ا÷ريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٨

AÉ``°†≤∏d ≈``∏YC’G ¢ù``∏éŸG
QGô``b
2022/196 º``bQ
äGQôëŸG ≈∏Y OÉ¡°TE’G §HGƒ°Vh ∫GƒMCG ójóëàH
ا�شتنـادا اإىل قان�ن الكتاب بالعدل ال�شادر باملر�ش�م ال�شلطاين رقــم ،2003/40
واإىل املر�ش�م ال�شلطاين رقم  2022/35ب�شاأن تنظيـم اإدارة �ش�ؤون الق�شــاء،
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
حتدد االأح�ال التي يلزم فـيها االإ�شهاد على املحررات فـي االآتي:
 ال�كاالت املت�شمنة للبيع اأو ال�شراء اأو الهبة اأو التنازل عن عقار واحد اأو اأكرث. ال�كاالت املت�شمنة �شحب اأو قب�س املبال من امل�شارف. االإقرارات بكاف ـ ــة اأن�اعهــا. التعه ــدات بكاف ـ ــة اأن�اعهــا. العق�د الناقلة للملكية عقـد البيـع ،عقد الهبة  ،التي ال تنـدرج قان�نـا فـي اخت�شا�سجهات اأخرى.
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
حتدد �ش�ابط االإ�شهاد على املحررات فـي االآتي:
 اأن تتم ال�شهادة من قبل �شخ�شني. اأن يك�ن من يقدم ال�شهادة عاقال بالغا. اأن يك�ن من يقدم ال�شهادة فاهما مل�شم�ن املحرر.á```ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ،ويعمل به من الي�م التايل لتاريخ ن�شره.
`g1444/ 4 /18 :»`a Qó`°U
Ω2022/11/13 :≥`````aGƒŸG

…ó«©°SƒÑdG OƒªM øH ¿É£∏°S øH óªfi
نائـ ــب رئي ـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س االأعل ــى للق�شـ ــاء
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ÊóŸG ¿GÒ£dG áÄ«g
QGô``b
2022/1208 º``bQ
ÊóŸG ¿GÒ£dG ¿ƒfÉ≤d ájò«`ØæàdG áëFÓdG ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
ا�شتنادا اإىل نظام هيئة الطريان املدين ال�شادر باملر�ش�م ال�شلطاين رقم ،٢٠١٣/٤٣
واإىل قان�ن الطريان املدين ال�شادر باملر�ش�م ال�شلطاين رقم ،٢٠١٩/٧٦
واإىل الالئحة التنفـيذية لقان�ن الطريان املدين ال�شادرة بالقرار ال�زاري رقم  ٤٤ن ،٢٠٠٧
واإىل م�افقة جمل�س ال�زراء،
واإىل م�افقة جمل�س اإدارة هيئة الطريان املدين،
واإىل م�افقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
ي�شتبدل بر�شم "امل�شافر العابر ترانزيت " ال�ارد فـي املادة  ٨٧ر�ش�م املغادرة من الالئحة
التنفـيذية لقان�ن الطريان املدين امل�شار اإليها ،الر�شم االآتي:
º``°SôdG
( 5خم�شة رياالت عمانية

ô``aÉ°ùŸG
امل�شافر العابر ترانزيت

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،اأو يتعار�س مع اأحكامه.
á```ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ،ويعمل به اعتبارا من االأول من يناير ٢٠٢٣م.
`g1444 ∫hC’G ™«HQ øe 22 :»`a Qó`°U
Ω2022 ô`````````HƒàcCG øe 18 :≥`````aGƒŸG

»``dƒ©ŸG ó``«©°S øH Oƒ``ªM øH ó``«©°S .Ω
وزير النقل واالت�شاالت وتقنية املعل�مات
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الطريان املدين
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