانون ، واإىل حني �سدورها 

ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة مبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة ) 40 (

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

املــادة ) 41 (

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

رقــم 2017/35

بالت�سديــق علـى الربوتوكــول املعــــدل

)TRIPS( التفاقيـة حقـوق امللكيـة الفكريـة املت�سلـة بالتجـارة 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/112 بالت�سديق على بروتوكول ان�سمام �سلطنة عمان 

اإىل اتفاقية مراك�ش باإن�ساء منظمة التجارة العاملية ،

 ، )TRIPS( وعلى الربوتوكول املعدل لتفاقية حقوق امللكية الفكرية املت�سلة بالتجارة

وبعد العر�ش على جمل�ش ال�سورى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديــق على البـروتوكــول امل�سـار اإلـيــه ، وفقــا لل�سيغــة املرفقــة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ش اإيداع وثيقة الت�سديق على الربوتوكول امل�سار اإليه ، وفقا لأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/36

بالت�سديــق علــى بروتوكــول تعديـل 

اتفاقيـة مراكـ�ش باإن�سـاء منظمـة التجـارة العامليـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/112 بالت�سديق على بروتوكول ان�سمام �سلطنة عمان 

اإىل اتفاقية مراك�ش باإن�ساء منظمة التجارة العاملية ،

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية مراك�ش باإن�ساء منظمة التجارة العاملية ، 

وبعد العر�ش على جمل�ش ال�سورى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديـق علـى الربوتوكـول امل�سـار اإليـه ، وفقـا لل�سيغـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

على جهات الخت�سا�ش اإيداع وثيقة الت�سديق على الربوتوكول امل�سار اإليه ، وفقا لأحكامه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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 مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/37

مبنـــح اجلن�سيـــة العمانيــــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهـم فـي القائمــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة 

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

 

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اأحمـــــــــــــــــــد فــــــــــــــادي حيــــــــــدر العطــــــــــــــــــــا�س1

اأروى بنت عبـداللـه بن عي�ســـــى اآل عفـــــــــرار2

اأ�سمــــــــــــــاء علــــــي جمعـــــــــــــــــــــه اأبـــــــو بكـــــــــــــــــــــر3

اأحلــــان بنـــت �سالـــــــــــم بــــن علـــــي املهريـــــــــــــــة4

اآمــــــــــــــال معتــــــــــــــــــز حيـــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س5

اأميـــــــــــــرة عمــــــــــــــر اإ�سماعيـــــــــــل الهمدانـــــــــــي6

تـــــــــــــــال جهـــــــــــــــــــــــاد مهيــــــــــــــب نعمـــــــانــــــــــــــــي7

جان بيبي عبدالرحمــن حممـــد البلو�سيـــــــة8

حليمـــــــــــة يعقـــــــــــــوب عــــــــــــــرب البلو�سيــــــــــــــة9

حمـــــــد بــن عبـــداللـه بـــن عي�ســــى اآل عفـــــرار10

حــــــــــــــواء ر�ســـــــــــــا حممـــــــــــــــد البلـــــو�سيــــــــــــــة    11

حيــــــــــــــدر معتـــــــــــــز حيــــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س12

ربــــــــــــــــى وائـــــــــــــــــــل حيــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س13

رجـــــــــــاء جنيــــــــــــــــم احمــــــــــــــــــد ال�ســــــامليـــــــــــــــة14

رحيمــــــــة ح�ســـــــــــن اأحمــــد بلـــــــــــوج ل�ســــــاري15

ر�سيــــــــــــــــــــــدة اإبــــــــــــراهيــــــــــــــــم خميـــــــــــــــــــــــــــ�س 16

رقيــــــــــــــة ح�ســــــــــــــــن �ســــــالـــــــــم امل�سيــــــخيــــــــــــــة17
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رنـــــــــــــــــــــــــد معتـــــــــــــــــز حيـــــــــــــــــــــــدر العطـــــــا�س18

ريــــــــــم هــا�ســــــــم اأبـــــــــو بكــــــــــر العطــــــــــــــــــــا�س19

زرينـــــــــة عبـــــــدالرحمــن حممــــد البلو�سيــــة20

زكـــيــــــــــــــــــــــــة اأمـــــــــــــــــــــان اأمـــــــــــــــــــــــــان اللـــــــــــــــه21

زهــــــــــــــرة مبـــــــروك �ســـــــــرور بــــــــن حيــــــــــــــدر22

زوينـــــــــــــــــة حممـــــــــــــد عبــــــــداللــــه �ســــــــالـــــــــم23

زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــد �ســـبــــــــــــــــــــــــــــــع24

�ســـــالــــــــــم حمــــــــد اأبـــــــو الب�ســـــــــــــــر حمكـــــــــــر25

�ســـــــــــــــاملــــــــــة اإبراهيــــــــــــــــــــم غــــــــالم حممــــــــــــد26

�ساميـــــة حممـــــد حنيــــف يا�سيـن البلو�سيــة27

�ســـــــــــــريـــــــة عبــــــداللــه عامـــــــــر هـــــــالبــــــــــــــي28

�سعــــــــاد امل�سطفــــــــى حممــــــــــــد التــــــورابــــــــي29

�سيمــــــــــي جـــــــــــــاويـــــــــد ح�ســــــــــــن ر�ســــــــــــــــوي30

�ساهيــــــن اأختـــــر ميــــــــرزا عبــــداللــــه خــــــــــان31

�ســــــريفـــــــة خـــــــــدا بخــــــــــــ�س جـــــــــــاركــــــــــــــــــــــي32

�سفـــــــــــــاء وائــــــــــــــــل حيـــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س33

�سيخـة بنــت عبـداللـه بــن عي�ســـى اآل عفـــرار34

تابـع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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عائ�ســـــــــــة داد رحمـــــن حممـــــــد البلو�سيــــــــــة35

عـــــــائ�ســـــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــالم هيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــان36

عبــــداللـه بــن عي�ســـــي بـــن علــــي اآل عفـــــــرار37

عمــــــر بــن عبـــداللـه بـــن عي�ســى اآل عفـــرار38

عي�سـى بــن عبـــداللـه بن عي�ســــى اآل عفـــــرار39

فــــــــــــادي حيــــــــــــــدر اأبــــــــوبكــــــــــــر العطـــــــــــــا�س40

قمـــــر فاطمـــــة عبــداملجيــــــد عبـــــدالرحمــــــن 41

لبنـــى بنـــت عبـــداللــه بــن عي�ســـى اآل عفـــــرار42

لينـــــــــــــــاء حميـــــــــــــــــــد يـــــو�ســـــــــــــــف فــــــــــــــــــــارع43

حممـد بــن عبـــداللـه بـــن عي�ســى اآل عفــــرار44

حممــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــادي حيــــــــــدر العطـــــــــــــــا�س45

مـــــــريـــــــــــــــم وائـــــــــــل حيــــــــــــــــــدر العطـــــــــــــا�س46

معتــــــز حيــــــــــــــدر اأبـــــــــــــوبكــــــــــــــــر العطــــــــــا�س47

مليكــــــــــــــة حممــــــــــــــد حل�ســـــــــــــــن بخ�ســــــــو�س48

منــــــــــــــــــــال اأ�ســـــــامـــــــــــــــة ح�سيــــــــــــــــن علــــــــــــــي               49

منـــــــاهـــــــــــــل خـــــــالــــــد �ســــــــــــــادة احللفــــــــــــــــــي50

مهر الن�سـاء غـــالم نبـــي ديــــالور البلو�سيــــة51

تابـع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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نـــــــاديــــــــــــة عمــــــــــــــــر حممــــــــــــــــود النعيـــــــــــــــم52

جنــــــــــــــــــــــــــــــاة تينكــــــــــــــــــــــــــــو اليـــــــكــــــــــــــــــــــــــــ�س53

جنــــــــــــــــــالء اأحمـــــــــــــــــــد نـــــــاجــــــــــــــي اأحمـــــــــــــــــد54

نظـــرة بنـــت عمـــــر بـــن كفـــــــايـــن املهـــــــريـــــــــة55

نــــــــــــــــور بيبـــــي جــــــــــــــان حممــــــــــــــد فقيــــــــــــــر 56

نـــــــــــــــــــــــــــــــــورة حممـــــــــــــــــــــــــــــــود ب�ســــــــــــــــــــــــــــــام57

نويــــــــــــــــر �ســـــــالــــــــــــــم عي�ســــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي58

هـــاجـــــــــر �ســـــــالـــــــم حمــــــــــــــد اأبـــــــــــــو الب�ســــــر59

هـــــــا�ســـــــم وائــــــــــــــــــل حيــــــــــــــــــدر العطــــــــــــــا�س60

الهــــــــام عبـــــداحلميـــــــــد كمـــــال امليـــــــزونــــــي61

هـــــــديـــــــــل �ســـــــالــــــــم حمــــــــــد اأبـــــو الب�ســـــــــــــر62

وائـــــــــــــل حيــــــــــــــــدر اأبــــــــــوبكــــــــر العطـــــــــــــــا�س63

ود معتـــــــــــــــــــــز حيــــــــــــــــــــــــــــدر العطــــــــــــــــــــــــــا�س64

و�سنــــــــــــــــــــــــــاء عايــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �ســـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع65

تابـع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/38

مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :  1  مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 25 مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة

ال�ســــــــــــمم

اإبراهيـــــم �سليمـــــان نا�ســــــــــر الريامـــــــــــــــــــي1

اأحمــــــــــــــد �سالـــــــــــــم عبــــــــــــــداللـه بارامــــــــــــي2

اأحمـــــــــــــــــــد قـــــــــادر بخــــــــــــــــــــــــ�ش �ساكــــــــــــــــــــر3

اأحمـــــــــد حممــــــــــــــد نا�ســــــــــر الريامــــــــــــــــــي4

اأ�سمــــــاء بيجــــــم �سيــــد بن علــــــي ك�ســـــــــــــــــار5

اأ�سمـــاء �سلطانــــه حممــــد ريـــــا�ش ح�سيــــــــن6

اآمنــــــــــــــــــــــــــة فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد7

بدريـــــــــــــــــــة ولــــــــي حممـــــــــــــــــد در حممــــــــــــد8

ب�ســـــــــــــــــــــرى حممــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر9

بهـــاجا�سهـــــري مهنـدرا  كومار كي�سنـــــدا�ش10

بو�ســـــــــري املحجــــــــوب اإبراهيــــم حافـــــــــــــظ11

جتمــــــــــل اإقبــــــــال حممــــــد اإقبـــــــال ميــــــــرزا12

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مايكـــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــاب13

جيهــــــــــــان ح�سيــــــن حممــــــــــــــــد يحيـــــــــــــــــــــــى14

حاتــــــــــــــم عز الديــــــــــن اإبراهيـــــم البارونـــــي15

حامــــــــــد �سالـــــــــــم عبـــــــــــداللــــــــــــــه بارامـــــــــــي16

ح�سيلـــــــــــــــة بيـــــــــــــر حممــــــــــــــد اأوميتـــــــــــــــان17

حفيظــــــــــــة �سالــــــــــم حمــــــــــــــد اأبــو الب�ســـــــــــــــر18

خالـــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــــــــــــــــــم19

خايفـــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد20
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ال�ســــــــــــمم

خديجــــــــــــة �سليمـــــان نا�ســــــر الرياميـــــــــــــــــــــــــة21

خديجـــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد جمعــــــــــــــــــــــــــــــــة22

خديجــــــــــة حممـــــــــــد نا�ســــــــــر الرياميــــــــــــــــــــــــــة23

خــــور �سيــــد بيجـــم اإبراهيــــم نــــور حممــــــــــــــــــد24

خيــــــــــــــــر بيبــــــــــــــــــــي بيجــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــــولن25

دنيــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي اأحمــــــــــــــــــــد الكلــــــــــــــــــــــــدي26

ديانـــا فيت�سي�سالف جريجــــــوري �سامونينكـــــو27

رامــــــــــــــــــــي �سالــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللـــــــــه بارامــــــــــــي28

رانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميــــــــــــــــــــــــــــــرزا29

رحمــــــــة �سعيـــــــد مبخــــــــــوت �سالــــــــــــح خـــــــــــوار30

رحيمــــــــة بيجــــم مري�ســـاد علـــي ميـــر هــارون31

ر�ســــــــا عاطـــــــــــــف عبدالرحمــــن ال�سويركــــــــــي32

رئيــــ�ش �سلطانـــه حكيــــم حمبـــــوب �سريـــــــــــــف33

زار جــــــــــــــــــــــــــــــول �سمبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه راجــــــــــــــــــــــــــت34

زرينـــة بيجــــم �سيـــخ داود �ساحـــب ح�ســــــــــــــــان35

زكيــة بيجـــــــــــم عبدالكريــــــــــم عبدالرحيــــــــــــــم36

زليخـــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــد �سديــــــــــــــــــــــــــــــــــــق37

زينــــــــــــــــــــــــب �سليمــــــــــــــــان علـــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــد38

زينـــــــــــــــب حممــــــــــــــــــد عيـــــــــــــــــــــــن عبـداللـــــــــــــــــه39

�ســـــــــــارل اج�ستيـــــــــــــــن ج�ســــــرانــــــــــي رامـــــدا�ش40

�سجــــــــى يونـــــــــــــــــ�ش �سالـــــــــــــــــــم العجيلــــــــــــــــــــــي41

�سلطانـــــــــــــــة عبدال�ستــــــــــــــار جهــــــــــا جنيـــــــــــــــــر42

�سلمـــــــــى �سالـــــــــــــم حمـــــــــــــد اأبــــــــــــو الب�ســـــــــــــــــــر43

�سلمــــــــــــــــــــــــى عثمـــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــن اأحمـــــــــــــــــــــد44

�سليمـــــــــان نا�ســــــــــــر �سليمــــــــــــــان الريامــــــــــــــــــــي45

�سهيلـــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــــــــ�ش اإبراهيــــــــــــــــم46
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�سبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اأ�سلـــــــــــــــــــــــــــــم مو�ســــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــان47

�سريفـــــــــــه حاجـــــي عبــــداللــــــــه حممــــــــــد رم�ســــــــــــان48

�سميلــــــــــــــــة ب�سيـــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــد عبــــــــداللــــــــــــــــــــــــه49

�سنونـــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــــــــــران املرهوبيــــــــــــــــــــــة50

 �سهانــــــــــــــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــد خاجـــا �سيـــــــخ51

�سهنـــــــــــــــــــــــــــــاز �سيـــــــــــــــــــــــد زيــــــــــــــــــــــــــن العابديــــــــــــــــــــن52

�ساحلــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــــم اإبراهيــــــــــــــــــــم عبدالقـــــــــــــادر53

�سبــــــــــــــــــــاح حممـــــــــــــــــــــــود حممـــــــــــــــــــد اجلنــــــــــــــــــدي54

�سفــــــــــــــــــــــــاء �سالـــــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللـــــــــــــــه بارامــــــــــــــــــي55

�سحـــــــــــــى حيـــــــــــــــــــــــــدر �سالــــــــــــــــــــــــــح احليـــــــــــــــــــــــدري56

�سحـــــــــــــــــــــى يونــــــــــــــــــــــ�ش �سالـــــــــــــــــــــــــم العجيلـــــــــــــــــــــي57

طاهــــــــــرة عبداملجيــــــــــــــــــد �سهــــــــــــــــــراب البلو�سيـــــــــــــــة58

عائ�ســـــــــــــــــــــــــــــة �ســــــــــــــــــــــــــار �سمبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه داروك59

عبدال�ســــــــــــــــادق عبدال�سمـــــــــــد ولــــــــــــــي حممــــــــــــــــد60

عبـــــداللـــــــــــــــه حممـــــــــــــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــــــر الريامــــــــــــي61

عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش62

عزيــــــــــــــــــــــــزة حممــــــــــــــــــــد �سليمــــــــــــــان الرياميــــــــــــــــــة63

علــــــــــــي نا�ســــــــــــــــــــــــــــر �سليمـــــــــــــــــــــــــــــان الريامـــــــــــــــــــــي64

غو�سيه بيجم حممد يو�سف خان غالم ر�سول خـان65

فاتـــــــــــــن عبدال�سمــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــــد66

فاطمــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــي �سيـــــــــــــــــــــــــــــخ حمبــــــــــــــــــــــــوب67

فاطمــــــــــــــــــــــــة �سليمــــــــــــــــــــان نا�ســـــــــــــــــر الرياميــــــــــــــــة68

فاطمــــــــــــــة �سالـــــــــــــــــــــح �سالــــــــــــــــــــــــــــم اجلابريــــــــــــــــــــــة69

فاطمــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــد حنيـــــــــــــــــــف عبــــــــــــــــــــــا�ش     70

فاطمــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــم املهريــــــــــــــــــــــــة71

فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرودي72
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فاطمــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــد نا�ســـــــــــــر الرياميـــــــــــة73

فايـــــــــــزة حممـــــــــــــــــد �سعـــــــــــــــــــــود التوبيـــــــــــــــــــــــــة74

فريبـــــــــــــا عبـــــــداللـــــــــــــــه اإبراهيـــــــــــم مدبــــــــــــري            75

كرميــــــــــــــة ح�ســــــــــــــــــــــــن توفيـــــــــق ال�سقـــــــــــــــــــــــــر76

كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت77

كنــــــــــــــــج خاتـــــــــــــــــــــــــون �سليمــــــــــان �سعبـــــــــــــــــــــان78

كينتــــــــــــــــــــــــــــــا فالبــــــــــــــــــــــــــــــــاي روب�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي79

لل بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو دادو80

ليلـــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول داد  دملـــــــــــــــــــــــــراد                        81

ماهـــــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــر الريامـــــــــــي82

حممـــــــد �سالــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللـــــــــــــــه بارامــــــــــــــــــي83

حممــــــــــــــد �سليمـــــــــــــان نا�ســـــــــــــــــر الريامـــــــــــــــــي84

حممـــــــد حممـــــد عبـــــــــداللــــــــه هجــــــــــــــــــــــــــــــــري85

حممـــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــر �سليمـــــــــــــــان الريامــــــــــي86

حممــــــود �سالـــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللــــــــه بارامــــــــــــــــــي87

مـــــــــــــــــــــروة �سالـــــــــــــــم عبـــــــــــداللــــــــه بارامــــــــــــــــــي88

مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر �سعيــــــــــــــــــــــــــــــد89

م�سعــــــــــــــود حمــــــــــــــدون حممــــــــــــــد ال�ساملــــــــــــــــــي90

م�سطفـــــــــــــــى �سالــــــــــــم عبــــــداللــــــــه بارامـــــــــــــــــي91

منــــــــــــــــال حممــــــــــــــــــد نا�ســــــــــــــــــر الرياميــــــــــــــــــة92

مهرنـــــــــــــج جـــــــــــــــول حممــــــــــــــد قـــــادر بخــــــــــــ�ش93
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة

قـــرار وزاري 

رقـم 2017/197 

باإ�سـدار �سوابـط زراعـة القـت وتنظيـم ت�سويقـه خـارج ال�سلطنـة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة 

ال�سمكية ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل قـــرار جمل�س الــــوزراء املوقــــر ال�ســـــادر فـي جل�ستـــه رقــــم 2015/20 املنعقـــــدة بتاريــــخ 

28 �سعبان 1436هـ ، املوافق 16 يونيو 2015م حول حم�سول )القت( الرب�سيم و�سوابط ت�سديره ، 

واإىل التن�سيق الذي مت مع اجلهات املخت�سة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يجـــب علـــى مـــن يرغـــب فـي زراعـــة القـــت بغــــر�س ت�سويقـــه اإدخــال نظــام الـــري احلديـــث 

لـــري امل�ساحـــات املزروعـــة بالقــت وذلـك خــــالل مـدة ل تتجــاوز الأول مــن فربايـر 2018م ، 

على اأن يراعــى عند اإدخال نظام الري احلديث ما يلي :

ا�ستخـــدام نظـــام الـــري بالـــر�س ذي اأبعــــاد )12م x 12م ( اإذا كانـــت درجــــة ملوحــــة  اأ - 

مياه الري اأقل من )2000( األفـي ميكروموز .

ا�ستخــدام نظــام الــري بالأنابيــب املغلقـــة اإذا كانـــت درجة ملوحـــــة مياه الري تبلــغ  ب - 

)2000( األفـي ميكروموز فاأكرث ، مع مراعاة درجة حتمل القت للملوحة . 

املــادة الثانيــــة

ل يجوز بعد انتهاء املدة املحددة فـي املـادة الأوىل من هذا القرار ت�سويق القت خارج ال�سلطنة 

من املزارع التي مل يتم اإدخال نظام الري احلديث بها للم�ساحات املزروعــــــة بالقت . 
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املــادة الثالثــــة

ي�سمــح بت�سويـق القـت خـارج ال�سلطنـة بن�سبـة ال تزيــد علــى )50%( مــن اإجمالــي امل�ساحــة 

املزروعة به فـي املزرعة ، ويح�سب ذلك وفقا ملجموع عدد اجلزات فـي العام الواحد .

املــادة الرابعـــة

مع عدم االإخالل باأحكام قانون احلجر الزراعي والئحته التنفـيذية واأحكـام املـادة الثانيـة 

من هذا القرار ، يلزم لت�ســــويق القت خارج ال�سلطنـــة احل�ســـول على بطــاقة "م�سوق قت" 

�ســادرة من دوائــر ومراكــــز التنميـــة الزراعية التي تقــع املزرعــة فـي نطــاق اخت�سا�سهــا ، 

وي�سرتط للح�سول على هذه البطاقة ما يلي :

اأن يتقـــدم مالك املزرعـــة اأو م�ستاأجرها بطلب مكتـــوب اإىل دائـــرة / مركـــز التنميـــة   - 1

الزراعية املخت�س على النموذج املعد لهذا الغر�س .

اأن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية �سارية املفعول .  - 2

اأن يرفق مع الطلب �سورة من �سند امللكية للمزرعة اأو عقد اإيجار �ساري املفعول   - 3

وموثقا ، وبطاقته ال�سخ�سية وبطاقة احليازة الزراعية .

املــادة اخلام�ســة

تكون مدة �سالحية بطاقة )م�سـوق قـت( �سنـة ، قابلة للتجديد �سنويا .

املــادة ال�ساد�ســة

ال�سلطنة توكيل م�سوق ينوب  القت خارج  ت�سويق  فـي  الذين يرغبون  املزارع  يجوز ملالك 

عنهم فـي الت�سويق خارج ال�سلطنة مبوجب توكيل خا�س ي�سدر من دائــــرة الكاتب بالعدل 

لهذا الغر�س ، وذلك دون االإخالل باالإجراءات اجلمركية وال�سوابط وال�ســروط الواردة 

فـي املـادتني )الثالثة والرابعة( من هذا القرار .

املــادة ال�سابعــة

علـــى الوكيـــل الـــذي ينــــوب عــــن املزارعــــني فـــي ت�سويــــق القــــت تقديــــم امل�ستنــــدات االآتيـــة 

اإلـى ق�سـم احلجـر الزراعـي باملنفـذ :

اأ - ن�سخة من التوكيل .

ب - ن�سخة من بطاقة م�سوق القت )حائز املزرعة( .
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املــادة الثامنــة

مينع نقل القت اإىل خارج ال�سلطنة اإال فـي و�سائل نقل م�سجلة فـي ال�سلطنة .

املــادة التا�سعــة

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد مقررة قانونا ، يعاقب كل من يخالف اأحكام املـواد الثانية 

والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار باإحدى العقوبات االآتية :

1 - االإنذار فـي املرة االأوىل مع اإعادة ال�سحنة .

2 - غرامة قدرها )50( خم�سون رياال عمانيا فـي املرة الثانية مع اإعادة ال�سحنة .

3 - املنع من ت�سويق القت خارج ال�سلطنة ملدة عام فـي املرة الثالثة مع اإعادة ال�سحنة .

وفـي حالـة اإحالة املخالف اإىل املحكمة املخت�ســــة ، تتولــــى املديريـة العامة اأو اإدارة الزراعــــة 

والرثوة احليوانية املخت�سة بيـع القـت حمل املخالفة خ�سرا ، فــــاإن تعذر ذلك يتــــم جتفـيفـــه 

وبيعه علفا ، وفـــق ال�سعر ال�سائد فـي ال�ســـوق عنــد البيع ، واالحتفاظ بثمنه حتــــى يكون 

احلكم نهائيــا ، ويكـــون الت�ســـرف فـي الثمـن وفقــا للقواعــد املعمــول بهــا فـي هــذا ال�ســاأن . 

املــادة العا�سـرة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من االأول من فربايـر 2018م . 

�سدر فـي : 25 /10/ 1438هـ

املوافــــق : 20 /  7 / 2017م

د . فـوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين

وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة
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قــــرار وزاري

 رقــم 2017/198 

باإ�سـدار لئحـة تنظيـم الرتقيـم الإلكرتونـي

 للإبــل العمانيــة فـي العيــادات البيطريـــة اخلا�ســـة

ا�ستنادا اإىل قانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/8 ، 

واإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ، 

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

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/22 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 97/37 ب�ساأن اإن�ساء العيادات البيطرية اخلا�سة ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 2005/12 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ، 

واإىل الئحة تنظيم اخلروج املوؤقت لالإبل العمانية عرب املنافذ احلدودية اإىل خارج ال�سلطنة 

ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/66 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم الرتقيم االإلكرتوين لالإبل العمانية فـي العيادات البيطرية اخلا�سة 

باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�سدر فـي : 25 /10/ 1438هـ

املوافــــق : 20 /  7 / 2017م

د . فـوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين

وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة
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لئحـة تنظيـم الرتقيـم الإلكرتونـي

 للإبـل العمانيـة فـي العيـادات البيطريـة اخلا�سـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات االآتية املعنى املبني قرين كل منها :

الــــــوزارة : 

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

العيـــــادة : 

العيادة البيطرية اخلا�سة .

الرتقيــــم : 

الرتقيم االإلكرتوين لالإبل العمانية .

البطاقـة التعريفـية : 

البطاقة التعريفـية املوحدة لالإبل ، التي ت�سدر من العيادة .

املــادة ) 2 ( 

يحظر على العيادة ممار�سة عملية الرتقيم دون احل�سول على ت�سريح بذلك من الوزارة . 

املـــادة ) 3 ( 

يجوز للعيادة احل�سول على ت�سريح للقيام بالرتقيم وفقا لل�سروط االآتية :

تقدمي طلب اإىل دائرة ال�سحة احليوانية بالوزارة للح�سول على الت�سريح . - 1

اأن تكون العيادة حا�سلة على ترخي�س عيادة بيطرية من دائرة ال�سحة احليوانية  - 2

بالوزارة �ساري املفعول .

اأن تتوفـر لــدى العيـادة متطلبات ت�سغيل االأدوات واملعـدات وال�سرائـح االإلكرتونية  - 3

اآلـــي  واحلاقــــن واملا�ســـــح ال�سوئــــي )RFID Scanner( قـــارئ للبيــانات وحا�ســـب 

. )RFID software( وبرنامـج اإلكرتونـي للت�سجيـل
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�سداد ر�سم مقداره )50( خم�سون رياال عمانيا نظري اإ�سدار اأو جتديد الت�سريح  - 4

املوحد  الت�سغيل  ، ونظري ح�سولها على نظام  املن�سو�س عليه فـي هذه الالئحة 

للت�سجيل ومنوذج البطاقة التعريفية . وتكون مدة الت�سريح )2( �سنتني من تاريخ 

اإ�سداره ويجوز جتديدها ملدد مماثلة بالر�سوم ذاتها .

املــادة ) 4 ( 

يجب على العيادة امل�سرح لها بالرتقيم االلتزام باالآتي :

1 -  ، االإلكرتونيـــة  ال�سرائــــح  �ســـاأن  فـــي  الـــوزارة  التــــي حتددهــــا  الفنيــــة  املوا�سفــــات 

وبرنامــج الت�سغيــل .

عــــدم ترقيـــــم اأي راأ�س مــن االإبـــل اإال بعد التاأكـــــد من وجود " ا�ستمـــارة اإدراج االإبـــل  - 2

بربنامج الرتقيم " معتمدة من مركز اأو دائرة التنمية الزراعية .

عدم ترقيم االإبل التي تقل اأعمارها عن )1( �سهر . - 3

تثبيــت ال�سريحـــة االإلكرتونيـــة فـي اجلهـــة الي�ســـرى لرقبـــة االإبـــل )حتـــت اجللـــد(  - 4

والتاأكد من الرقم بوا�سطة قارئ اإلكرتوين .

تخزين الرقم الت�سل�سلي لالإبل فـي جهاز اإلكرتوين . - 5

الت�سجيل فـي �سجالت رقمية من خالل نظام ت�سغيل موحد على م�ستوى ال�سلطنة  - 6

الإدارة امللفات والذاكرة والو�سول للبيانات .

اإ�ســـدار بطاقـــة تعريفـيـــة لالإبـــل املرقمـــة ، وفقـــا للنمـــوذج الـــذي تعـــده الـــوزارة  - 7

وي�ستمـل علـى البيانـات االآتيـة :  

اأ - ا�سم مالك االإبل .

ب - �ساللة وجن�س وعمر االإبل .

ج - اللون والعالمات املميزة لالإبل .

د - الرقم االإلكرتوين .

جتديد الت�سريح خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ انتهاء مدته . - 8
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الرتقيم  - 9 �ساأن  فـي  املنفذة  االإجراءات  ومتابعة  لتقييم  بالوزارة  املخت�سني  متكني 

واالطالع على البيانات وال�سجالت فـي اأي وقت خالل �ساعات عمل العيادة .

موافاة مركز/ دائرة التنمية الزراعيـة التابعـة لهـا بتقريـر �سهـري ، وفـق النمـوذج  - 10

املعـد مـن قبـل هـذه الـوزارة يو�سـح اأ�سمـاء املربـني ، واأعـداد االإبـل املرقمـة ، واأرقـام 

ال�سرائـح االإلكرتونيـة .

املــادة ) 5 ( 

يجب على مالك االإبل االلتزام باالآتي : 

1 - اإح�ســـار " ا�ستمـــارة اإدراج االإبـــل بربنامــج الرتقيـــم " من مراكــــز اأو دوائـــر التنميـــة 

الزراعيــــة باملحافظـــات مقابـــل �ســـداد )5( خم�ســـــة رياالت عمانية لكــــل ا�ستمـــــارة . 

" اأيـا كـان عــدد االإبـل الـواردة فــي هــذه اال�ستمــارة ب�ســرط اأن تكــون ملالــك واحــد" .

2 - اعتماد البطاقة التعريفية من قبل العيادة البيطرية احلكومية بالوالية . 

املــادة ) 6 ( 

حت�ســـل العيـــادة من مالك االإبــل مبلغا ال يزيد على )10( ع�سرة ريــاالت عمانية لكــل راأ�س 

من االإبل ، يتم تركيب �سريحة اإلكرتونية واإ�سدار بطاقة تعريفـية لها .

املــادة ) 7 ( 

 تتحمل العيادة امل�سوؤولية كاملة فـي حال تعر�س االإبل الأي م�ساكل �سحية ناجتة عن �سوء 

التطبيق اأو اأي ممار�سات خاطئة ، طبقا لقواعد امل�سوؤولية املقررة قانونا .

املــادة ) 8 ( 

مع عدم االإخالل باأي عقوبة من�سو�س عليها فـي اأي قانون ، تفر�س على من يخالف اأحكام 

هذه الالئحــة غرامـــة اإدارية ال تقل عن )100( مائة ريال عماين ، وال تزيــد علـى )1000( 

األف ريال عماين .
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مكتـب وزيـر الدولـة وحمافــظ ظفـار

قــرار وزاري 

رقـــم 2017/88

باإجراء تعديـل فـي القــرار الــوزاري رقــم 2016/125 

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلـــدية ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون املجالـ�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،

واإلـــى القــــرار الـــوزاري رقـــم 2016/125 بت�سميـــة اأع�ســــاء املجلــــ�س البلـــــدي للفتــــرة الثانيــــة 

فـي حمافظة ظفار ، 

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبــــدل بالفا�ســـل/ حمـــد بن خلفـــان بن عبداللـه الرا�ســــدي - ع�ســــو املجلــــــ�س البلــــدي 

فـي حمافظــة ظفـار ، الدكتــور / الوليــد بن �سعيـــد بن �سنــان الهنائـــي - مديــر عــام املديريــة 

العامــة للرتبيــة والتعليــم مبحافظـــة ظفـــار ، مبوجـــب القــرار الــــوزاري رقـــم 2017/206 

ال�سادر من معايل الدكتورة وزيرة الرتبية والتعليم باإجراء تنقالت فـي املديريــة العامــة 

للرتبيــة والتعليــم مبحافظتي ظفـار وجنـوب الباطنـة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2017/6/15م .

�شــدر فـي : 16 من �شــــــــــــوال 1438هـ

املـوافـــــق : 10 من يوليــــــــــــو 2017م

حممد بن �شلطان بن حمود البو�شعيدي

وزيـــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافـــــــــــــــــــظ ظفـــــــــــــــــار
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 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæa ��°T

 �.�.¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d �«°ùdG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1048 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1204.indd   2 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 �.�.¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d �«°ùdG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1048 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

109142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæa

 IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d áªéædG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1048 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   3 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d áªéædG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1048 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

108936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉæµdG Ëó�J äÉeóN

 �.�.¢T áaÉ«°†�d ¢SÉŸCG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

121 : Ü.Q 498 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1204.indd   4 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh �Éª°SC’G …ƒ°T

 IQÉéà�d »ª°SÉ�dG »�Y øH ¬`�dGóÑY : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/1/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. Qƒ«£dGh ÖfGQC’Gh øLGhódG

�.�.¢T á«ŸÉ©dG äÉæjƒ©dG AÉª°S Qƒ�°U : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/4/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1204.indd   5 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

92432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjBG

 �.�.¢T á«dhódG ÊGò«°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

118 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«HÓ÷Gh ¢SGôYC’G ÚJÉ°ùa ™«H

 ïeÉ°ûdG IójOôdG �ÑL : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

113 : Ü.Q 1666 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   6 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«HÓ÷Gh ¢SGôYC’G ÚJÉ°ùa ™«H

 ïeÉ°ûdG IójOôdG �ÑL : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

113 : Ü Q 1666 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

103705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑŸG �«¶æJ

 IóëàŸG Oƒ¡©dG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

325 : Ü.Q 265 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 

alamat1204.indd   7 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÖFÉ�²G IQÉŒ , áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ , äÉ«dÉªµdG ™«H

 äGhOC’G IQÉŒ , á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G IQÉŒ , á«dõæŸG Iõ¡LC’G IQÉŒ , ájó�÷G ™�°ùdGh

 , äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG IQÉŒ , äGOGÈdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi , á«FÉHô¡µdG

. äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H

 � � ¢T ájô°ü©dG Óg : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

329 : Ü.Q 31 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d »°ùjôdG ¿É¡Ñf øH ¿É£�°S øH ô°UÉf : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

324 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   8 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«eGÒ°ùdG ™«H

�.�.¢T IQÉéà�d á«ŸÉ©dG á«FôŸG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
112 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

103773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™�°ùdGh ÖFÉ�²G IQÉŒ , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 IQÉŒ �HGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµŸG IQÉŒh äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒh ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó�÷G

 IQÉ``Œ  á```«dõæŸG  Iõ```¡LC’G  IQÉŒ  á«YÉæ£°U’G  »```�²G  ™``«Hh  õ```HÉîŸG  äÉéàæeh  äÉjƒ�²G

 ¢ùHÓe  IQÉŒ  äÉØ¶æŸG  ¿ƒHÉ°üdG  IQÉŒ  IQòdG  ™«H  ájòMC’G  IQÉŒ  �ëàdGh  äÉjQÉcòàdG

 ÜÉ©dC’Gh  Ö©�dG  IQÉŒ  áYƒæàŸG  á«dõæŸG  ÊGhC’Gh  äGhOC’G  IQÉŒ  �ÉØWC’G  �RGƒdh  äGhOCGh

 äGhOC’Gh  á«°SÉWô�dG  IQÉŒh  ádÉ�ædG  �JGƒ¡dGh  �JGƒ¡dG  äÉeõ�à°ùe  ™«H  É¡YGƒfCG  áaÉµH

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒh á«fó©ŸG  É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG IQÉŒ á«ÑàµŸG

�.�.¢T IQÉéà�d á«ŸÉ©dG á«FôŸG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
 IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   9 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜGƒHC’Gh òaGƒædG ™«H

 IQÉéà�d Iõ«ªàŸG §�°ùe ïeGƒ°T : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1352 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°U

 áãjó²G á°SÉ«ŸG ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 2375 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 IQÉéà�d Ú`aÎëŸG ¢�à�e : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

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

2017/2/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

110158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T Î°SÓH §�°ùe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   11 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Échh ÖJÉµe

 AGô°†ÿG IôjõÿG IDƒdDƒd : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 2476 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

 �.�.¢T �Ó°ùdG IQƒ£°SCG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1961 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   12 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�eh äGQÉ�©dG ÒLCÉJh IQGOEG

�.�.¢T QÉëÑdG AGQh ÉŸ ¢ûeQ : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 3676 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YGQõdG äGó©ŸGh ájô°û²G äGó«ÑŸGh Ióª°SC’Gh ±ÓYC’G ™«H

 IQÉéà�d ¿É°SQh : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

319 : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1204.indd   13 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 �.�.¢T äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d �aC’G : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

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

2017/3/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 � � ¢T á«°Sóæ¡dG äÉeóî�d ñƒª°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 3240 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd áeÓ°ùdG �«dO : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 2011 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

110975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 Iõ«ªàŸG ‹Ó¡dG ��N º«YR : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1204.indd   15 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádRÉ©dG OGƒŸGh á«YÉæ°üdG ��°SC’Gh QƒµjódG äÉéàæe IQÉŒ , â«cƒŸGh OÉé°ùdG IQÉŒ

 �.�.¢T IQÉéà�d QÉ¶fC’G : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 3788 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109631 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G IQÉŒ

 á«ÑgòdG ±ƒæJ ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   16 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ôLB’Gh ÆôØŸG »àæª°SC’G ¥ƒHÉ£dG áYÉæ°U

 á«àæª°SC’G äÉéàæª�d §�°ùe êGôHCG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

100 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™jRƒJ

 �.�.¢T øjƒªà�d ¿õ```````ŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

131 : Ü.Q 931 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   17 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¿BGô�dG ß«Ø– ¢SQGóe

 á°UÉÿG ËôµdG ¿BGô�dG ß«`Øëàd ôKƒµdG ¢SGôZ á°SQóe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 1101 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¢Ø°ûà°ùe

 ájQÉéàdGh á«Ñ£dG äÉeóî�d áª°ùÑdG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 1726 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   18 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæØdG ��°ûdG

 á«°†ØdG áeóÿG ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q 33 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

 IOƒ÷G áª°üH ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 1454 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   19 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U

 � � ¢T á«dhódG ¢SQGO : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

102 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/3/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 á«æWƒdG …QGÈdG �GõZ : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1078 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   20 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 IQÉéà�d á�ÑdG á°SÉe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

133 : Ü.Q 510 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájQÉŒ äÉ©ª›h É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

. á«cÓ¡à°SG

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ‹É«°ùdG OÉ›CG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q 450 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   21 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ácƒ�ªŸG äGQÉ�©dG ÒLCÉJ , ájQÉ�©dG äÉµ�àªŸG ÚªãJh IQGOEG

 �.�.¢T QÉªãà°S’Gh ôjƒ£à�d ¿É�JEG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

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

2017/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôµ°ùdG ™«H

 IQÉéà�d •ÉHôdG �ÉeQ : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

316 : Ü.Q 315 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   22 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 IQÉéà�d »àjhGR : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 2459 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGhGô°†ÿGh á«LÉàfEG ´QGõe

 �.�.¢T á«YGQõdG ™jQÉ°ûª�d IQó°ùdG : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1475 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1204.indd   23 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »ÑW �«°ùæJ Öàµe

 »bGôdG QOÉÑŸG ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

102169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG êÓ©dG

 IQÉéà�d IÉ°û²G áfÉªL : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

117 : Ü.Q 4111 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   24 7/25/17   10:32 AM
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(1204) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107958  : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉeôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

 ¬µjô°Th ÊÉª«ÑdG ¬`�dGóÑY ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q 262 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1204.indd   25 7/25/17   10:32 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

جملـــــ�س املناق�صــــــات

م�صـروع اإن�صـاء �صبكـة توزيـع ميـاه لواليـة بديـة ب�صمـال ال�صرقيـة

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طــرح املناق�صـة رقـم 2017/7 ب�سـاأن م�سروع اإن�ساء �سبكة توزيع 

مياه لوالية بدية ب�صمال ال�صرقية .

ميكــن لل�صركات املتخ�ص�صـــة فـي اأعمال متديدات املياه وامل�صجلة لـــدى جملـــ�س املناق�صات 

بالدرجة املمتازة احل�صول على م�صتندات ال�صروط واملوا�صفات من مبنى املجل�س باخلوير 

ابتـداء من ال�صاعة الثامنة والنــ�صف �صباحا حتى ال�صاعة الواحدة والن�صف ظهــرا خــالل 

 ، 2017/8/10م  تاريــــخ  وحتى  االإعـــالن  هـذا  ن�صـر  تاريخ  اعتبارا من  الر�صمي  الدوام  اأيــام 

مقابل )=/3٫000 ر.ع( ثالثة اآالف ريال عماين للن�صحة الواحدة ال ترد .

علــى كــل �صركة ترغـــب اال�صتـراك فـي هــذه املناق�صة اأن ترفق مع عطائها تاأمينــا موؤقتـــا 

فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك م�صـدق مـن اأحـد البنــوك العاملـة فـي ال�صلطنـة ال يقل 

عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفعول 

ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب 

لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النمــوذج االأ�صلــي املعد لذلك وعلــى جــدول الفئــات 

املرافــق لـــه فـي مظاريف خمتومة بال�صمــع االأحمــر معنونة با�صم معايل رئيـــ�س جملــــ�س 

املناق�صـات مكتـوب عليهـا مـــن اخلـــارج )املناقــ�صة رقـم 2017/7 ب�سـاأن م�سروع اإن�ساء �سبكة 

توزيع مياه لوالية بدية ب�صمال ال�صرقية( ، واأال يكتــــب علـى املظــروف ا�صــم �صاحــب العطــاء 

اأو ما ي�سري اإليه .

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

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعـة العا�صـرة �صباحــا من يوم االإثنــــني املوافــــق 2017/9/18م ، 

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

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

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

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

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم االإثنــــني املوافــــق 2017/9/18م .

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

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1204(

مكتب ديلويـت اآنـد تو�ش ) ال�شـرق الأو�شـط ( و�شركـاه

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة فو�شرييف للمواد ال�شامدة لل�شهر �ش.م.م 

�أنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة  تـــو�ش )�ل�شرق �لأو�شـــط( و�شركـــاه  �آنـــد  يعلــن مكتــب ديلويــت 

فو�شرييف للمو�د �ل�شامدة لل�شهر �ش.م.م , و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 

1131834 ,  وفقــــا لقـــر�ر �ل�شركاء �ملـــوؤرخ 2017/5/1م , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيـــــل �ل�شركـــة 

فـي �لت�شفية �أمــام �لغيــر , وعلــى �جلميـــع مر�جعـة �مل�شفــي فــي كافــة �لأمــــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمـــال �ل�شركــــة على �لعنو�ن �لآتي :

القرم - بناية منارة القرم - الطابق ال�شاد�ش 

�ش.ب : 258 ر.ب : 112 روي

هاتــف رقــم : 22354300 - فاكــ�ش رقــم : 22354333 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــي

مكتـب م�شطفــى الطيــب حممــد ال�شعيــد 

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة روافـد للتطويـر وال�شتثمـار �ش.م.م 

يعلــن مكتب م�شطفـــى �لطيـــب حممـــد �ل�شعيـد �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركـة رو�فــد للتطويـــر 

و�ل�شتثمار �ش.م.م , و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 1190553 , وفقا للحكم 

�ل�شــادر مـن �ملحكمـة �لبتد�ئيـة مب�شقـط , وللم�شفـي وحـده حـق متثيـل �ل�شركـة فــي �لت�شفيـة 

�أمام �لغري , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفــي فــي كافــة �لأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�شركــــة 

على �لعنو�ن �لآتي :

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131

هاتف رقم : 24665355 / 99461960 - فاك�ش رقم : 24665350 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــي
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�شالـم بـن مــالك بــن حممــد البطا�شــي

 اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـيـة 

ل�شركـــــة الأوائـــــل املزدهـــرة �ش.م.م 

يعلــن �شالـــم بـن مالــك بـــن حممــــد �لبطا�شـــي ب�شفتــــه �مل�شفــي ل�شركـــة �لأو�ئـــل �ملزدهـــرة 

�ش.م.م , و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقــــــــم 1093809 , عــــن �نتهــــاء �أعمـــال 

قانـــــون  مــــن  �ملــــادة )27(  لل�شركـــــــة وفقــــــا لأحكـــام  �لقانونـــــــي  �لكيـــــــان  �لت�شفـيــــة وزو�ل 

�ل�شركــــــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي

�شالـح بن �شعيـد بن �شالـم ال�شواعـي

 اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـيـة 

ل�شركـة املثالـــي للحجـــر الطبيعــي واجلرانيــت �ش.م.م 

يعلـــن �شالــح بن �شعيـــد بن �شالـــم �ل�شو�عـــي ب�شفتــــه �مل�شفـــــي ل�شركــــــة �ملثالـــي للحجـــر 

�لطبيعي و�جلر�نيت �ش.م.م , و�مل�شجلــة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقـــــــم 1201838 , 

عـن �نتهاء �أعمـــال �لت�شفـيـة وزو�ل �لكيــان �لقانونـــي لل�شركــــة وفقــــــا لأحكـــام �ملــــادة )27( 

مـــن قانــــون �ل�شركـــــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي
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