ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1106

ال�سن ـ ــة الرابعــة والأربعـ ــون

ا ألحــد  25رم�ضـ ــان 1436هـ

املـوافـ ـ ــق  12يوليـ ـ ـ ــو 2015م
املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�سـ ـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2015/28ب�إ�صـ ــدار قانـ ـ ــون من ـ ــح امتي ـ ــاز تطوي ــر و�إدارة
وت�شغيـ ــل ميـنـ ـ ــاء الدق ـ ـ ــم و�إجـ ــازة االتفاقي ـ ــات
5
املتعلق ـ ــة ب ـ ــه .
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة
وزارة الإ�سكــــــــان
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/73ص ـ ــادر فــي  2015/7/1بتعديـ ــل القـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقم  2013/45ب�ضواب ــط �صــرف مبلــغ التعويــ�ض
النقدي الإ�ضافـي للأ�سر املركبة املت�أثرة م�ساكنهم
مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال
11
وجنوب الباطنة .
الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/388ص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2015/7/6بتعديـ ـ ـ ـ ـ ــل القـ ـ ـ ـ ـ ــرار
رق ـ ــم  2011/12ب�شـ ـ�أن حظـر رفع �أ�سعــار ال�سلــع
13
واخلدم ـ ـ ــات .

رقم
ال�صفحة
هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/322ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/7/8ب�إ�ص ــدار الئـحــة تنظي ــم
التخطيـ ــط العمـ ــرانـي وتراخي ـ ــ�ص البنـ ــاء ف ــي
14
املنطـقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدقـ ــم .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/323ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/7/8ب�إ�صدار الئحة تنظيم
البيئــة اال�ستثماريـ ــة فـ ــي املنطقـ ــة االقت�صاديـ ــة
25
اخلا�ص ـ ــة بالدق ـ ــم .
�صنـدوق تقاعـد موظفـي اخلدمـة املدنيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/132ص ــادر فـ ــي  2015/7/2ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة
35
ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة القــــوى العاملـــــة
89
�إعــالن ب�شـ ـ�أن طل ــب ت�سجي ــل نقابـات عماليـ ــة .
وزارة التجــارة وال�صناعــة
90
الإعالنات اخلا�صة بالن�شر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .
156
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
جملـــــ�س املناق�صــــــات
160
�إعالن عن طـرح املناق�صة رقم . 2015/35
�شركـــة الكهربــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م
161
�إعالن عن �إعادة طرح املناق�صة رقم . 2015/25
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
خليــل �شكـــر اللـــه فرجــي
163
�إعـالن عـن بـدء �أعمـال الت�صفـيـة ل�شركـة مطعم نارجن �ش.م.م .
بـدر بن خلفـان بن �سالـم البو�سعيـدي
163
�إعالن عـن انته ــاء �أعم ــال الت�صفي ــة ل�شرك ــة من ــح املتح ــدة  -ت�ضامنية .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/28
ب�إ�صـدار قانـون منـح امتيـاز تطوير و�إدارة وت�شغيـل
ميـنـــاء الدقـــــم و�إجــــازة االتفاقيــــات املتعلقــــة بــــه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94 /102
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون البحري امل�شار �إليــه  ،يعمل بقانــون منـح امتياز تطوير
و�إدارة وت�شغيل ميناء الدقم املرفق .
املــادة الثانيــــة
�إجازة اتفاقيتي االمتياز وحق االنتفاع مبيناء الدقم واتفاقية امل�ساهمني املن�صـو�ص عليها
فـي القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اللوائح والقرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  8 :مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م
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قانـون منـح امتيـاز تطويـر و�إدارة وت�شغيـل مينـاء الدقـم
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبي ــق �أحكـ ــام ه ــذا القانــون يك ــون للكلم ــات والعبـ ــارات التال ــية املعنى املبـ ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر :
 - 1امل�شــــروع :
م�شروع تطوير و�إدارة وت�شغيل ميناء الدقم طبقا التفاقيات امل�شروع وهذا القانون .
� - 2شركــــة امل�شــــروع :
�شركـ ــة مين ـ ــاء الدقـ ــم �ش.م.ع.م .
 - 3الهيئــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
 - 4اتفاقيــة االمتيـــاز :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم مع �شركة امل�شروع لتنفـيذ امل�شروع  ،وما يلحق على هذه االتفاقية
من تعديالت وفقا لأحكامها .
 - 5اتفاقيــة حــق االنتفــاع مبينــاء الدقــم :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صـ ــة بالدق ــم مع �شرك ــة امل�شــروع ال�ستخ ــدام مرف ــق مين ــاء الدق ــم لأغ ــرا�ض
امل�شروع  ،وما يلحق هذه االتفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها .
 - 6اتفاقيـــة امل�ساهمــــني :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة النقل واالت�صاالت
مع حتالف ميناء �أنتويرب  ،وما يلحق هذه االتفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها .
-6-
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 - 7اتفاقيـــة التطويــــر :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�ص ــة بالدقم مع �شرك ــة امل�شـ ــروع  ،وما يلحــق هذه االتفاق ــية م ــن تعدي ـ ــالت
وفقا لأحكامها .
 - 8اتفاقيـــات امل�شـــروع :
االتفاقيات املن�صو�ص عليها فـي البنود �أرقام ( )4و ( )5و ( )6و ( )7من هذه املادة .
 - 9امل�ؤ�س�ســـــــون :
امل�ساهمــون امل�ؤ�س�سـون ل�شركــة امل�شــروع .
 - 10تاريـــخ النفــــاذ :
التاريخ املحدد فـي اتفاقية االمتياز لبدء تنفـيذ امل�شروع .
املــادة ( ) 2
متنح �شركة امل�شروع امتياز تطوير و�إدارة وت�شغيل ميناء الدقــم وفقا لأحكـام هذا القانــون
واتفاقيات امل�شروع  ،وذلك ملدة ( )28ثمان وع�شرين �سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ .
املــادة ( ) 3
ت�أخذ �شركة امل�شروع �شكــل �شركة م�ساهمة مقفلة مب�ساهمة �أجنبية وفق ــا ملــا تن�ص عليه
اتفاقيـ ــات امل�شروع  ،ول�شرك ــة امل�شروع �أن تتحول �إىل �شركة م�ساهمة عامــة لطــرح �أ�سهمــها
فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية وفقا لأحكام اتفاقيات امل�شروع .
املــادة ( ) 4
تخول الهيئة ب�أن ترخ�ص ل�شركة امل�شروع االنتفاع ب�أرا�ضي ميناء الدقم مبا فـي ذلك �سلطة
منح حقوق االنتفاع على املواقع والأ�صول الثابتة التي تقع فـيها �أو عليها وجميع حقوق
املرور واالرتفاق املتعلقة بهذه املواقع  ،وذلك وفقا التفاقيات امل�شروع .
املــادة ( ) 5
ل�شركــة امل�شــروع  ،وفقــا لأحكــام اتفاقيــة االمتيــاز � ،إ�صــدار الفواتيــر مل�ستخدم ــي املين ــاء ،
وحت�صيل املبالغ منهم فـيما يتعلق ب�أي خدمات تقدم لهم وفقا التفاقية االمتياز .
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وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2015/73
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/45
ب�ضوابـط �صـرف مبلـغ التعويـ�ض النقـدي الإ�ضافـي
للأ�سـر املركبـة املت�أثـرة م�ساكنهـم مب�شـروع الطريـق ال�ساحلـي
مبحافظتـــي �شمـــال وجنـــوب الباطنــة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل القــرار ال ــوزاري رق ــم  2013/45ب�ضوابط �صرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�ضافـي
للأ�ســر املركبــة املت�أثــرة م�ساكنهــم مب�شــروع الطري ــق ال�ساحلــي مبحافظتـي �شمــال وجنــوب
الباطنة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ـ ــدل بن ـ ــ�ص املـ ـ ــادة الثانيـ ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رق ـ ــم  2013/45امل�ش ـ ــار �إليـ ـ ــه ،
الن ــ�ص الآت ــي :
املــادة الثانية  :فـي تطبي ــق ه ــذا الق ــرار  ،تع ــد �أ�س ــرة مركب ــة كل �أ�س ــرة تتك ــون مــن �أ�سرتيـن
�أو �أكثـر تربط بني �أي م ــن �أفرادها �صل ــة قراب ــة حت ــى الدرج ــة الثاني ــة ،
وكانت فـي احلادي والثالثني م ــن دي�سمرب 2010م تقيم فعليا فـي م�سكن
ت�أثـ ــر مب�شـ ــروع الطريـ ــق ال�ساحلـ ـ ــي مبحافظتــي �شمــال وجنــوب الباطــنة ،
وكان امل�سكن مملوكا لهم � ،أو لأحدهم .
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املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من رم�ضـــــــــــان 1436هـ
املوافــــق  1 :من يـوليـــــــــــــو 2015م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
قـــرار
رقم 2015/388
بتعديـل القــرار رقــم 2011/12
ب�شـ�أن حظـر رفـع �أ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املـادة الرابعة من القرار رقم  2011/12امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك
امل�ش ـ ــار �إلي ـ ــه  ،يعاقـ ــب كـ ــل مـ ــن يخالـ ــف �أحكـ ــام هـ ـ ــذا القـ ــرار بغرامـ ــة �إداري ـ ــة ال تقـ ــل
عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين وت�ضاعف العقوبة
فـي حال تكرار املخالفة .
وف ــي حال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين" .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :مـن رم�ضـــــــــان 1436هـ
املوافــــق  6 :مـن يوليـــــــــــو 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
قــــرار
رقـم 2015/322
ب�إ�صـدار الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي
وتراخيـ�ص البنـاء فـي املنطـقة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقم  2014/44برفع �صفة املنفعة العامــة عن بع ــ�ض املخط ــطات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث
بتاريخ  16يونيو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادةالأولـــــى
يعم ــل فـي �شـ ـ�أن تنظيم التخطي ــط العمراين وتراخي ــ�ص البن ــاء فـي املنطق ــة االقت�صادي ــة
اخلا�صــة بالدقــم ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادةالثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادةالثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من رم�ضــــــــان 1436هـ
املوافــــق  8 :من يـوليـــــــــو 2015م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي
وتراخيـ�ص البنـاء فـي املنطـقة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكام هـ ــذه الالئحـ ــة يكون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املبيـ ــن قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدمي ــة وغريهـ ــا  ،املبينـ ــة احلـ ــدود واملوق ــع فـي املخط ــط املرف ــق باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
املجلـــــــــــــــ�س :
جملـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ـ ـ ــة .
الرئيـــــ�س :
رئي ـ ــ�س املجل ـ ـ ـ ـ ــ�س .
امل�شروعــــــــــــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة �سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركة
�أم فرع ل�شرك ــة �أم م�ؤ�س�ســة �أجنبيــة  ،والأن�شطــة املهنية واحلرفية الت ــي يرخ�ص مبزاولتهــا
فـي املنطقة .
الن�شــــاط االقت�صــــادي :
�أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو �سياحي �أو عقاري �أو �إعالمي �أو خدمــي �أو مهني ،
و�أي �أن�شط ــة أ�خ ــرى يتطلبه ــا العمل داخل املنطقة مبا ال يتع ــار�ض م ــع القوان ــني النافـ ــذة
فـي ال�سلطنة .
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امل�شغـــل الرئيــ�سي �أو املطــور :
اجله ـ ــة التـ ــي تتولــى �إدارة وت�شغيـ ــل مرافـ ــق ا�سرتاتيج ــية فـ ــي املنطق ــة � ،أو تطويـ ـ ــر جـ ــزء
مـ ــن املنطق ـ ــة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�ضي واملباين وم�شاريــع الإعمــار فـي املنطقــة .
املــادة ( ) 3
يتوىل امل�شغل الرئي�سي �أو املطــور �إعداد املخطط العام للموقع املحدد فـي عقد التطوير ،
ويتكون املخطط العام من املخططات التنظيمية بجميع م�ستوياتها على النحو الآتي :
1 -1امل�سح التف�صيلي .
2 -2خمطط التنظيم العام .
3 -3خمطط التنظيم التف�صيلي .
املــادة ( ) 4
يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�شار �إليها فـي املــادة (  ) 3من هذه الالئحة ما ي�أتي :
�1 -1أن تكون وفقا لر�ؤية الهيئة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها  ،و�أن يتم �إعدادها
من قبل �شركات ومكاتب هند�سية وا�ست�شارية متخ�ص�صة وم�ؤهلة  ،ومرخ�ص لها
بالعمل فـي ال�سلطنة .
�2 -2أن يتم �إعدادها وفقا لنظام املعلومات اجلغرافية ( ، )GISونظام الر�سم الهند�سي
(الأوتوك ـ ــاد)  ،وبا�ستخـ ــدام نظـ ـ ــام الإحداثيـ ــات اجلغراف ـ ــي املعتمـ ــد فـي ال�سلطنـ ــة
( ، )WGS84وعلى �شكل خرائط ورقية ورقمية .
�3 -3أن يت ــم �إعداده ــا مبـ ــا يتفق ودرا�سة تقييم الأثـ ــر البيئ ــي والت�شريعـ ــات ال�ساريـ ــة
فـي املنطقة .
4 -4مراعاة اال�شرتاطات الفنية للمباين وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر
بها قرار من الرئي�س .
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املــادة ( ) 5
يجب �أن ي�شتمل امل�سح التف�صيلي للموقع على ما ي�أتي :
1 -1و�ص ــف تف�صيلـ ــي للموق ــع من حيـ ــث الطبيع ــة الطبوغرافـ ــية والهيدرولوجي ـ ــة
واخل�صائ�ص اجليوفيزيائية للرتبة  ،وخ�صائ�صه املكانية .
2 -2و�صـ ــف تف�صيل ـ ــي لعالقة املوق ــع م ـ ــع حميط ــه  ،وبي ــان خدمــات البنيـ ــة الأ�سا�سيـ ــة
اخلارجية مبا فيها الطرق وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء واالت�صاالت
و�شبكة ال�صرف ال�صحي  ،وقنوات ت�صريف املياه و�شبكة االت�صاالت الأر�ضية .
�3 -3إعداد خريط ــة تبني احلدود اخلارجية للموق ــع  ،وخطوط ــه الكنتوري ــة  ،ونق ــاط
ربطه الرئي�سية مع �شبكات البنية الأ�سا�سية ومرافق تزويدها اخلارجية  ،ومن�سوب
الطريق عند املدخل .
املــادة ( ) 6
يتوىل امل�شغل الرئي�سي �أو املطور القيام بجميع الأعمال والدرا�سات الالزمة لإعداد امل�سح
التف�صيل ــي  ،على �أن تق ــدم لــه الهيئــة البيان ــات واملعلومات الالزمـ ــة  ،وت�سهــل ل ــه إ�ج ـ ــراءات
دخول املوقع .
املــادة ( ) 7
يجب على امل�شغل الرئي�سي �أو املطور تقدمي تقرير امل�سح التف�صيلي �إىل الهيئة خالل امليعاد
املتفق عليه  ،و�سداد الر�سم املقرر .
وعلى الهيئة �إ�صدار قرارها ب�ش�أن التقرير امل�شار �إليه خالل (  ) 15خم�سة ع�شر يوم عمل
من تاريخ ت�سلم التقرير  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 8
فـي حال املوافقة على تقري ــر امل�سح التف�صيلي  ،يتوىل امل�شغ ــل الرئي�ســي �أو املط ــور إ�ع ــداد
خمطط التنظيم العام للموقع  ،والذي يجب �أن ي�شتمل على ما ي�أتي :
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äÉ``MÉ°ùŸGh ™``bGƒŸG ó`jó– ¬``«a ¢``YGôjh , áØàîŸG »°VGQC’G ä’É`` ª©à°S’ §``£ - CG
, ô`` à°ûŸG Gó`` ` `îà°S’G äÉ`` ` jÉ¨d É¡H ®ÉØàM’Gh É`` `¡°ü«°üîJ º`` àj »`` àdG äGôªŸGh
``bGƒeh IÉ°ûŸG äGô‡h , á``ØàîŸG á«ª«¶æàdG É¡JÉjƒà°ùÃ ¥ô``£dG dP »`a ÉÃ
á`` «°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉ``µÑ°T äGô‡h , á`` eÉ©dG aGôŸGh , á``ØàîŸG É¡JÉÄØH äÉÑcôŸG
, IOÉÑ©dG QhOh , AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸGh , ájô°†²G äÉZGôØdGh , (á«YôØdGh á«°ù«FôdG)
. á«YÉªàL’G äÉeóÿG õcGôeh
á`` `MÉ°ùŸÉH á`` `fQÉe äÉ`` eGóîà°S’G ò`` ¡d ájƒÄŸG á`` `Ñ°ùædG ójó– º`` àj ¿CG Ö`` éjh
. ™bƒªd á«dÉªLE’G
áØàîŸG ájOÉ°üàb’G ä’Éª©à°SÓd á°ü°üîŸG äÉMÉ°ùŸGh ™bGƒŸG ójó– ¢YGôj Éªc
»`` æµ°ùdGh , …QÉ`` `éàdGh , »æµ°ùdG Gó`` îà°SÓd á`` °ü°üîŸG `` `WÉæŸG dP »`` a É`` Ã
. »YÉæ°üdGh , »æjõîàdGh , »MÉ«°ùdGh , »ÑàµŸGh , …QÉéàdG
áMÉ°ùŸÉH áfQÉe äÉeGóîà°S’G òg øe µd ájƒÄŸG áÑ°ùædG ójó– ºàj ¿CG Öéjh
. ™bƒªd á«dÉªLE’G
: »JCÉj Ée øª°†àj ¿CG Öéjh , Góîà°SG á£æe µd áMÎŸG QÉªYE’G ÉµMCG «dO - Ü
»àdG ¥ô£dG ¢Y ™£dG á¡LGh ƒWh , »°VGQC’G ™£b äÉMÉ°ùŸ ¢fOC’G ó²G - 1
. ™bƒŸG óîJ »àdG á«°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉµÑ°T ™e É¡£HQ •Éfh , É¡«dEG …ODƒJ
áÑ°ùæd ¢YC’G ó²Gh , äGOGóJQÓd ¢fOC’G ó²G ¢SÉ°SCG ¢Y QÉªYE’G áaÉãc - 2
. ÊÉÑªd ´ÉØJQG ¢°übCGh , AÉæÑdG HGƒW OóYh , É¡«Y AÉæÑdÉH ìƒª°ùŸG ájƒÄŸG
É`` ¡JÉÄØH äÉÑ`` côªd ``bGƒªc É``gÒaƒJ Ö``LGƒdG äÉMÉ°ùªd á`` jQÉ«©ŸG Ö``°ùædG - 3
. áØàîŸG
É`` «eh Üô`` °ûdG É`` `«eh á«FÉHô¡µdG á`` `bÉ£dG äÉ`` `LÉ«àM’ á`` `jQÉ«©ŸG äGô`` `°TDƒŸG - 4
. ¢VQC’G á©£b ¢SÉ°SCG ¢Y …ôdG É«eh jô²G áëaÉµe
, …QÉ`` `ª©ŸG §`` ªædG äGOÉ`` °TQEGh , …ô`` °†²G ™``HÉ£dÉH á°UÉÿG á`` «é«JGÎ°S’G - 5
. É¡æY áãÑæŸG ™bGƒŸG «°ùæJh
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»`` æeõdG è`` `eÉfÈdGh , ô``jƒ£àdG `` ` MGôe `` `ª°ûjh , ™`` bƒŸG IQGOEGh ô``jƒ£J á`` `£N - ê
É«eh Üô°ûdG É`` «eh á`` «FÉHô¡µdG á`` bÉ£dG øe á`` «dÉªLE’G É¡JÉLÉ«àMGh , Égò«Øæàd
É``¡eój »`àdG äÉ`eóÿGh ™bƒŸG IQGOEG äÉ``Ñ£àeh , …ô`dG É«eh jô²G á`ëaÉµe
»°VGQC’Gh áeÉ©dG aGôŸG áfÉ«°Uh IQGOEG äÉ``Ñ£àeh , OhóM ø`ª°V Úeóîà°ùªd
. Î°ûŸG Góîà°S’G äGP äBÉ°ûæŸGh
( 9 ) IOÉ``ŸG
OÉ©«ŸG ÓN áÄ«¡dG ¤EG É©dG º«¶æàdG §£ ËóJ Qƒ£ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°ûŸG ¢Y Öéj
. QôŸG º°SôdG OGó°Sh , ¬«Y ØàŸG
É``eƒj ô`°ûY á``°ùªN ( 15 ) Ó``N ¬``«dEG QÉ`` °ûŸG §``£îŸG ¿CÉ°ûH ÉgQGôb QGó`` `°UEG á`` Ä«¡dG ¢`` Yh
. ƒÑdÉH GQGôb ¬«a âÑdG ¿hO IQƒcòŸG IóŸG »°†e ó©jh , §£îŸG º°ùJ ïjQÉJ øe
. ÉÑÑ°ùe QGôdG ¿ƒµj ¿CG Öéj ¢†aôdG ÉM »`ah
( 10 ) IOÉ``ŸG
OGóYEG Qƒ£ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°ûŸG ¢`` dƒàj , É©dG º`` «¶æàdG §`` £ ¢Y á`` aGƒŸG ÉM »`a
QÉ`` `ªYE’Gh º`` «¶æàdG •hô°Th ÉµMCG øª°†àj ¿CG Ö``éjh , »°VGQCÓd á««°üØàdG äÉ££îŸG
: »JCÉj Ée á°UÉN áØ°üHh , IóM ¢Y ¢VQCG á©£b µd °üØeh Oó µ°ûH
á©£dG áMÉ°ùeh , óªà©ŸG »`aGô¨÷G äÉ`` «KGóME’G É¶f ah , á©£dG äÉ«KGóMEG - CG
. ™HQC’G É¡JÉ¡LGh ƒWh
. ájƒÄŸG Éª¡Ñ°ùfh , á«YôØdGh á«°ù«FôdG É¡«fÉÑeh , á©£dG Éª©à°SG ´ƒf - Ü
•Éfh QhÉh , á©£dG ¤EG …ODƒj …òdG jô£dG Üƒ°ùæÃ áfQÉe AÉæÑdG Üƒ°ùæe - ê
. É¡eóîJ »àdG á«°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉµÑ°Th á£«ëŸG ¥ô£dG áµÑ°T ™e §HôdG
, ´ÉØJQÓd ¢°übC’G ó²Gh , AÉæÑd á«HÉ£dG áÑ°ùædGh ájƒÄŸG áÑ°ùæd ¢YC’G ó²G - O
. á«ØÿGh á«eÉeC’Gh á«ÑfÉ÷G äGOGóJQÓd ¢fOC’G ó²Gh
AÉ`` æÑdG á`` MÉ°ùe ¢SÉ`` °SCG ¢Y IOó , á`` `ØàîŸG É`` ¡JÉÄØH äÉÑcôŸG `` bGƒe á`` MÉ°ùe - `g
. ¬dÉª©à°SG á©«ÑWh
ÊÉÑªd »LQÉÿG ô¡¶ŸG Oóëj …òdG …QÉª©ŸG RGô£dGh ájƒ¡dÉH á°UÉÿG Oƒ«dG - h
. ™bƒŸG «°ùæJ äÉWGÎ°TGh , É¡fGƒdCGh áª©à°ùŸG OGƒŸG äÉØ°UGƒeh , QGƒ°SC’Gh
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املــادة ( ) 11
يجب على امل�شغل الرئي�سي �أو املطور تقدمي املخططات التف�صيلية �إىل الهيئة خالل امليعاد
املتفق عليه فـي الربنامج الزمني الوارد فـي خطة تطوير و�إدارة املوقع  ،و�ســداد الر�ســم
املقرر .
وعلى الهيئـ ــة �إ�ص ــدار قرارهــا ب�ش�أن ــه خــالل ( )15خم�ســة ع�شـر يــوم عمــل من تاريــخ ت�سل ــم
املخطط  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 12
يجوز للهيئة تعديل خمطط التنظيم الع ــام �أو املخطط التف�صيلي للموق ــع  ،وذلك ب ــناء
على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن ( امل�شروع �أو امل�شغل الرئي�سي �أو املطور ) على النموذج املعد
لهذا الغ ــر�ض  ،مبين ــا فيه �أ�سباب ومربرات التعديل  .ويجب �أن يت�ضم ــن الطلب امل�شــار
�إليه حتديد العنا�صر التي يطر أ� عليها التعديل  ،والتعديالت التي تطر�أ على خطة العمل
والربنام ــج الزمنـ ــي لتنفيـ ــذ م�شروع التطويـ ــر مبراحله املختلف ــة  ،والأعبـ ــاء الإ�ضافي ـ ــة
التي ترتتب على خدمات البنية الأ�سا�سية وطاقتها اال�ستيعابية  ،وتقييم الآثار البيئية
لذلك  ،والآثار املرتتبة على تنفيذ االلتزامات الواردة فـي خطة تطوير و�إدارة املوقع .
ويجـ ــوز للهيئ ـ ــة �أن تطل ــب م ــن ذوي ال�ش ـ ـ�أن تقديـ ــم م ـ ــا ت ـ ـ ــراه �ضروريـ ـ ــا مـ ــن م�ستن ـ ــدات
وبيانات الزمة للبت فـي هذا الطلب .
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة تق�سيم �أي قطع ـ ــة �أر�ض � ،أو دم ـ ــج قطعتـ ـ ــني �أو �أكثـ ــر فـي قطع ـ ــة واح ـ ــدة ،
وذلك بن ـ ــاء على طلب يقدم م ــن ذوي ال�شـ ـ�أن ( امل�ش ــروع �أو امل�شغــل الرئي�سي �أو املط ـ ــور )
على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مبينـ ـ ــا في ـ ـ ــه �أ�سباب ومبـ ـ ــررات ذلك  ،و�شريطة تقدمي
خمط ـ ــط تف�صيلـ ــي للقطعـ ــة امل�ستحدثة وفقـ ــا للم ــادة (  ) 10من هـ ــذه الالئحـ ـ ــة  ،ومب ــا
ال يتعار�ض مع �أحكام التنظيم والإعمار املقررة �ضمن خمطط التنظيم العام للموقع .
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وفـي جميع الأحوال يجب �أن تقع كل قطعة �أر�ض على طريق ت�ؤدي �إليها  ،و�أال يقل مدخل
القطعة عن (  ) 12اثني ع�شر مرتا  ،و�أن حتدد لها نقاط ربط على �شبكات البنية الأ�سا�سية
التي تخدم املوقع .
املــادة ( ) 14
يقدم الطلب امل�شار �إليه فـي املـادتني (  ) 13 ، 12من هذه الالئحة �إىل الهيئة مرفقا به
امل�ستندات والبيانات املطلوبة  ،وما يفيد �سداد الر�سم املقرر  ،وعليها �إ�صدار قرارها ب�ش�أنه
خالل (  ) 15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلــب  .ويعد م�ضــي امل ــدة املذكــورة
دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 15
ال يج ــوز �إقامــة �أي ب ــناء �أو م�شروع �إعم ــار فـي املنطق ــة � ،إال بع ــد احل�ص ــول على ترخي ــ�ص
من الهيئة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 16
يقــدم طلـب احل�صــول على ترخي�ص البناء �إىل الهيئ ــة علــى النموذج املعــد لهذا الغــر�ض ،
مرفقا به �أ�صول وثائق وخمططات البناء  ،وغريها من امل�ستندات التي يحددها النموذج ،
وما يفيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 17
يج ــب �أن تكـ ــون خمططـ ــات البناء املرفقة بطلب الرتخي ــ�ص  ،معتمـ ــدة من قب ــل �شركـ ــة
�أو مكتب هند�سي مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة  ،وم�صادق عليها من قبل الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
املــادة ( ) 18
يجـ ــب �أن تلت ـ ــزم خمطط ـ ــات البنـ ــاء باملخط ـ ــطات التنظيمي ـ ــة مب�ستوياتهـ ـ ــا املختلف ـ ـ ــة ،
واال�شرتاطات املعمارية والفنية للمباين  ،وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر بها
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قرار من الرئي�س  ،وعلى ذوي ال�ش�أن تقدمي ملخ�ص تنفيذي يبني مدى توافق الت�صميمات
مع اال�شرتاطـ ــات املطلوبــة  ،والتزامها بالن�سب والأرقــام املعياريــة الــواردة فــي املخط ــطات
التنظيمية املقررة .
املــادة ( ) 19
تتول ــى الهيئ ــة درا�سة طلب ترخي�ص البن ــاء والبت في ــه باملوافقة �أو الرف ــ�ض  ،وذلك خ ــالل
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفيا امل�ستندات املطلوبة .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 20
يخطر مقدم طلب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون بطلب
الرتخي ــ�ص  ،ويج ــوز ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتظلــم من قــرار الرفــ�ض  ،مبوجب طلب يقدم
�إىل الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فيه �أ�سباب
التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
املــادة ( ) 21
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة
دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 22
يكون ترخي�ص البن ــاء �ساري املفعول ملــدة �سنة واحــدة قابلة للتجديد مل ــدة �أو مدد أ�خــرى
بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن مرفقا به ما يفيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 23
يجـ ــب عل ـ ــى املرخ ـ ــ�ص لـ ـ ــه بالبنـ ـ ــاء تعي ـ ــني �شركـ ــة �أو مكتـ ــب هند�ســي مرخــ�ص لـ ــه بالعمـل
فـي ال�سلطنة  ،وذلك للإ�ش ـ ــراف علـ ـ ــى تنفيذ �أعمال البناء  ،و�ضمان االلتزام مبخططات
الرتخي�ص وا�شرتاطات البناء املقررة .
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املــادة ( ) 24
ال يجوز القيام بالأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الهيئة  ،وفقا لل�شروط
والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س :
1 -1احلفر فـي الطريق العام �أو فـي حرمه لتو�صيل خدمات البنية الأ�سا�سية للم�شروع .
2 -2احلفر خارج حدود الأر�ض املرخ�ص باالنتفاع بها .
املــادة ( ) 25
يحــظر ت ــرك خملفات الــردم ومــواد البنــاء � ،أو التخل ــ�ص منها فـي غي ــر املواق ــع املخ�ص�ص ــة
لذلك  ،والتي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 26
فـي حال خمالفــة حك ــم املادت ــني ( 24و  )25م ــن هذه الالئحـ ــة  ،يكون للهيئة اتخـ ــاذ �أح ــد
الإجراءين الآتيني :
�1 -1إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه  ،وذلك خالل
الأجل الذي حتدده له .
�2 -2إزالة �أ�سبـ ـ ــاب املخالف ــة  ،و�إع ــادة احل ــال �إىل م ــا كـ ــان عليه علـ ــى نفقـ ــة املخالـ ـ ــف ،
مع حتميله بكافة النفقات التي تكبدتها الهيئة فـي �سبيل ذلك .
وفـي جميع الأحوال يجوز للهيئة فر�ض غرامة �إدارية على املخالف مبا ال يجاوز ()100
مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،وذلك بعد قيامها ب�إنذاره بوجوب �إزالة
املخالفة وانق�ضاء الأجل املحدد لإزالتها .
املــادة ( ) 27
يجب على ذوي ال�ش�أن التوقف فورا عن �أعمال احلفر �أو البناء �أو الإعمار  ،فـي حال العثور
على �آثار �أو معامل �أثرية فـي املوقع  ،مع �إخطار الهيئة بذلك .
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املــادة ( ) 28
عل ــى ذوي ال�ش ـ ـ�أن  -عق ــب االنته ــاء من �أعم ـ ــال البن ــاء  -احل�صول على �شهادة �إمتام البن ــاء
من الهيئة  ،ويقدم طلب احل�صول على ال�شهادة على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به تقرير
من ال�شركة �أو املكتب الهند�سي امل�شرف على تنفيذ �أعمال البناء ي�ؤكد االلتزام ب�شروط
الرتخي�ص وغريهـا من ال�شــروط واملوا�صفات التي تكون الهيئة قد حددتهــا لــه وتتعلــق
ب�صفة ا�ستخدام املبنى �أو طبيعة الن�شاط االقت�صادي املزمع مزاولته فيه .
ويجوز للهيئة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات  ،و�إجراء ما يلزم من معاينات
للبت فـي الطلب املذكور .
وال يجوز �إ�شغال �أي مبنى �إال بعد احل�صول على ال�شهادة املذكورة .
املــادة ( ) 29
تتول ــى الهيئـ ــة درا�ســة طل ــب احل�ص ــول على �شهادة �إمتـام البناء والب ــت فيـ ــه خ ــالل مدة
ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفائه كافة امل�ستندات والبيانات واملعاينات
املطلوبة  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 30
يخطر مقدم طلب احل�صول على �شهادة �إمتام البناء بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه على العنوان
املـدون بالطلـب خالل ( )5خم�سة �أيام عمل  ،ويجوز ل�صاحب ال�شـ ـ�أن �أن يتظلـ ــم م ــن القرار
فـي حالة رف�ضه �إىل الرئي�س خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره �أو علمه اليقيني
برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 31
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز (  ) 30ثالثني
يومــا مـن تاريــخ تقدميــه  ،ويخطــر ذوو ال�شـ ـ�أن بنتيجــة التظلــم  .ويعــد م�ضي هــذه املــدة
دون بت قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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قــــرار
رقــم 2015/323
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة
فـــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقــــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44برفع �صف ــة املنفع ــة العامة ع ــن بعـ ــ�ض املخططــات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث
بتاريخ 16يوليو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �ش ـ�أن تنظي ــم البيئ ــة اال�ستثماري ــة فـ ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ـ ــة بالدق ــم
ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى امل�شروع ــات � ،سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركــة �أم ف ــرع ل�شركــة �أم م�ؤ�س�س ــة
�أجنبية  ،والأن�شطــة املهنية واحلرفـيــة  ،القائمة فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
فـ ــي تاري ــخ العمـ ــل ب�أحك ـ ــام الالئحـ ــة املرفقـ ــة توفـي ــق �أو�ضاع ــها طبق ــا لأحكـ ــام الالئحـ ــة
خالل �سنة من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من رم�ضــــــــان 1436هـ
املوافــــق  8 :من يـوليـــــــــو 2015م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة
فــي املنطقــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقـــم
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحـكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدمي ـ ــة وغريهـ ــا  ،املبينـ ــة احلـ ــدود واملوقـ ــع فـي املخطط املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
املجلـــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
امل�شروعـات :
امل�ش ــروعات التـ ــي يرخ ـ ـ ــ�ص ب�إقامته ـ ـ ــا فـ ــي املنطقـ ــة �سـ ــواء �أتخـ ــذت �شكل م�ؤ�س�ســة فرديــة
�أم �شركـ ــة �أم فـ ــرع ل�شركة �أم م�ؤ�س�س ــة �أجنبي ــة  ،والأن�شطـة املهنية واحلرفـيـة التــي يرخ ـ ـ ــ�ص
مبزاولته ـ ـ ــا فـ ــي املنطقة .
الن�شاط االقت�صادي :
�أي ن�ش ـ ـ ــاط جت ـ ـ ــاري �أو �صناع ـ ــي �أو زراع ـ ـ ــي �أو �سياح ـ ـ ــي �أو عقـ ـ ــاري �أو �إعالمـ ــي �أو خدم ــي
�أو مهنـ ــي  ،و�أي �أن�شطـ ــة �أخ ــرى يتطلبه ــا العمـ ــل داخ ـ ــل املنطق ـ ــة مب ـ ــا ال يتعـ ـ ــار�ض م ــع
القواني ــن النافذة فـي ال�سلطنة .
الرتخيــ�ص :
موافقـ ــة �صـ ــادرة م ــن الهيئ ــة للم�ش ــروع علـ ــى مزاول ــة ن�شـ ــاط اقت�صادي داخل املنطقة .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحــة على امل�شروعات التي تزاول ن�شاطا اقت�صاديا  ،وفـيما مل يرد
ب�ش�أن ـ ــه ن ــ�ص خ ـ ــا�ص  -فـي هــذه الالئحــة والقــرارات الــ�صادرة تنفـيذا لها  -ت�سري �أحكام
القوانني واللوائح والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة ذات ال�صلة بالن�شاط املرخ�ص به .
املــادة ( ) 3
ي�شتـ ــرط للرتخيـ ــ�ص مبزاول ـ ــة �أي ن�شـ ــاط اقت�صـ ــادي يخ�ض ــع الخت�ص ــا�ص جه ــة أ�خ ــرى ،
احل�صول على موافقة تلك اجلهة قبل البدء فـي مزاولة الن�شاط .
الف�صــل الثانــي
�إجــراءات منــح الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 4
ال يجـ ــوز للم�شروع ــات مزاول ــة �أي ن�شـ ــاط اقت�صـ ــادي داخـ ــل املنطقـ ــة � ،إال بعـ ــد احل�صـ ــول
على ترخي�ص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي حالة رغبة امل�شروع فـي مزاولة �أكرث من ن�شاط داخل املنطقة  ،يجب عليه احل�صول
على ترخي�ص لكل ن�شاط وفقا لأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها .
املــادة ( ) 5
ال يج ـ ــوز للم�شروع ـ ــات الب ـ ــدء ف ــي جتهيــز املن�ش�أة �أو القيام ب�أي �أعمال حت�ضريية � ،إال بعد
تقدمي طلب الرتخي�ص واحل�صول على موافقة مبدئي ــة م�ؤقت ــة م ــن الهيئـ ــة وفق ــا حلكــم
املـادة ( )8من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز الرتخيـ ــ�ص للم�ش ــروعات مبزاولـ ــة �أي ن�شاط حمظور �أو مقيد � ،إال بعد ا�ستيفاء
�شروط و�إجراءات رفع احلظر �أو القيد املقررة قانونا.
املــادة ( ) 7
يقــدم طلــب الرتخيــ�ص للهيئــة من �صاحب ال�ش�أن �أو من ميثله قانونا  ،على النموذج املعد
لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات التي يحددها النموذج امل�شار �إليه .
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ويجوز للهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات التي تراها الزمة للبت فـي طلب الرتخي�ص ،
ويعترب طلب الرتخي�ص ملغى �إذا مل يقم مقدم الطلب با�ستكمال كافة امل�ستندات املحددة
بالنموذج خالل ( )20ع�شرين يوم عمل من تاريخ �إخطاره .
املــادة ( ) 8
يجــب عل ــى الهيئ ــة درا�س ــة طل ــب الرتخيــ�ص والتحقق من ا�ستيفائه للم�ستندات والبيانات
الالزمــة و�إ�صــدار املوافـقــة املبدئي ــة امل�ؤقت ــة علي ــه � ،أو رف�ضــه مع ذكر ال�سبب  ،وذلك خالل
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات والبيانات الالزمة .
ويحظـ ــر علـ ــى ذوي ال�شـ ـ�أن ال�شـ ــروع فـ ــي مزاولة الن�شاط �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
النهائي .
املــادة ( ) 9
تكــون املوافقــة املبدئي ــة امل�ؤقت ــة ال�صــادرة علــى الطلــب مقرونــة بتحديــد ال�شروط الواجب
ا�ستيفا�ؤها  ،وذلك حلني �إجراء املعاينات املتطلبة قانونا على املن�ش�أة بعد ا�ستكمال �إن�شائها
وجتهيزها  ،وذلك خالل امليعاد املحدد لها  ،وذلك متهيدا لإ�صدار الرتخي�ص النهائي .
املــادة ( ) 10
تخ�ضع الأن�شطة االقت�صادية الواردة فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة للمعاينة من الهيئة
قبل منحها الرتخي�ص النهائي والبدء فـي ممار�سة الن�شاط االقت�صادي .
املــادة ( ) 11
�إذا تبي ــن للهيئ ــة عـ ــدم ا�ستيف ــاء امل�شـ ــروع ل�شروط مزاولة الن�شاط  ،فللهيئة اتخاذ �أحد
الإجراءين الآتيني :
 - 1منح امل�شروع �أجال �أخريا ال�ستيفاء اال�شرتاطات الالزمة ملزاولة الن�شاط .
 - 2رفـ ـ ــ�ض طل ـ ــب الرتخيـ ــ�ص  ،وف ــي هـ ـ ــذه احلال ـ ــة تعـ ـ ــد املوافقـ ـ ــة املبدئيـ ــة امل�ؤقت ــة
ك�أن مل تكن .
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املــادة ( ) 12
يج ــب عــلى مق ــدم الطل ــب  -بعــد ا�ستكمــال ال�شروط املحددة فـي املوافقة املبدئية امل�ؤقتة
ملزاولة الن�شاط � -إبالغ الهيئة بذلك للح�صول على الرتخي�ص النهائي .
وتقوم الهيئة بعد التحقق من ا�ستيفاء ال�شروط ب�إ�صدار الرتخي�ص النهائي خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تلقيها الإفادة من مقدم الطلب  .ال املا
املــادة ( ) 13
تكـ ــون م ـ ــدة الرتخي ــ�ص ( � ) 1سنـ ــة واحـ ــدة  ،تبـ ــد�أ مـ ــن تاريـ ــخ �ص ــدوره  ،قابلـ ــة للتجديـ ــد
مل ــدة �أو مل ــدد أ�خ ــرى  ،ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن قبل انتهاء مدة
الرتخي�ص مبدة ال تقل عن (  ) 30ثالثني يوما � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة قانونا ،
و�سداد الر�سم املقرر .
وفـي حال رف�ض طلب الرتخي�ص �أو رف�ض جتديده  ،يجب �أن يكون القرار ال�صادر بالرف�ض
م�سببا .
املــادة ( ) 14
يخط ــر مق ــدم طلـ ــب الرتخيـ ــ�ص بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون بطلب
الرتخي ــ�ص  ،ويجـ ــوز ل�صاحـ ــب ال�ش ـ ـ�أن �أن يتظلـ ــم م ــن قرار الرف�ض  ،مبوجب طلب يقدم
�إىل الرئي�س خ ــالل ( � )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فـيه �أ�سباب
التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
املــادة ( ) 15
تتــم درا�س ــة التظل ــم  ،والبـ ــت فـيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يومـ ــا م ــن تاريخ تقدميـ ــه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة
دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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الف�صـــل الثالـــث
االلتزامــــات واملحظـــورات
املــادة ( ) 16
للهيئ ــة  -فـ ــي �أي وق ــت  -ا�ستيف ــاء م ــا ت ــراه �ضروريـ ــا من م�ستندات �أو بيانات � ،أو �إجراء
معاينات  ،وذلك للتحقق من التزام امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي
داخل املنطقة ب�أحكام هذه الالئحة  ،و�شروط الرتخي�ص ال�صادر لها  ،والقوانني املعمول
بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 17
تلتزم امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي داخل املنطقة مبا ي�أتي :
 - 1التقي ــد بالتزامـ ــات ال�سلطنـ ــة املقـ ــررة مبوجـ ــب االتفاقيـ ــات الدولية ذات ال�صلة
بالن�شاط االقت�صادي املرخ�ص به .
 - 2االلتزام بالقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،واللوائح والقرارات التي ت�صدرها
الهيئة .
 - 3االلتزام ب�شروط الرتخي�ص ال�صادر لها .
� - 4إم�ساك ال�سجالت الالزمة وتقدمي البيانات واملعلومات التي حتددها الهيئة .
� - 5سداد الر�سوم وال�ضرائب امل�ستحقة قانونا فـي مواعيدها .
 - 6التع ــاون م ــع موظفـ ــي الهيئـ ــة مـ ــن ذوي �صفـ ــة ال�ضبطية الق�ضائية  ،ومتكينهم
من ممار�سة اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا  ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
� - 7إخطار الهيئة فورا ب�أي تعديالت تطر أ� على البيانات اخلا�صة بالرتخي�ص ال�صادر
لها � ،أو مقرات �أعمالها .
 - 8االلتزام بن�سب التعمني املقررة .
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املــادة ( ) 18
يحظر على امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي فـي املنطقة ما ي�أتي :
 - 1مزاولة �أي ن�شاط �آخر غري الن�شاط املحدد بالرتخي�ص ال�صادر لها .
 - 2التنازل عن الرتخي�ص بدون موافقة كتابية من الهيئة .
 - 3تعديل ال�شكل القانوين للم�شروعات بدون موافقة الهيئة .
 - 4القي ــام بـ ـ�أي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة � ،أو يتعار�ض مع �أغرا�ضها � ،أو يهدد �أمن
املن�ش�آت �أو امل�ستثمرين �أو العاملني بها �أو �سكانها � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
 - 5حيازة ب�ضائع يكون من�ش�ؤها دولة تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
 - 6حيـ ــازة الب�ضائ ــع الفا�س ــدة �أو التالفـ ــة �أو منتهيـ ــة ال�صالحي ــة �أو ذات الأثر ال�سلبي
على البيئة .
 - 7حيازة ب�ضائع حتمل كتابات �أو ر�سومات �أو عالمات تتعار�ض مع معتقدات وتعاليم
ومفاهيم الأديان ال�سماوية �أو تتنافـى مع الأخالق �أو الآداب العامة .
 - 8حيازة الب�ضائع املخالفة لقوانني حماية امللكية الفكرية وال�صناعية والتجارية
والأدبية والفنية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 9حيازة الب�ضائع املحظور دخولها �إىل ال�سلطنة .
 - 10خمالفة �شروط ومتطلبات ال�صحة العامة وال�سالمة و�صون البيئة .
الف�صــل الرابــع
�إلغــاء ووقــف الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 19
يجب �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للم�شروع فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ثبت �أنه �صدر بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة �أو م�ستندات مزورة .
� - 2إذا ثبت مزاولة امل�شروعات لأحد الأن�شطة املحظور مزاولتها فـي املنطقة .
 - 3بناء على طلب املرخ�ص لهم .
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املــادة ( ) 20
يج ــوز للهيئـ ــة وقـ ــف الرتخيـ ــ�ص ال�صـ ــادر للم�شـ ــروع � ،أو ف ــر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز
(  ) 100.000مائــة أ�لــف ريال عماين � ،أو اتخاذ الإجراءين معا  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا خالفت امل�شروعات �أحد �شروط الرتخي�ص .
 - 2خمالفة القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة واللوائح �أو القرارات التي ت�صدرها
الهيئة .
 - 3التوقف عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به مدة تزيد على (  ) 3ثالثة �أ�شهر بدون
عذر مقبول .
 - 4القيام ب�أي عمل يهدد ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،ال�صحة العامة �أو ال�سالمة
العامة �أو �صون البيئة فـي املنطقة .
 - 5عدم �سداد الر�سوم �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة للدولة فـي مواعيدها .
 - 6بيــع كامــل املن�شـ ـ�آت والتجهي ــزات الفني ــة الت ــي �أقامته ــا امل�شروعــات على الأرا�ضي
امل�ؤجرة دون �إخطار الهيئة .
وفـي حالة ا�ستمرار املخالفة بعد وقف الرتخي�ص �أو فر�ض الغرامة يجوز للهيئة النظر
فـي �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 21
ال يج ــوز للهيئـ ــة وقـ ــف الرتخيـ ــ�ص الـ�صــادر للم�شروع ــات فـ ــي احل ــاالت املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا
فـي املـادة ( ) 20مــن هــذه الالئحــة  ،قبل �إخطار ذوي ال�ش�أن باملخالفة املن�سوبة �إىل امل�شروع
وحتديد �أجل لإزالتها  ،وانق�ضاء الأجل املذكور دون �إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 22
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرار ال�صادر بوقف �أو �إلغاء الرتخي�ص  ،مبوجب طلب
يق ــدم �إلـ ــى املجل ــ�س خ ـ ــالل (� )60ستي ــن يوم ــا م ــن تاريخ �إخطارهم بالقرار  ،ويجب البت
فـي التظلم خالل (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
ويعد م�ضي هذه املدة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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جــــــدول
بالأن�شطـة االقت�صاديـة التـي تخ�ضـع للمعاينـة مـن الهيئـة
قبـل منحهـا الرتخيـ�ص النهائـي والبـدء فــي ممار�سـة ن�شاطهـا االقت�صـادي
م

الن�شـــاط االقت�صـــادي

1

تخزين ونقل النفط وم�شتقاته

2

تخزين ونقل الغاز الطبيعي وامل�سال

3

ال�صناعات الثقيلة

4

ال�صناعات الغذائية

5

ال�صناعات الدوائية

6

املطاعم

7

دور ال�سينما

8

املجمعات التجارية

9

م�ستودعات املواد الكيميائية

10

م�ستودعات املواد الغذائية

11

املدار�س واملعاهد العلمية

12

املراكز ال�صحية وامل�ست�شفـيات

13

دور احل�ضانة

 14من�ش�آت التخل�ص من النفايات ال�سائلة وال�صلبة والنفايات اخلطرة
15

حمطات تزويد الوقود
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�صنـدوق تقاعـد موظفـي اخلدمـة املدنيـة
قـــــرار
رقـــم 2015/132
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة
ا�ستنـ ــادا �إلــى قانـ ــون معا�ش ـ ــات ومكافـ ـ ـ�آت ما بعـ ــد اخلدمـ ــة ملوظفـي احلكوم ـ ــة العماني ـ ــني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 86/26
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2011/111
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2008/118
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم (مالية  -ت (/)12238م  .ت  .د)2014/4/7/
بتاريخ � 23أكتوبر 2014م ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة ال�صندوق فـي اجتماعه املنعقد بتاريخ  11يونيو 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية ل�صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من رم�ضـــــــــان 1436هـ
املوافــــق  2 :من يـوليــــــــــــو 2015م
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الفهــــــر�س
الف�صــــــل الأول
تعريف ـ ـ ــات و�أحكـ ـ ـ ـ ــام عام ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رقم
ال�صفحة

الف�صــــــل الثاين

�ش ـ ـ ــراء وا�ستئج ـ ـ ـ ــار العق ـ ـ ـ ـ ــارات

الف�صــــــل الثالث
�شـ ــراء املنق ــوالت وتنفي ــذ الأعم ــال وتقدي ــم اخلدمـ ــات
الف�صــــــل الرابع
ا�ستئجار وا�ستعارة املنقوالت من الغري وت�أجري و�إعارة وبيع املنقوالت اململوكة لل�صندوق
الف�صــــــل اخلام�س
املحافظ ـ ـ ــة عل ــى �أم ـ ـ ـ ــوال ال�صنـ ـ ـ ـ ـ ــدوق
الف�صــــــل ال�ساد�س
املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن
الف�صــــــل ال�سابع
املـوازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الف�صــــــل الثامن
الإي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الف�صــــــل التا�سع
امل�صروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الف�صــــــل العا�شر
ال�سلـ ـ ـ ـ ــف النرثيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الف�صــــــل احلادي ع�شر
اخل ــزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الف�صــــــل الثاين ع�شر
املكتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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81
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الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمــة املدنيــة
الف�صــــــل الأول
تعريفـــــات و�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبيق �أحك ـ ــام هذه الالئح ــة يك ــون للكلمـ ــات والعبـ ــارات الآتي ــة املعنـ ــى املب ــني قريـ ــن
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1ال�صــنـــــــــــــــــدوق � :صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية املن�ش�أ باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  86/26امل�شار �إليه .
 - 2املجـلـــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة ال�صندوق .
 - 3املـديـــــر العــــــــام  :مدير عام ال�صندوق .
 - 4املـــوظـف املخت�ص  :كل موظف م�س�ؤول ح�سب مهام واخت�صا�صات وظيفته .
 - 5الــــدلـيــــــــــــــــــــل  :كل دليل خا�ص بالإجراءات ذات ال�صلة بعمل ال�صندوق .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأعمال املالية والإدارية لل�صندوق  ,كما ت�سري
�أحك ـ ــام القانون املايل والئحت ـ ــه التنفيذية فيما مل يرد به ن�ص خ ـ ــا�ص فـي ه ــذه الالئحـ ــة
�أو فـي قرارات املجل�س  ,ومبا ال يتعار�ض مع اال�ستقالل املايل لل�صندوق .
املــادة ( ) 3
ت�شكل جلنة املناق�صات الداخلية بال�صندوق برئا�سة املدير العام  ,بقرار من رئي�س املجل�س ,
وت�شك ــل جل ــنة املناق�ص ــات الفرعي ــة بال�صن ــدوق برئا�س ــة نائ ــب املدي ـ ــر الـعــام للعمليـ ــات ,
بقــرار من املدي ــر العـ ــام .
املــادة ( ) 4
للمجل�س �شطب قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�أموال ال�صندوق فـي حالة عدم وجود م�س�ؤول
عن تلك اخل�سائر � ,أو تعذر معرفته رغم �إجراء التحقيق الالزم .
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وللمجل�س حتميل قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�سيارات ال�صندوق على جانب ال�صندوق
و�إعفاء املت�سبب  -كليا �أو جزئيا  -من هذه القيمة بناء على اقرتاح املدير العام  ,وفيما ال
يجاوز مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي املرة الواحدة  ,ومبا ال يزيد جمموعه
على مبلغ ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين فـي ال�سنة الواحدة .
املــادة ( ) 5
يكون التوقيع على ال�شيكات واحلواالت وخطابات التحويل وخطابات ال�ضمان وجميع
امل�ستندات واملعامالت املالية بتوقيعني  ,وفقا لكتيب التواقيع املعتمد من املجل�س  ,ويتم
�إخطار اجلهة ذات العالقة بوقف التعامل مع �صاحب التوقيع املعتمد عند �إلغاء اعتماد
توقيعه  ,ويكون الإخطار عن طريق املدير العام .
ويكون توقيع العقود وااللتزامات وفقا للحدود وال�صالحيات املحددة بكتيب التواقيع
امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 6
تبد أ� ال�سنة املالية لل�صندوق من �أول يناير  ,وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب
من كل عام .
املــادة ( ) 7
يعد ال�صندوق ح�سابات منتظمة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية  ,وعلى دائرة ال�ش�ؤون
املالية �أن تقوم ب�إعداد القوائم املالية اخلتامية ال�سنوية التي تو�ضح املركز املايل لل�صندوق ,
ونتيجة �أعماله  ,ورفعها �إىل املدير العام قبل نهاية �شهر مار�س من ال�سنة املالية التالية ,
التخاذ ما يلزم من �إجراء .
وترفع القوائم املالية املدققة �إىل املجل�س لالعتماد قبل نهاية �شهر يونيو من ال�سنة املالية
التالية  ,ويتم التوقيع عليها من رئي�س املجل�س  ,واملدير العام  ,بعد اعتمادها من املجل�س ,
وتر�س ـ ــل ن�سخة من التقارير املعتمدة  ,وتقاريـ ــر مراقبـ ــي احل�سابات  ,وخطـ ـ ــاب الإدارة ,
�إىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ,خالل (� )60ستني يوما من تاريخ االعتماد .
املــادة ( ) 8
يكون لل�صندوق مراقب ح�سابات خارجي من بني مكاتب املحا�سبة واملراجعة املرخ�ص لها
العمل بال�سلطنة  ,يتم تعيينه  ,وحتديد �أتعابه �سنويا من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 9
يعتمد املدير العام  ,الدليل  ,وال�سجالت  ,وغريها من النماذج الالزمة للعمل بال�صندوق .
املــادة ( ) 10
يكون القيد فـي ال�سجالت  ,وغريها من امل�ستندات الأخرى مبراعاة الآتي :
�1 -1إعـ ــداد امل�ستند واعتماده وفقـ ــا ملا هو مبـ ــني فـي الدليل  ,خـ ــالل الوق ــت املحـ ــدد ,
و�أن يرفق مع امل�ستند جميع ما يثبت �صحة ما جاء به من بيانات .
2 -2القيد بانتظام �أوال ب�أول .
3 -3عدم الك�شط � ,أو ال�شطب فـي ال�سجالت  ,و�أي م�ستندات �أخرى  ,ويكون الت�صحيح
 �إذا اقت�ضت ال�ضرورة  -ب�إجراء �أي تعديل فـي البيانات مقرتنا بتوقيع املوظفاملخت�ص  ,ومعتمدا من الرئي�س املبا�شر له .
4 -4توجيه القيود املحا�سبية �إىل احل�سابات املخت�صة  ,و�إجراء املطابقات بني احل�سابات
الإجمالية  ,وبني احل�سابات الفرعية املكونة لها ب�صفة دورية  ,ومنتظمة .
املــادة ( ) 11
على املوظف املخت�ص فور اكت�شاف �أي فقد �أو ت�شويه �أو تلف فـي ال�سجالت �أو �أي م�ستند �آخر
يكون فـي عهدته � -سواء فـي �أثناء اال�ستخدام �أو احلفظ � -إبالغ رئي�سه املبا�شر بالواقعة ,
وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر �إىل املدير العام لإجراء التحقيق  ,والوقوف على �أ�سباب
الفقد � ,أو الت�شويه � ,أو التلف  ,وحتديد امل�س�ؤولية �أو احلفظ �إذا تعذر الو�صول �إىل امل�س�ؤول .
و�إذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني �إبالغ االدعاء العام التخاذ �إجراءاته
ب�ش�أنها .
الف�صـــل الثانــــــي
�شـــراء وا�ستئجـــار العقـــارات
املــادة ( ) 12
يكـ ــون التعاقد على �شـ ــراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخـ ــدام الإداري لل�صن ــدوق
عن طريق املناق�صة  ,وذلك وفقا ملا ي�أتي :
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�1 -1إذا كان ــت قيم ـ ــة املناق�ص ــة تزي ــد على (  )3000000ثالث ــة مالي ــني ري ــال عمان ــي ,
فيتول ـ ــى جملـ ــ�س املناق�صات اتخاذ الإجراءات الالزم ــة لطرح املناق ــ�صة  ,والبـ ــت
فيها وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة املناق�صات الداخلية بال�صندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة ,
والبت فيها  ,وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�3 -3إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة املناق�صات الفرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة  ,والبت فيها ,
وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 13
يجــوز �ش ــراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخدام الإداري لل�صن ـ ــدوق عـ ــن طريـ ــق
املمار�سة فـي احلاالت وطبقا لل�شروط الواردة فـي قانون املناق�صات  ,وفقا ملا ي�أتي :
�1 -1إذا كانت قيمة العقار تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنـ ــة التي ي�شكلها جمل ــ�س املناق�صـ ــات وفقـ ــا للفقرة الأوىل مـ ــن املــادة ()51
من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت قيمة العقار تبلغ ( )100000مائة �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .
املــادة ( ) 14
يجوز التعاقد بالإ�سناد املبا�شر ل�شراء وا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخدام الإداري
لل�صندوق من الوحدات احلكومية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات احلكومية ,
بعد �أخذ موافقة املدير العام .
كما يجوز التعاقد بالإ�سناد املبا�شر على �شراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخدام
الإداري لل�صندوق من الأفراد �أو ال�شركات  ,وذلك فيما ال تزيد قيمته فـي املرة الواحدة
على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ,وفيما ال يزيد على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف
ريال عماين فـي حالة ال�ضرورة  ,وذلك بعد �أخذ موافقة املدير العام  ,على �أن تكون الأ�سعار
منا�سبة  ,مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
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املــادة ( ) 15
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة فنية ملعاينة العقار عند �شراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة
لال�ستخدام الإداري لل�صندوق  ,ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة اخت�صا�صاتها .
وعلـ ــى اللجنة �إعــداد حم�ضـ ــر باملعاينة موقعــا عليه من جميع الأع�ضاء  ,ومالك العقار ,
�أو مـ ــن ينوب عنه مبقت�ضى وكالة ر�سمية  ,وعر�ض املح�ضر على املدير الع ــام لالعتمــاد .
املــادة ( ) 16
تتولـ ــى ت�سلم العقـ ــار عند ال�شراء �أو اال�ستئجار جلنة ت�ضم �أع�ضـ ــاء فني ــني ت�شكـ ــل بقـ ــرار
من املدير العام  ,وتعد هذه اللجنة حم�ضرا بت�سلم العقار يت�ضمن من البيانات والإجراءات
ما ي�أتي :
1 -1و�صــفا دقيقا و�شامال جلميع �أجـ ــزاء العقـ ــار  ,وحمتوياته  ,وم�شتمالت ــه وملحقات ــه
الت ــي يتم ت�سلمه ــا وفقا مل ـ ــا جـ ــاء فـي �شهادة البيانات الــ�صادرة من �أمانة ال�سجل
العقاري �أو �أحد فروعها .
�2 -2إثبـ ــات حالة العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاتـ ــه وقت ت�سلمه ــا مـ ــن واق ــع
املعاينــة  ,وحتدي ــد مــا يكون قد �أ�صاب ــه من تل ــف خالل الفرتة ما بني معاينت ــه
وت�سلمه .
�3 -3إثبــات مــدى مطابقة العقار وحمتوياتـ ــه وم�شتمالتـ ــه وملحقات ـ ــه لال�شتـ ــراطات
املتفق عليها .
4 -4تدويـ ــن املالحظـ ــات �أو التحفظـ ــات التي قد تراهـ ــا اللجن ــة والتو�ص ـ ــية بالإج ــراء
�أو القرار الالزم فـي هذا ال�ش�أن .
ويوقــع املح�ضر من �أع�ض ـ ــاء اللجنة  ,ومالك العقار � ,أو من ينوب عنه مبقت�ض ــى وكالـ ــة
ر�سمية  ,ويعر�ض املح�ضر على املدير العام لالعتماد  ,واتخـ ــاذ الإج ــراء �أو القــرار الـ ــالزم
بالن�سبة للمالحظات �أو التحفظات التي تبديها اللجنة .
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املــادة ( ) 17
يكون ا�ستئجار ال�صندوق للعقارات طبقا للأحكام الواردة فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6
فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية
وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها  ,على �أن يت�ضمن عقد الإيجار الآتي :
1 -1النـ ــ�ص على التزام امل�ؤجر بت�سليم العقار �صاحل ـ ــا للغر�ض امل�ؤجر من �أجلـ ــه ,
ولل�صنـ ــدوق فـي حالة �إخالل امل�ؤجر بهذا االلتزام ف�سخ عقد الإيجار و�إلزام امل�ؤجر
برد الأجرة املدفوعة قبل ت�سلم العقار �أو �أي مبالغ �أخرى على �سبيل التعوي�ض عن
�أي �ضرر حلق ال�صندوق ب�سبب هذا الف�سخ .
2 -2الن�ص فـي العقد على التزام امل�ؤجر ب�إجراء الرتميمات و�أعمال ال�صيانة ال�ضرورية
لبقاء العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاته �صاحلا للغر�ض امل�ؤجر من �أجله ,
و�إذا مل يقــم امل�ؤجر بـ ــذلك خالل م ــدة يحددهـ ــا ال�صن ـ ــدوق من خـ ــالل �إخط ـ ــاره
للم�ؤجر كتابة ب إ�جـ ــراء هذه الرتميمات و�أعمال ال�صيانة  ,يقوم ال�صندوق بذلك
على ح�ساب امل�ؤجر  ,وخ�صم تكاليفها من الأجرة .
املــادة ( ) 18
يتم التعاقد والتوقيع على العقد نيابة عن ال�صندوق وبا�سمه فـي حالة �شراء �أو ا�ستئجار
العقارات الالزمة لال�ستخدام الإداري لل�صندوق وفقا ملـ ــا ورد فـي املــادة ( )101من هذه
الالئحة  ,ويتم ا�ستكمال الإجراءات الالزمة تبعا لذلك من توثيق وت�سجيل وغريها با�سم
ال�صندوق و�أخذ ال�ضمانات الالزمة  ,وال يجوز �سداد قيمة العقار �إال بعد ت�سلمه  ,وت�سجيل
عقد البيع .
الف�صــل الثالــــث
�شراء املنقوالت وتنفيذ الأعمال وتقدمي اخلدمات
املــادة ( ) 19
يكون �شراء املنق ــوالت � ,أو تنفيذ الأعمال � ,أو تقدمي اخلدمـ ــات عن طريق املناق�ص ــة  ,وفقـ ــا
ملا ي�أتي :
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�1 -1إذا كانت قيمـ ــة املناق�ص ــة تزيــد عل ــى (  )3000000ثالثة مالي ــني ري ــال عمان ــي ,
فيتوىل جمل�س املناق�صات اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة والبت فيها ,
وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة املناق�صات الداخلية بال�صندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة
والبت فيها  ,وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�3 -3إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة فرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة والبت فيها  ,وفقا لقانون
املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 20
يجوز �شراء املنقوالت � ,أو تنفيذ الأعمال � ,أو تقدمي اخلدمات الالزمة لل�صندوق بطريق
املمار�سة  ,وفقا ملا ي�أتي :
�1 -1إذا كانت القيمة تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنـ ــة التي ي�شكله ــا جملــ�س املناق�ص ــات وفقا للفق ــرة الأولـ ــى مـ ــن املــادة ()51
من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت القيمة تبلغ ( )100000مائة �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .
املــادة ( ) 21
يجوز لل�صندوق التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع الوحدات احلكومية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات
العامة �أو ال�شركات احلكومية  ,لتنفيذ �أعمال � ,أو �شراء منقوالت � ,أو احل�صول على خدمات
فنية �أو ا�ست�شارية � ,أو توريد �أ�صناف �أو مهمات  ,بعد �أخذ موافقة املدير العام .
كما يجوز لل�صندوق التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب اال�ست�شاري ,
لتنفيذ �أعمال � ,أو �شراء منقوالت � ,أو احل�صول على خدمات فنية �أو ا�ست�شارية � ,أو توريد
�أ�صناف �أو مهمات  ,وذلك فيما ال تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على ( )10000ع�شرة �آالف
-43-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1106

ريال عماين  ,وفيما ال تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف
ريال عماين  ,فـي حالة ال�ضرورة  ,وذلك بعد �أخذ موافقة املدير العام  ,على �أن تكون
الأ�سعار منا�سبة  ,مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
املــادة ( ) 22
ال يجوز ال�شراء فـي ال�شهر الأخري من ال�سنة املالية �إال بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل
ال�ضرورية .
املــادة ( ) 23
على الدائ ــرة �أو الق�س ــم املخت�ص بال�ش ــراء فح ــ�ص ومعاينة املنق ــوالت امل�شرتاة  ,والت أ�ك ــد
من مطابقته ــا للموا�ص ــفات املــحددة بالعق ــد �أو �أمر ال�ش ــراء  ,و�صالحيتها لال�ستخ ــدام ,
وذلك قبل الت�سلم .
ويجوز ملدير ال�ش�ؤون الإدارية ت�شكيل جلنة للت�سلم  ,على �أن ت�ضم �أع�ضاء لديهم خربة
و�إمل ـ ــام باملوا�صفات املطلوبة فـي املنقوالت امل�شتـ ــراة  ,وتتوىل هذه اللجن ــة ت�سلم املنق ـ ــوالت
بعد الت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املطلوبة  ,ويكون الت�سلم بناء على حم�ضر يت�ضمن
م ــا تــم مــن �إجراءات  ,وما انتهت �إليـ ــه نتيجة املعاينة �أو الفح ــ�ص  ,ويوق ــع ه ــذا املح�ض ــر
من جميع الأع�ضاء  ,ويرفع �إىل مدير ال�ش�ؤون الإدارية لالعتماد .
املــادة ( ) 24
ال يج ــوز ت�سلـ ــم املنقوالت امل�شرتاة �أو قبول الأعمال املنفذة �أو اخلدمات املقدم ــة �إذا تب ــني
من نتيجة املعاينة والفح�ص عدم مطابقتها للموا�صفات املحددة فـي �أمر ال�شراء �أو العقد ,
�أو عدم �صالحيتهــا لال�ستخ ــدام فـي �ضوء احلالة التي تكـ ــون عليها وقت الت�سلم والغ ــر�ض
من ال�شراء ومدة ال�صالحية .
ويتم رف�ض ت�سلم املنقوالت ب�إخطار البائع كتابة  ,وتكليفه بنقل املنقوالت على ح�سابه
خالل مدة حمددة بالإخطار  ,ويكون البائع م�س�ؤوال عن كل فقد �أو تلف �أو هالك يحدث
للمنقوالت بعد انق�ضاء هذه املدة  ,مع �إلزامه بتوريد منقوالت جديدة بذات املوا�صفات
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وال�شروط املحددة باالتفاق عند التعاقد � ,أو �إ�صدار �أمر ال�شراء  ,دون زيادة فـي الأ�سعار ,
والتوريد بال�سعر املخف�ض �إذا طر أ� على هذه الأ�سعار تخفي�ض عند التوريد .
وحتدد مدة معينة لإعادة توريد املنقوالت �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات  ,وفـي حالة
الإخـالل بهـ ــذا االلتـ ــزام من قبل املتعاقـ ـ ــد يكون ال�شراء �أو التنفي ــذ �أو تقديـ ــم اخلدم ـ ـ ـ ــة
على ح�سابه مع �إلزامه ب�أي فروق فـي الأ�سعار  ,وتعوي�ض �أي �ضرر يحدث نتيج ـ ــة هذا
الت�أخري  ,مع فر�ض غرام ـ ــة ت�أخري بواقع ( )%1واحد فـي املائة من قيمة العق ــد �أو أ�م ــر
ال�شراء ع ــن كل �أ�سب ــوع ت�أخري عن الفت ــرة املحددة للتنفيذ  ,ما لـ ــم يقدم عذرا مقبـ ــوال ,
وال يجوز  -فـي جميع الأحوال � -أن يزيد احلد الأق�صى لقيمة الغرامات املالية املفرو�ضة
طوال مدة توريد املنقوالت � ,أو تنفيذ الأعمال � ,أو تقدمي اخلدمات على ( )%10ع�شرة فـي
املائة من قيمة العقد �أو �أمر ال�شراء  ,ويكون لل�صندوق احلق فـي خ�صم قيمة الغرامات
املالية مبا�شرة من م�ستحقات املتعاقد لديه  ,دون حاجـة �إىل تنبيـه �أو إ�نـذار .
املــادة ( ) 25
يج ـ ــب ت�ضم ــني العقد �أو �أمر ال�شراء التـ ــزام البائع ب�ضمان �أي عيب فـي املنق ــوالت املبيعـ ــة
بعد ت�سل ــم هذه املنقـ ــوالت فـي حالة �أن يك ــون من �ش�أن هذا العيب االنتقـ ــا�ص من قيـمة
املنق ــول �أو الت�أثي ــر فـي �صالحيتـ ــه لال�ستخدام فـي الغر�ض املخ�ص�ص من �أجله  ,ويحـ ــدد
لاللتزام بهذا ال�ضمان مــدة معينة يظل فيها االلتزام قائما  ,و�إن مل يكن البائ ــع على علـ ــم
بوج ــود العيب .
املــادة ( ) 26
يجـ ــوز فـي �أثنـ ــاء فرتة �سريان الع ــقد �أو امل ــدة املح ــددة ب�أم ــر ال�شـ ــراء �إ�ص ــدار �أم ــر
تغييـ ــري �أو �أكرث بالزيادة �أو النق�صان �سواء بالن�سبة ملدة التوريد �أو قيمة �أو نوع �أو كميات
�أو موا�صفات الأ�صناف املطلوبة من منقوالت �أو �أعمال �أو خدمات  ,وذلك طبقا للإجراءات
والقواعد املن�صو�ص عليها فـي قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 27
تقوم الدائرة �أو الق�س ــم املخت�ص بقيد البيانات اخلا�صة باملنقوالت امل�شرتاة وفقا للنظـ ــام
الذي يحدده الدليل .
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الف�صــل الرابـــع
ا�ستئجــار وا�ستعــارة املنقــوالت مــن الغيـــر
وت�أجيــر و�إعــارة وبيـــع املنقــوالت اململوكــة لل�صــندوق
املــادة ( ) 28
يجوز لأغرا�ض حمددة طبقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة ا�ستئجار منقوالت من الغري
مبقت�ضى عقد يت�ضمن �أو�صاف وبيانات هذه املنقوالت  ,وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
1 -1و�ص ــف املنقـ ــوالت امل�ست�أجرة وبيان حالتهـ ــا  ,و�إثبات ما قد يوجد به ــا م ــن عي ــوب
ظاهرة .
2 -2الأجرة املحددة  ,وطريقة ال�سداد .
3 -3مدة الإيجار .
4 -4حتدي ــد حق ــوق والتزامات كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر  ,وفق ــا للأو�ضــاع وال�شــروط
التي تكفل حتقيق م�صلحة ال�صندوق .
�5 -5أن تقت�صر م�س�ؤولية ال�صندوق عند ت�سليم املنقول امل�ست�أجر �إىل امل�ؤجر فـي نهاية
مـ ــدة العق ــد عل ــى �إ�صــالح التلف النا�شئ من �سوء اال�ستعمــال  ,فـي حالـ ــة �إثبات ــه
من امل�ؤجر .
املــادة ( ) 29
يجوز لل�صندوق ا�ستعارة املنقوالت اململوكة للوحدات احلكومية لأغرا�ض حمددة بناء
على مقت�ضيات امل�صلحة العامة  ,وفقا لل�شروط التي يتم االتفاق عليها بني ال�صندوق ,
والوحدة احلكومية امل�ستعار منها .
وتكون اال�ستعارة بناء على �إثبات هذه ال�شروط فـي حم�ضر يوقع من ممثل عن الوحدة
امل�ستعار منها  ,وممثل عن ال�صندوق يتم اختياره  ,بعد موافقة مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية .
ويجوز �إعارة املنقوالت اململوكة لل�صندوق ملكية خا�صة �إىل الوحدات احلكومية على النحو
املقرر ال�ستعارة املنقوالت من هذه الوحدات  ,وذلك بعد موافقة املدير العام .
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( 30 ) IOÉ``ŸG
OÉæ°SE’G hCG , »æ©dG OGõŸG jôW øY á°UÉN á«µe ¥hóæ°üd ácƒªŸG ä’ƒæŸG ÒLCÉJ ¿ƒµj
. ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaGƒe ó©H , ô°TÉÑŸG
ÖÑ°ùd ƒæŸG Óg hCG , J hCG , óa ádÉM »`a - ¥hóæ°üd …ODƒj ¿CÉH ôLCÉà°ùŸG õàjh
Égójó– ºàjh , Ó¡dG hCG , àdG hCG , óØdG ïjQÉJ »`a ƒæŸG áª«b - ôLCÉà°ùŸG ¤EG ™Lôj
¢†jƒ©àdG ÖW »`a ¥hóæ°üdG ëH ÓNE’G ¿hO , áëFÓdG òg øe (33) IOÉ``ŸG IÉYGôÃ
. QGô°VC’G øe dP ÒZ øY
( 31 ) IOÉ``ŸG
ä’ƒæŸG »`a ™«ÑdÉH ±ô°üàdG - IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf áaGƒe ó©H - Rƒéj
IóFGõdG hCG , É¡dÉª©à°SG £H hCG , àdG øe É¡«Y ¢°ûîj »àdG hCG , Éª©à°SÓd á²É°üdG ÒZ
. äÉØîŸG hCG , áLÉ²G ¢Y
ó`` `jQƒàdG ïjQÉJ øe - bC’G ¢Y - »°†æj ¿CG , IOÉ``ŸG ò¡d É`` ah ä’ƒ`` æŸG ™«Ñd •Î°ûjh
: á«JB’G OóŸG
. äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh ä’B’Gh çÉKCÓd áÑ°ùædÉH äGƒæ°S ¢ùªN - CG
. iôNC’G ædG FÉ°Shh äGQÉ«°ùd áÑ°ùædÉH äGƒæ°S â°S - Ü
òg øe (Ü)h (CG) øjóæÑdG »`a ÉgôcP Oôj  »àdG ƒ°UCÓd áÑ°ùædÉH äGƒæ°S ™Ñ°S - ê
. IOÉ``ŸG
òg øe (33) IOÉ``ŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG áæédG QGôb ¢Y AÉæHh , OóŸG òg øe AÉæãà°SGh
: Úà«JB’G ÚàdÉ²G ióMEG »`a ™«ÑdG äGAGôLEG PÉîJG Rƒéj , áëFÓdG
. áLÉ²G ¢Y IóFGR ä’ƒæŸG ¿CG âÑK GPEG - CG
. Éª©à°SÓd ä’ƒæŸG á«MÓ°U óY - Ü
( 32 ) IOÉ``ŸG
™«ÑdG Rƒéjh , »æ©dG OGõŸG jôW øY á°UÉN á«µe ¥hóæ°üd ácƒªŸG ä’ƒæŸG ™«H ¿ƒµj
(5000) ÑÃ QóJ IóMGƒdG IôŸG »`a ™«Ñd á°Vhô©ŸG ä’ƒæŸG âfÉc GPEG , ô°TÉÑŸG OÉæ°SE’ÉH
. IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf áaGƒe ó©H dPh , bCÉa ÊÉªY ÉjQ ±’BG á°ùªN
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املــادة ( ) 33
يتولـ ــى بيع املنقوالت اململوكة لل�صندوق ملكية خا�ص ــة جلنة ت�شك ــل لهذا الغ ــر�ض بق ــرار
من نائـ ــب املديـ ــر الع ــام للخدمـ ــات امل�سانـ ــدة  ,ويح ــدد القـ ــرار ال�صـ ــادر بت�شكيـ ــل اللجنـ ــة
اخت�صا�صاتها  ,على �أن يكون من هذه االخت�صا�صات تقدير الثمن الأ�سا�سي للمنقوالت
املعرو�ضة للبيع  ,وت�صنيفهـ ــا فـي جمموعات متجان�سة مع حتديـ ــد موا�صف ــات تف�صيليـ ــة
لكل جمموعة على حدة  ,ومبراعاة اال�سرت�شاد ب�أثمان البيع ال�سابق  ,و�أحوال ال�سوق ,
وحالة املنقـ ــوالت املعرو�ضة للبيـ ــع  ,والقيمة ال�سوقية للمنقوالت امل�شابهة لها  ,وعمرهـ ـ ــا
اال�ستهالك ــي  ,وغي ــر ذلك من العنا�ص ــر �أو العوامـ ــل التي تدخـ ــل فـي تقديـ ــر �أثم ــان هـ ــذه
املنقوالت  ,ومبا يكفل حتقيق م�صلحة ال�صندوق .
ويجوز للجنة  -بعد موافقة نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة  -اال�ستعانة باخلرباء
واملخت�صني �إذا تطلب الأمر ذلك .
ويجب مراعاة ال�سرية التامة فيما يخ�ص الثمن الأ�سا�سي الذي تقدره اللجنة  ,بحيث
تو�ضع امل�ستندات �أو التقارير �أو غريها من الأوراق املت�ضمنة هذا التقرير داخل مظروف
مغل ــق ي�سل ــم عنـ ــد بدء املزاد �أو فتح املظاريف �إىل رئي�س اللجنة املخت�صة بالبيع  ,وي�سلـ ــم
فـي حالة البيع بطريقة الإ�سناد املبا�شر �إىل نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة .
املــادة ( ) 34
فـي حالة البيع باملزاد العلني يتم الإعالن قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد
لإجراء املزاد  ,بالن�شر باللغت ــني العربية والإجنليزية فـي �صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار ,
وعلى موقع ال�صندوق فـي �شبكة املعلومات .
وفـي حالة البيع بطريق الإ�سناد املبا�شر يكون الإعالن وفقا مل ــا يقرره مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يت�ضمن الإعالن البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للمنقوالت
املعرو�ضة للبيع  ,وامليعاد الواجب تقدمي الطلبات خالله .
املــادة ( ) 35
يكون البيع عن طريق املزاد العلني باال�ستعانة بالأ�شخا�ص املرخ�ص لهم قانونا من اجلهات
املخت�صة مبزاولة مهنة الداللة  ,مقابل العمولة التي يتم االتفاق عليها مع جلنة البيع
باملزاد العلني  ,على �أال يتجاوز مقدارها ( )%2اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
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ويجوز فـي احلاالت التي يقدرها املدير العام اال�ستعانة ب�أحد موظفـي ال�صندوق للقيام
بالداللة  ,على �أن ت�صرف له مكاف�أة يحددها املدير العام  ,على �أال يتجاوز مقدارها ()%2
اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
املــادة ( ) 36
على جلنة البيع �أن حترر حم�ضرا مبا مت من �إجراءات فـي �أثناء جل�سة املزاد العلني  ,يتم
توقيعه من جميع الأع�ضاء  ,ويكون �إر�ساء املزاد � ,أو البيع من قبل اللجنة على مقدم �أعلى
�سعر م�ستوف لل�شروط .
املــادة ( ) 37
فـي حالة البيع باملزاد العلني يلتزم املتزايد بدفع ت�أمني م�ؤقت يقدره مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإداري ــة  ,وذلك تبعا لقيمـ ــة املنقـ ــوالت املعرو�ض ــة  ,ويدف ــع ه ــذا الت�أمني نقـ ــدا � ,أو ب�شي ـ ــك
معتمد � ,أو مقابل تقدمي خطاب �ضمان م�صرفـي  ,وي�سلم الت�أمني �إىل رئي�س جلنة البيع
باملزاد العلني قبل الدخول فـي املزاد  ,مقابل �إي�صال للمتزايد .
ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بدفع باقي قيمة املنقوالت املبيعة نقدا فـي تاريخ ومكان انعقاد
جل�سة املزاد العلني  ,مقابل ت�سليمه �إي�صاال بالقيمة املدفوعة منه بالكامل من رئي�س جلنة
البيع .
ويجوز منح الرا�سي عليه املزاد مهلة �إ�ضافية ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام ل�سداد باقي قيمة
املنقوالت املبيعة  ,ب�شرط �أن يقوم فـي تاريخ ومكان انعقاد جل�سة املزاد العلني بدفع مبلغ
مقداره (� )%40أربعون فـي املائة من قيمة املنقوالت امل�شار �إليها مقابل �إي�صال يفيد ت�سلم
هذا املبلغ منــه  ,ولل�صندوق م�صادرة املبل ــغ املدفوع بالكامل �إذا تخلف الرا�سي عليه امل ــزاد
عن �سداد باقي املبلغ من قيمة املنقوالت املبيعة بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ويجب على رئي�س جلنة البيع �أن ي�سلم املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة فـي ال�صندوق
الت�أمين ــات واملبالغ املدفوع ــة من املتقدمـ ــني للمزاد العلني  ,وعن قيمة املنقوالت املبيع ــة
من الرا�سي عليه املزاد مقابل �إي�صال بالت�سليم .
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املــادة ( ) 38
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل املتزايد الذي مل ير�س عليه املزاد مقابل �سحب �إي�صال ت�سلم الت�أمني
بعد التوقيع من املتزايد مبا يفيد ت�سلمه الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .
املــادة ( ) 39
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع ال�شروط الآتية :
1 -1الت ــزام الرا�س ــي علي ــه املزاد مب�صاريف الداللة التي حتددها جلن ــة البيــع بامل ــزاد
العلني  ,وذلك ما مل يكن القائم ب�أعمال الداللة من موظفـي ال�صندوق .
2 -2التـ ــزام الرا�سـ ــي عليـ ــه امل ــزاد �أو امل�شت ــري بال�ضريبـ ــة اجلمركيـ ــة على املنق ــوالت
التي ا�شرتاها فـي احلاالت الواجب فيها �سداد هذه ال�ضريبة على هذه املنقوالت .
�3 -3أن الكميات املعلن عنها قابلة للزيادة � ,أو العجز  ,طبقــا ملــا �سي�سفــر عنــه الت�سليــم
الفعلي .
4 -4عـ ــدم الت ــزام ال�صن ــدوق ب�ضم ــان �أي عيـ ـ ــب فـي املنقـ ــوالت املبيع ــة  ,و�أن ت�سليمه ــا
�إىل امل�شرتي يعترب مربئا لذمة ال�صندوق من تاريخ الت�سلم .
5 -5التــزام الرا�ســي علي ــه امل ــزاد �أو امل�شرتي بنقل املنقوالت التي دفع قيمتها بالكام ــل
فـي موعد �أق�صاه (� )7سبعة �أيام من تاريخ ر�سو املزاد �أو البيع .
ولل�صندوق بعد انق�ضاء املدة املحددة لت�سليم باقي مبلغ البيع � ,أو نقل املنقوالت � -سواء
فـي حالة البيع باملزاد العلني �أو بالإ�سناد املبا�شر � -إعادة بيع املنقوالت على ح�ساب امل�شرتي ,
وحتميله كافة م�صاريف �إعادة البيع  ,وال يرد �إىل امل�شرتي �إال الثمن الذي ح�صل منه بعد
خ�صم هذه امل�صروفات فـي حالة �إعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�سا املزاد �أو البيع
عليه  ,ويكون امل�شرتي م�س�ؤوال عن كل فقد �أو تلف �أو هالك فـي املنقوالت التي مل يتم
نقلها حتى تاريخ �إعادة البيع  ,كما ت�سري هذه القواعد فـي حالة �إعادة البيع .
املــادة ( ) 40
يجوز للجن ــة البيع باملـ ــزاد العلني ت�أجي ــل البيع �إىل جل�سة تالية � ,إذا قـ ــل عدد املتزايدي ــن
عن ( )3ثالثة � ,أو مل ت�صل الأثمان املعرو�ض ــة �إىل الثمــن الأ�سا�ســي املقــدر للمنقــوالت
املعرو�ضة للبيع  ,وي�سري هذا احلكم فـي حالة البيع بالإ�سناد املبا�شر .
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á``°Vhô©ŸG ä’ƒ`` æªd »°SÉ°SC’G ø`` ªãdG »`a ô¶ædG IOÉYEG ™«Ñd ¿ÓYE’G IOÉYEG `` Ñb Rƒ``éjh
. »°SÉ°SC’G øªãdG øe áFÉŸG »`a Ú°ùªN (%50)¤EG á°Vhô©ŸG ¿ÉªKC’G °üJ  GPEG
( 41 ) IOÉ``ŸG
™`` «ÑdG IOÉYEG hCG ä’ƒ`` `æŸG ™«H øe á°üëàŸG dÉÑŸG ´GójEGh ójQƒJ á°ü``àîŸG IôFGódG ¢Y
ïjQÉJ øe ÌcC’G ¢Y ªY ÉjCG áKÓK (3) ÓN dPh , IQOÉ°üŸG äÉæ«eCÉàdG á«°üM hCG
. ¥hóæ°üd ¢ü°üîŸG ÜÉ°ù²G »`a , IQOÉ°üŸG hCG , «°üëàdG
( 42 ) IOÉ``ŸG
ádÉM »`a , ô°TÉÑŸG OÉæ°SE’G É“EG hCG OGõŸG AÉ°SQEG Ñbh ¿ÓYE’G ó©H ™«ÑdG AÉ¨dEG É©dG ôjóªd
¿ÓYEÓd ÚeóàŸG QÉ£NEGh , ÜÉÑ°SCGh ±hôX øe Qój É`Ÿ Éah É«FÉ¡f ™«ÑdG øY AÉæ¨à°S’G
. ÉÑÑ°ùe QGôdG Gòg ¿ƒµj ¿CG ¢Y , É«FÉ¡f ™«ÑdG AÉ¨dEÉH ô°TÉÑŸG OÉæ°SE’G äÉÑ£H hCG
( 43 ) IOÉ``ŸG
, á©«ÑŸG ä’ƒæŸG ¬ª°ùàH …Î°ûŸG QGôbEG øª°†àj óY ä’ƒæŸG ™«H óæY Qôëj ¿CG Öéj
ßØëjh , iôNC’G äGóæà°ùŸG »bÉH ™e e »`a ó©dG Gòg ´Oƒjh , ™«ÑdG •hô°ûH ¬eGõàdGh
ä’ƒæŸÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ó«b ºàjh , ¥hóæ°üdÉH ¢üàîŸG º°ùdG hCG IôFGódG iód ŸG Gòg
. «dódG Oóëj …òdG É¶æd Éah á©«ÑŸG
( 44 ) IOÉ``ŸG
¥hó`` ` `æ°üdG »`` ` a Ióª`` à©ŸG êPÉ`` `ªædG ´É`` `ÑJÉHh , äÓ`` `é°ùdG »`a ä’ƒ`` æŸG äÉ`` ÑKEGh ó`` «b º`` `àj
. `` ` `°üØdG Gòg »`a IOQGƒdG ±ô°üàdG ä’ÉM ™«ªL »`a ¢Vô¨dG Gò¡d
¢ù````eÉÿG ````°üØdG
¥hó```æ°üdG Gƒ```eCG ¨``Y á```¶aÉëŸG
( 45 ) IOÉ``ŸG
GƒeCG ¢Y á¶aÉëªd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG ¢ü``àîŸG º``°ùdG hCG IôFGódG ¢Y Öéj
. ¥hóæ°üdG
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, ``J hCG , óa …CÉH ¢``YC’G ¢ù``«FôdG hCG ô`` `°TÉÑŸG ¢ù«FôdG QÉ`` £NEG ¢üàîŸG `` XƒŸG ¢`` `dƒàjh
`` àdG hCG ó``ØdG ÖÑ°S áaô©Ÿ AGô`` LEG øe õj É`` e PÉ`` îJ’ , ¥hóæ°üdG Gƒ`` eCG »`a Ó`` g hCG
, Oƒ`` Lh óY á``dÉM »`ah , ôFÉ°ùÿG áª«H hDƒ°ùŸG áÑdÉ£eh á«dhDƒ°ùŸG ó`` jó–h Ó¡dG hCG
. áëFÓdG òg ÉµMC’ Éah , ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°T ºàj , hDƒ°ùŸG ójó– Qò©J hCG
( 46 ) IOÉ``ŸG
. ¢ùéŸG Qôj Ée Ö°ùM áªàëŸG á«dÉŸG ôWÉîŸG ¢Y ÚeCÉàdG Rƒéj
( 47 ) IOÉ``ŸG
¿ƒfÉb ÉµMC’ Éah , äGQÉ«°ùdG ¢Y ÚeCÉàdG äGAGôLEÉH É«dG á°üàîŸG IôFGódG ¢Y Öéj
Gò`` `«ØæJ IQOÉ`` °üdG äGQGô`` dGh , 94/34 º`` bQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG äÉ`` `ÑcôŸG ø`` «eCÉJ
¥hóæ°üdG äGQÉ«°S ¢†©Ñd ÚeCÉàdG øª°†àj ¿CG Rƒéjh , ÓeÉ°T ÚeCÉàdG ¿ƒµj ¿CGh , ¬eÉµMC’
. áæ£°ùdG OhóM êQÉN á«£¨J
É¡JÓªà°ûeh , É¡JÉjƒàh , á°UÉN á«µe ¥hóæ°üd ácƒªŸG ÊÉÑŸG ¢Y ÚeCÉàdG Öéjh
. «dódG ÉgOóëj »àdG äGAGôLEÓd Éah , É¡JÉëeh
( 48 ) IOÉ``ŸG
áWÉ°SƒdG äÉcô°ûH áfÉ©à°S’G á°üàîŸG IôFGód Rƒéj , áëFÓdG òg ÉµMCÉH ÓNE’G ¿hO
. ÚeCÉàdG äGAGôLEG PÉîJG »`a
ÓN ¬jód øeDƒŸG ÆÓHEGh , ÚeCÉàdG á«Kh »`a IOQGƒdG •hô°ûdG IÉYGôe IôFGódG òg ¢Yh
. ¬Yƒbh ádÉM »`a çOÉ²ÉH á«KƒdG »`a IOóëŸG IóŸG
( 49 ) IOÉ``ŸG
Ö«°üj Ée ¢†jƒ©Jh ìÓ°UEG «dÉµàH áÑdÉ£ŸG äGAGôLEG PÉîJG á°üàîŸG IôFGódG ¤ƒàJ
: á«JB’G ´É°VhC’Gh óYGƒd Éah , çOGƒ²G ÖÑ°ùH QGô°VCG øe ¥hóæ°üd ácƒªŸG äGQÉ«°ùdG
ªëàJ h , É¡FÉ°S øe »°üî°T CÉ£N ÖÑ°ùH IQÉ«°ùd ™bh çOÉ²G ¿CG âÑK GPEG - 1
á«Kh »`a IOQGƒdG •hô°ûd Éah , «dÉµàdG òg áª«b É¡jód øeDƒŸG ácô°ûdG
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IÉYGôÃ dPh , RÓdG ¢†jƒ©àdG hCG ìÓ°UE’G «dÉµàH ¬àÑdÉ£e ºàj , ÚeCÉàdG
õ`` é²Gh RÉ`` æàdG ä’ÉM ó`` jó– ¿CÉ` `°ûH 94/115 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ÉµMCG
. ÚØXƒŸG äÉbÉëà°SG ¢Y
ø`` µj  , `` FÉ°ùdG IOGQEG ø`` Y á`` LQÉN ±hôX ÖÑ°ùH ™bh ób çOÉ²G ¿CG âÑK GPEG - 2
ìÓ°UEÓd áeRÓdG «dÉµàdG ¥hóæ°üdG `` ªëàj , É`` ¡©bƒJ hCG , É¡©aO ¬©°Sh »`a
ªëàJ  Ée , á`` ëFÓdG òg ÉµMC’ Éah ôFÉ°ùÿG Ö£°T ºàjh , ¢†jƒ©àdG hCG
. ôFÉ°ùÿG òg áª«b É¡jód øeDƒŸG ácô°ûdG
¬à«dhDƒ°ùe áWô°ûdG äÉ«– øe âÑKh , Ò¨dG ƒg çOÉ²G »`a ÖÑ°ùàŸG ¿Éc GPEG - 3
IQÉ«`` `°ùdG ÜÉ°UCG É`` ` `e ¢†jƒ©J hCG ìÓ`` ` °UE’G `` `«dÉµàH ¬`` `«ª– ºàj , çOÉë`` dG ø`` `Y
»`fÉ£°ùdG ƒ`` °SôŸÉH QOÉ°üdG äÉÑcôŸG ÚeCÉJ ¿ƒfÉb ÉµMCG IÉYGôe ™e , Qô`` `°V øe
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a «Ñ£àdG áÑLGƒdG , ¬d IòØæŸG óYGƒdGh äGQGôdGh 94/34 ºbQ
. ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùM ¤EG á°üëŸG ¢†jƒ©àdG dÉÑe ójQƒJ ºàj áHÉ°ùdG ä’É²G ™«ªL »`ah
( 50 ) IOÉ``ŸG
áæ°ùdG ájÉ¡f »`a ä’ƒæŸG Oô÷ áæ÷ IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf øe QGôH µ°ûJ
. Oô÷G Gòg AGôLEG »°†àJ »àdG ±hô¶dG hCG , ä’É²G »`a hCG , á«dÉŸG
, IOÉ`` jõdG øY áÄ°TÉædG ¥hôØdGh IOƒLƒŸG Ió°UQC’G äÉ`` ÑKEGh Oô`` L , Oô`` ÷G á`` æ÷ ¢`` dƒàJh
êPƒªæd Éah , ¢üàîŸG XƒŸG Égó©j »àdG Oô÷G ºFGƒb ™bGh øe , Éª¡HÉÑ°SCGh , õé©dG hCG
™`` aôJh , áæédG AÉ°†YCG øe Oô÷G á`` `é«àfh , ºFGƒdG ò`` g ™`` bƒJh , ¢Vô`` ¨dG Gò`` ¡d ó`` ©ŸG
. OÉªàYÓd IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG
ºFGƒb »`a IOQGƒdG Ió°UQC’Gh , IOƒLƒŸG Ió°UQC’G ÚH ¥hôa OƒLh øY Oô÷G ôØ°SCG GPEGh
, É`` ¡æY hDƒ°ùŸG ójó–h ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG ¢Y ±ƒbƒd ``«ëàdG AGôLEG º`` àj , Oô÷G
. á«dhDƒ°ùŸG òg ójóëàd É©ÑJ AGôLEG øe õj Ée PÉîJGh
òîàJ , IôgÉb ±hôX øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc hCG , hDƒ°ùŸG XƒŸG ójó– Qò©J ádÉM »`ah
. áëFÓdG òg ÉµMC’ Éah , õé©dG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE’G
dò`` `d Ió`` ©ŸG êPÉ`` ªædGh , äÓ`` é°ùdG »`a IOQGƒdG Ió`` °UQC’G `` jó©J ¢üàîŸG ``XƒŸG ¢Yh
. õé©dG hCG IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG OÉ©Ñà°SG hCG áaÉ°VEÉH
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¢SOÉ``````°ùdG ```°üØdG
¿RÉ```````îŸG
( 51 ) IOÉ``ŸG
’hDƒ` `°ùe ¿ƒ`` µjh , É©dG ôjóŸG øe QGô`` `H ¬`` JÉ°UÉ°üàNG OóëàJ , `` `Xƒe ¿õ µd ¿ƒ`` µj
. á`àbDƒŸG FÉXƒdG »ZÉ°T øe ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’h , ¿õîŸÉH IOƒLƒŸG OGƒŸG ™«ªL øY
( 52 ) IOÉ``ŸG
IóŸ ´ƒf …CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b hCG , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG IQÉYEG hCG f hCG Üóf ádÉM »`a
òg RhÉŒ IóŸ ÖjQóàd hCG , á«ª°SQ áª¡e »`a OÉØjEG hCG , Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉéàJ
AÉ¡àfG óæY hCG , ª©dG øe ÆôØàdG ™e á«°SGQO áëæe hCG , áã©H »`a á°SGQód OÉØjEG hCG , IóŸG
ºàjh , É©dG ôjóŸG QGôb Oóëj …òdG ¬ ëj øe ¤EG ¬Jó¡©H Ée º«°ùJ Öéj , ¬àeóN
™bƒj º°ùJh º«°ùJ ô°† ¢Y AÉæHh , Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ±Gô°TEG â– º«°ùàdG
. ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQh , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG øe
òg øe ¤hC’G IôØdG »`a IOQGƒdG ä’É²G »`a ¬«dEG QÉ°ûŸG ¬LƒdG ¢Y º«°ùàdG ºàj  GPEGh
, Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉŒ IóŸ ª©dG øY ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ™£fG hCG , IOÉ``ŸG
äGOƒ`` ` Lƒe OôL ¢`` dƒàJ áæ÷ ¿õ`` îŸG ø`` Y hDƒ` ` °ùŸG ájQGOE’G ¿hDƒ` `°ûdG IôFGO ô`` `jóe `` `µ°ûj
™`` bƒj ô`` `°† ¢Y AÉæH º«°ùàdG ºàjh , É©dG ôjóŸG QGô`` b Oó``ëj øŸ É``¡ª«°ùJh , ¿õ`` îŸG
ô`` °†ëŸG óªà©jh , ¿õ`` ` îŸG øY hDƒ` `°ùªd ô`` °TÉÑŸG ¢ù`` «FôdGh , á`` æédG AÉ`` °†YCG ™`` «ªL ø`` e
. ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe
áª¡e »`a OÉØjE’G hCG , ´ƒf …CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b ádÉM »`a ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Yh
áaGƒÃ Ú©j øe ¤EG º°ùj ¿CG , Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) øe bCG IóŸ ÖjQóàdG hCG , á«ª°SQ
. ¬JOƒY Ú² ájOÉ©dG ±ô°üdG äÉÑW á¡LGƒŸ »`ØµJ äÉ«ªc ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ
¬`` «dEG QÉ°ûŸG ƒ`` ëædG ¢Y ¬ ëj øe Ú``©j h , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG Ö«¨J GPEGh
ó©Hh , ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ÉgQój »àdG IQhô°†dG ä’ÉM »`a Rƒé«a , áHÉ°ùdG ÉµMC’G »`a
á«aÉ°VE’G äÉÑ£dG ±ô°U á¡LGƒŸ ¿RÉîŸG íàa , ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaGƒe
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, OGƒe ±ô°U ÜÉÑ°SCGh äGAGôLEG øe ” Ée ¬«a ¿hój ôjôJ OGóYEG ºàj ¿CG ¢Y , áLÉ©dG
, ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG øe ôjôàdG Gòg ™bƒjh , OGƒŸG òg ±ô°U ó©Hh Ñb ¿õîŸG äGOƒLƒeh
. ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe óªà©jh
¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaô©Ã ¿õîŸG íàa ºàj ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG IOƒY ádÉM »`ah
¬`` `ª©H Éb …òdG `` `XƒŸG ió`` `d á«ÑàŸG OGƒ`` `ŸGh , ¿õ`` `îŸG äÉjƒà ¬`` `ª«°ùJh , á`` `jQGOE’G
¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóeh , ¿ÉæK’G ¬©bƒj º°ùJh º«°ùJ ô°† ÖLƒÃ dPh , ¬Ñ«¨J AÉæKCG »`a
. ájQGOE’G
( 53 ) IOÉ``ŸG
(19) øe OGƒ`` `ŸÉH IQôŸG AGô`` `°ûdG ¥ô`` `Wh ó`` `YGƒb ¿RÉîªd áHƒ£ŸG OGƒ`` ŸG AGô`` °T »`a ™ÑàJ
. áëFÓdG òg øe (27) ¤EG
øjóªà©ŸG øjOQƒŸG øe ÚæKG (2) øe QÉ©°SC’G ÖW äÉjÎ°ûŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤ƒàjh
»ØdCG (2000) ¤EG ÊÉªY ÉjQ áFÉª°ùªN (500) øe ìhGÎJ áHƒ£ŸG OGƒŸG áª«b âfÉc GPEG
ÉjQ »ØdCG (2000) RhÉŒ áª«dG âfÉc GPEG øjOQƒŸG A’Dƒg øe áKÓK (3) øeh , ÊÉªY ÉjQ
, ¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªæd Éah , ÊÉªY ÉjQ ±’BG Iô``°ûY (10000) øY Jh , ÊÉªY
IÉ`` ` ` aƒà°ùe êPÉ`` ` ` `ªædG OhQh Qƒ`` ` ` `a QÉ©`` ` °SC’Gh á`` `eóŸG ¢Vhô`` ` `©dG ø`` `ª°†àj `` ` ` °ûc OGó`` ` `YEGh
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a Gôj Ée ôjôàd É©dG ôjóŸG ¢Y dP ¢VôYh , øjOQƒŸG øe
êPƒªæd Éah ¬àª«H •ÉÑJQ’Gh AGô°ûdG ôeCG OGóYEG äÉjÎ°ûŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Yh
á`` `aGƒŸG Qƒa ¢üàîŸG XƒŸG øe AGô°ûdG ô`` `eCG OÉªàYGh ™`` «bƒJh , ¢Vô`` `¨dG Gò`` `¡d ó`` ` ©ŸG
. «dódG »`a IOóëŸG äGAGôLE’G ´ÉÑJG IÉYGôe ™e , AGô°ûdG ¢Y
( 54 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G äGAGôLE’Gh óYGƒdG ¿RÉîªd áHƒ£ŸG OGƒŸG ßØMh ±ô°Uh AGô°T »`a ™ÑàJ
¿hõ`` `îŸG äÉ`` `jƒà°ùe ó`` `jó–h , OGƒ`` ` ŸG à øe ¥hóæ°üdG äÉ`` `LÉ«àMG á`` `°SGQO - 1
. (¢°übC’G ó²G - AGô°ûdG IOÉYEG óM - ¢fOC’G ó²G) IOÉe c øe
ôaGƒJ ÖLGƒdG ó«°UôdG ãÁ , æ°U hCG , IOÉe …CG ¿hõîŸ ¢fOCG óëH ®ÉØàM’G - 2
. ª©dG áLÉM äÉ«°†àe ¢Y AÉæH ójó– ºàjh , É¡æe
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¿hõ``îŸG ó``jhõJh æ°üdG hCG IOÉ``ŸG ÖW IOÉYEGh AGô°ûdG äGAGô`` LEG PÉîJG »`a Aó`` ÑdG - 3
hDƒ` ` °ùŸG `` `XƒŸG ÖW ¢Y AÉ`` `æHh , ¿õîŸÉH ª©dG á`` `LÉM äÉ`` «°†àŸ Éah , ¬æe
. ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ áaGƒe ó©Hh , ¿õîŸG øY
Ö£dG OGOõj »àdG OGƒŸG ±Éæ°UCG øe á«aÉ°VE’G äÉ«ªµdÉH Éjô¡°T ¿RÉîŸG ójhõJ ºàjh - 4
. á«dÉŸG áæ°ùdG øe áæ«©e á«ª°Sƒe IÎa ÓN É¡«Y
¬æe ±hô°üŸG æ°üdG hCG IOÉ``ŸG ó«°UQ á©LGôe ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Y - 5
õ`` j É``e PÉ`` îJGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó`` ©ŸG êPƒ`` `ªæd É`` `ah , `` ªY ƒ`` j c á`` jÉ¡f »`a
. AGô°ûd AGôLEG øe
( 55 ) IOÉ``ŸG
, ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ áaGƒe ó©H ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤EG áHƒ£ŸG OGƒŸG º«°ùJ ¿ƒµj
IQƒ`` `°üH ®É`` ØàM’G ™e , OQƒ`` ŸG øe QOÉ°üdG º`` `«°ùàdG ¿PEG ¢Y ™«bƒàdG XƒŸG Gòg ¢`` ` Yh
. á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IôFGO ¤EG áî°ùf É°SQEGh , ¬æe
, ¿õ`` `îŸG øY hDƒ°ùŸG `` `XƒŸG ¤EG á`` `«FóÑe áØ°üH OGƒ`` `ŸG òg º«`` °ùJ ¿ƒµj ¿CG Rƒ`` éjh
É¡°üëa ºàj ¿CG ¤EG , É¡«a ±ô°üàdG hCG , É¡æe ±ô°üdG RGƒL ¿hO ¬JRÉ«M »`a ¢ÑJ ¿CG ¢Y
. É«FÉ¡f É¡dƒÑbh É¡àæjÉ©eh
( 56 ) IOÉ``ŸG
¿õîªd áHƒ£ŸG OGƒŸG ¢üëØd áæ÷ «µ°ûJ ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe QGôH Rƒéj
É`` ¡à«MÓ°U ø`` e ó`` cCÉàdGh , É¡°üëah OGƒ`` `ŸG á``æjÉ©Ÿ á`` eRÓdG äGAGô``LE’G ™``«ªéH É``«dGh
OGó`` `YEG áæ`` édG ò`` `g ¢`` Yh , AGô`` °ûdG ôeCG hCG , ó``©dG »`a IOó``ëŸG äÉ`` Ø°UGƒªd É`` `¡àHÉ£eh
¬`` «Y ™`` `«bƒàdGh , ¢üëØdG áé«àf ¬«dEG â`` ¡àfG Éeh , äGAGôLEG øe º`` J Ée ø`` ª°†àj ô°†
. ¬æY Üƒæj øe hCG , OQƒŸGh , É¡FÉ°†YCG ™«ªL øe
( 57 ) IOÉ``ŸG
QôJ »àdG J øY É¡Ñ«æŒh É¡dƒÑb QôJ »àdG OGƒŸG Rôa ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Y
º°ùàdG äGAGôLEG É¡dƒÑb QôJ »àdG OGƒªd áÑ°ùædÉH ô°TÉÑjh , OGƒŸG ò¡d º°ùàdG Ñb É¡°†aQ
: »JCÉj ÉŸ Éah , »FÉ¡ædG
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OQGh ƒ`` g Ée ¢Y É¡àHÉ£eh , É¡dƒÑb QôJ »àdG OGƒŸG «c hCG ¢SÉ«b hCG ¿Rh hCG óY - 1
ócCÉàdGh , AGô°ûdG IQƒJÉa hCG OQƒŸG øe QOÉ°üdG º«°ùàdG ¿PEGh AGô°ûdG ôeCG hCG ó©dG »`a
. É¡JÉ«MÓ°U Ióeh , áHƒ£ŸG äÉØ°UGƒªd É¡àHÉ£e øe
¬«Y ™`` `«bƒàdGh , äGAGô`` `LEG øe º`` `J É`` `eh , OGƒªd »FÉ¡ædG º°ùàdG ó`` «Øj Ée äÉÑKEG - 2
ïjQÉJ »`a , ¬Hhóæe hCG OQƒŸGh ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQh ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG øe
. OGƒŸG ò¡d º°ùàdG
. ¥hóæ°üd ™ÑàŸG É¶æd Éah , dòd É©ÑJ ó«°UôdG jó©Jh , IGÎ°ûŸG OGƒŸG «é°ùJ - 3
( 58 ) IOÉ``ŸG
º`` `àj »`` àdG OGƒ`` `ªd ¿õ`` ` îŸG øY hDƒ` ` °ùŸG `` `XƒŸG hCG ¢üëØdG á`` `æ÷ ƒÑb ó`` `Y ádÉM »`` `a
: á«JB’G äGAGôLE’ÉH É«dG äÉjÎ°ûŸÉH á°üàîŸG á¡÷G ¤ƒàJ , ÉgójQƒJ
. ¬HÉÑ°SCGh , OGƒŸG òg º°ùJ ¢†aôH OQƒŸG QÉ£NEG - 1
, ``ªY É``jCG á``°ùªN (5) RhÉéàJ ’ Ióe ÓN á°VƒaôŸG OGƒ`` ŸG æH OQƒŸG `` «µJ - 2
, IóŸG òg AÉ°†fG ó©H çóëj ób Óg hCG , J hCG , óa c øY ’hDƒ°ùe ¿Éc ’EGh
ÜÉ`` `°ùM ¢``Y É``¡f á°VƒaôŸG OGƒŸG `` æd IOó`` ëŸG Ió`` ŸG AÉ`` °†fG ó`` ©H ¥hó`` æ°üdh
. dP ¢Y áÑJÎŸG jQÉ°üŸG áaÉc ¬«ª–h , OQƒŸG
IOÉjR …CG ¿hOh , É¡°†aQ QôJ »àdG OGƒŸG øe ’óH IójóL OGƒe ójQƒàH OQƒŸG «µJ - 3
Oôj ¢†ØN …CÉH ójQƒàdG óæY ª©j ¿CG ¢Yh , É¡«Y ¥ÉØJ’G HÉ°ùdG QÉ©°SC’G »`a
. QÉ©°SC’G òg ¢Y
É¡ª°ùJh É¡°üëa óæY ¢YGôj ¿CG ¢Yh , OQƒŸG Ñb øe Iójó÷G OGƒŸG ójQƒJ á©HÉàe - 4
. áëFÓdG òg É¡«Y â°üf »àdG äGAGôLE’G ´ÉÑJG
( 59 ) IOÉ``ŸG
É`` ` ¡°Vô©J ’h , ÉgOhQh ïjQÉJ Ö°ùMh , É¡à©«ÑW ºFÓJ ájô£H ¿õ`` `îŸÉH OGƒŸG ßØM ºàj
. Ó¡dG hCG àdG hCG óØd
ábÉ£H ¬«Y ™°†jh , ßØëd ¿Éµe hCG áfÉN c ºbôj ¿CG ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Yh
ƒ`` j ¿CGh , á``ª©à°ùŸG ÒZh , á``ª©à°ùŸG OGƒ`` ŸG ÚH `` ` `°üØdGh , É¡ªbQh , IOÉ``ŸG º`` ` °SG ª–
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àd áHÉ`dG OGƒ``ŸG hCG , áæ«©e á«MÓ°U Ióe É¡d QôŸG OGƒŸG ¢Y ¢û«àØàdÉH ôNB’ âbh øe
¢û`` `«àØàdG áé«àf ¢VôYh , É¡dÉª©à°SG óY ÖÑ°ùH hCG á`` `jƒL eGƒY Ö`` Ñ°ùH hCG É`` `¡à©«Ñ£H
Óg hCG `` J hCG óa c øY ’hDƒ°ùe ¿ƒµjh , AGôLEG øe õj Ée PÉîJ’ ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¢Y
óØdG Gòg øY ¬à«dhDƒ°ùe óY «ëàdG øe âÑãj  Ée , ¬Jó¡Y »`a É¡ª°ùJ »àdG OGƒŸG »`a
. Ó¡dG hCG àdG hCG
( 60 ) IOÉ``ŸG
, ¥hó`` `æ°üdG ¢üîJ ’ ¿RÉ`` `îŸG »`a OGƒe ß`` `ØM hCG º`` `°ùJ hCG ƒ`` ÑH í`` `jô°üàdG Rƒ`` `éj ’
, dP ø``Y è``àæJ »àdG QGô``°VC’G ø`` Y ’hDƒ` ` °ùe ¿ƒµj Gõ`` àd’G Gò`` g `` `dÉîj `` `Xƒe `` `ch
. ÉjQGOEG ¬àdAÉ°ùe ºàjh
( 61 ) IOÉ``ŸG
±ô°üdG CGóÑj ¿CÉH - ¿RÉîŸG øe áHƒ£ŸG OGƒŸG ±ô°U óæY - ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG õàj
OGƒŸG ±ô°U »`a ™Ñàjh , AÉ¡àf’G ¢Y É¡à«MÓ°U Ióe âHQÉb hCG , ’hCG äOQh »àdG á«ªµdG øe
: á«JB’G äGAGôLE’G
¿ƒ`` µjh , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG `` Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ¤EG ±ô`` °üdG Ö``W ój - 1
Góªà©eh , ¢Vô``¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªædG »`a IOQGƒ`` `dG äÉfÉ«ÑdG É«aƒà°ùe Ö`` £dG Gòg
. ±ô°üdG ÖdÉW ¬d ™HÉàdG »ª«¶æàdG º«°ùàdG »`a ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG øe
, áHƒ£ŸG OGƒŸG ±ô°U ¢Y áaGƒŸG ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«Fôd - 2
, ±ô°üd `` XƒŸG ¤EG Ö£dG É`` ` °SQEG º`` àj á`` aGƒŸG ádÉM »`ah , Ö`` £dG ¢†``aQ hCG
±ô`` °üdG ó`` `Y hCG ¢†aôdG ÜÉ`` Ñ°SCG ¿É`` ` «H ™e , á`` Hƒ£ŸG OGƒŸG ¢†``©H ±ô°U Rƒéjh
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a R’ AGôLEG øe PÉîJG Öéj Éeh , áHƒ£ŸG OGƒŸG µd
äÉÑW é°S »`a ó«b - Ö£dG ¬ª°ùJ Qƒa - ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤ƒàj - 3
Ö£dG IOÉYEG hCG ±ô°üdÉH É«dGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªæd Éah , OGƒe ±ô°U
Gò`` `g ¢`` Yh , Ö`` £dG ¢†aQ ádÉM »`a ±ô°üdG ÖdÉ£d »ª«¶æàdG º`` «°ùàdG ¤EG
ôaƒJ óY øjhóJh , OGƒŸG ±ô°U ÖW »`a áahô°üŸG á«ªµdG äÉfÉ«H øjhóJ XƒŸG
. ±ô°üdG óY ádÉM »`a É¡d KÉªŸG jóÑdG hCG áHƒ£ŸG IOÉ``ŸG
-58-

(1106) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ó«Øj ÉÃ ¬©«bƒJ ó©H ±ô°üdG ÖdÉW ¤EG áahô°üŸG OGƒŸG º°ùJ ±ô°üdG ádÉM »`a - 4
ó`` `©ŸG ŸG »`a º`` `°ùàdG óæà°ùeh ±ô°üdG Ö£H ß`` `Øàëjh , OGƒ`` ŸG ò`` g ¬`` ª°ùJ
. ¢Vô¨dG Gò¡d
, ¿hõ`` ` îŸG á`` `ÑbGôŸ ó`` `©ŸG `` `é°ùdG »`a ±ô`` °üdG Ö`` £H á°UÉÿG äÉ`` ` fÉ«ÑdG äÉ`` `ÑKEG - 5
. ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶æd Éah
É¡aô°U ÖW ¢†aQ Ñ°S »àdG OGƒŸG ±ô°U ÖW IOÉYEG ádÉM »`a áHÉ°ùdG äGAGôLE’G ™ÑàJh
Xƒªd á«°üî°T hCG á«Yôa Ió¡©c áahô°üŸG ±Éæ°UC’G ó«b ºàjh , É¡æe ¢†©H ±ô°U hCG
. ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶æd Éah , ±Éæ°UC’G òg ¬d áahô°üŸG
( 62 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G äGAGôLE’Gh óYGƒdG , ±ô°üdG ó©H ¿RÉîŸG ¤EG OGƒŸG IOÉYEG óæY , ™ÑàJ
¿RÉîŸG ¤EG OGƒŸG IOÉYE’ ÉÑW ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¤EG Ió¡©dG ÖMÉ°U XƒŸG ój - 1
, É¡JOÉYEG ÜÉÑ°SCGh É¡JÉØ°UGƒeh ÉgOóYh É¡JOÉYEG Üƒ£ŸG OGƒŸG ¿É«H ¬«a Éë°Vƒe
øY hDƒ°ùŸG Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ¤EG Ö£dG Gòg ádÉMEG ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¢Yh
Üƒ£ŸG OGƒªd »FóÑŸG º°ùàdG ƒëf áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ¬à°SGQód ¿õîŸG
. «dódG Oóëj …òdG ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶æd Éah , É¡JOÉYEG
º°ùàdG ïjQÉJ øe ÌcC’G ¢Y ªY ÉjCG á©Ñ°S (7) ÓN IOÉ©ŸG OGƒŸG ¢üëa ºàj - 2
ióeh É¡àdÉM øeh , É¡aô°U HÉ°ùdG OGƒŸG æ°U øe âfÉc GPEG É‡ ócCÉàd »FóÑŸG
dP ÜÉÑ°SCGh Óg hCG J hCG óa øe É¡HÉ°UCG Éeh , Éª©à°SÓd É¡à«MÓ°U
áæ÷ hCG , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢üëØdG ¤ƒàjh , - óLh ¿EG - ÖÑ°ùàŸGh
Gòg ¢Yh , IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf øe QGôH ¢Vô¨dG Gò¡d µ°ûJ
QGôdGh , ¢üëØdG áé«àf Aƒ°V »`a IOÉ©ŸG OGƒŸG á«FÉ¡f áØ°üH º°ùàj ¿CG XƒŸG
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a òîàŸG
dò`` `d É©ÑJ ó«°UôdG á`` «ªc jó©Jh , IOÉ©ŸG OGƒŸG á«ªc ó«H »FÉ¡ædG º`` ` °ùàdG ºàj - 3
¥hó``æ°üdG »`a ¬H ƒª©ŸG É¶æd Éah , á«°UC’G É¡àdÉëH áª°ùàŸG OGƒŸG âfÉc GPEG
±É`` ` æ°UC’G ø`` `e äô`` `ÑàYG á`` `µdÉg hCG á`` ØdÉJ äó`` «YCG GPEG ÉeCG , `` `«dódG Oóëj …ò`` dG
. É¶ædG Gò¡d Éah ó«Jh , Éª©à°SÓd á²É°üdG ÒZ
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( 63 ) IOÉ``ŸG
, IOÉ`©ŸG OGƒŸG »`a Ó``g hCG `J hCG õéY OƒLh äƒÑKh , ¿RÉîŸG ¤EG OGƒ`` ŸG IOÉYEG á`` `dÉM »`a
: á«JB’G äGAGôLE’G ´ÉÑJEG ºàj
. Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG »`a ÖÑ°ùàŸG hCG hDƒ°ùŸG ójóëàd RÓdG «ëàdG AGôLEG - 1
ôFÉ°ùÿG áª«H ¬à«dhDƒ°ùe âÑãJ …òdG XƒŸG áÑdÉ£Ÿ á`eRÓdG äGAGô`` LE’G PÉîJG - 2
äGAGôLE’G òg øeh , Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG ádÉM »`a IOÉ©ŸG OGƒªd áÄ°TÉædG
ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ÉµMCG IÉYGôÃ , äÉëà°ùŸG øe ÒZ hCG ÖJGôdG øe º°üÿG
. ÚØXƒŸG äÉbÉëà°SG ¢Y õé²Gh RÉæàdG ä’ÉM ójóëàH 94/115 ºbQ
IQÉ`` `©e OGƒ`` `ŸG òg âfÉc GPEG , IOÉ©ŸG OGƒ`` `ªd É`` `æ«eCÉJ áeóŸG äÉfÉª°†dG IQOÉ`` `°üe - 3
`` àdG hCG õé©dG øY IôLCÉà°ùŸG hCG Iô`` `«©à°ùŸG á¡÷G á«dhDƒ°ùe âàÑKh , Iô`` LDƒe hCG
¿Éc GPEG Qô°†dG øY ¢†jƒ©àdGh ôFÉ°ùÿG áª«H áÑdÉ£ŸÉH ÓNE’G ¿hO , Ó¡dG hCG
. dP øY Å°TÉædG Qô°†dGh , ôFÉ°ùÿG òg áª«b OÉ©j ’ äÉfÉª°†dGh ÚeCÉàdG Ñe
. áëFÓdG òg ÉµMC’ ÉÑW ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE’G òîàJ - 4
( 64 ) IOÉ``ŸG
Ió©ŸG hCG áÁóà°ùŸG ±Éæ°UC’G øe âfÉc AGƒ°S - ¿RÉîŸG »`a IOƒ`` LƒŸG OGƒ`` `ŸG ™``«H Rƒ``éj
: á«JB’G äGAGôLEÓd Éahh , ä’É²G »`a , É¡àª«b Ö£°T hCG , - Ó¡à°SÓd
: á«JB’G ä’É²G »`a ™«ÑdG ¿ƒµj : ’hCG
. É¡dÉª©à°S’ IQôŸG IóŸG RhÉéàJ »àdGh , Éª©à°SÓd á²É°üdG ÒZ OGƒŸG - 1
É`` ¡æjõîJ ô`` ªà°SGh , Gô`` «ãc É`` ` `¡dÉª©à°SG ¢`` Y Ö`` £dG ¿ƒ`` ` µj ’ »àdG OGƒ`` `ŸG - 2
. àdG øe É¡«Y ¢°ûîjh , ájƒW Ió`` ` Ÿ
á``LÉ²G óLƒJ ’h , áLÉ²G ¢Y Ió`` `FGR hCG , áª©à°ùe ó©J  »`` àdG OGƒŸG - 3
. ÖjôdG âbƒdG »`a É``¡«dEG
. äÉØîŸGh , ÆQGƒØdG - 4
ÖÑ°ùH - É«FõL hCG É«c - Ó`` ¡dG hCG , óØdG hCG , àdG ádÉM »`a OGƒŸG Ö£°ûJ :É«fÉK
. GƒMC’G Ö°ùM ¬àÑbGôe hCG Ió¡©dG ÖMÉ°U IOGQEG øY áLQÉN eGƒY
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: Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG äGAGôLEG : ÉãdÉK
êPƒªæd Éah , OGƒŸG Ö£°T hCG ™«H ÖW ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ó©j - 1
, É``¡àª«bh , OGƒŸG QÉ©°SCÉH á`` °UÉÿG äÉfÉ«ÑdG É«aƒà°ùe , ¢Vô¨dG Gò``¡d ó``©ŸG
. Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ÜÉÑ°SCGh
ëàd ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ¢Y Ö£dG ¢Vô©j - 2
. ÉgOÉªàYGh , äÉfÉ«ÑdG áë°U øe
«µ°ûJ ¤ƒàj …òdG IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG Ö£dG Éëj - 3
¢ù«FôdG á°SÉFôH Ö£dG Gòg »`a IOQGƒdG OGƒŸG áª«b Ö£°T hCG ™«Ñd áæ÷
, AÉ`` °†YC’G øe á`` `KÓK (3) Oó`` `Yh , ¿õ`` îŸG øY hDƒ°ùŸG `` Xƒªd ô``°TÉÑŸG
õ`` j Ée PÉ`` îJ’ áæédG òg ¤EG Ö£dG á`` `dÉMEGh , »æa ƒ`` `°†Y º`` ` ¡æ«H øe
. AGôLEG øe
: á«JB’G äGAGôLE’G PÉîJG áæédG ¢Y - 4
óæÑdG »`a IOQGƒdG ä’Éëd ÉÑW Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ÜÉÑ°SCG ôaGƒJ øe ócCÉàdG - CG
º`` J É`` e äÉÑKEGh , É`` ¡°üëah OGƒŸG á`` `æjÉ©e `` `jôW øY IOÉ``ŸG ò`` g øe ’hCG
, ¢Vô¨dG Gò¡d ó©j ô°† »`a ¬àé«àfh ¢üëØdG hCG áæjÉ©ªd äGAGôLEG øe
. áæédG AÉ°†YCG ™«ªL øe ™bƒjh
äGóæà°ùŸGh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a âjôLCG ób ¿ƒµJ »àdG äÉ«ëàdG ¢Y ´ÓW’G - Ü
á`` ` é«àædG äÉ`` ` ` ÑKEGh , OGƒ`` `ŸG ò`` `g á`` «MÓ°U ó`` `Y hCG á«`` `MÓ°üH á`` ` `©àŸG
äÉ`` ÑKEGh , É¡aÓJEG Qôàj »àdG OGƒ`` `ŸG ±Ó`` JEG ¢Y ±Gô`` °TE’Gh , ô°†ëŸG »`a
. äGAGôLEG øe ” Ée
, ™`` «ÑdG Ö``W »`a âÑdG áé«àæH É¡JÉ«°UƒJ ø`` ª°†àj GôjôJ áæédG ó`` ©J - ê
ô°† ¬H Éaôe , dP ÜÉÑ°SCGh , ¢†aôdG hCG ƒÑdÉH AGƒ°S Ö£°ûdG hCG
É`` `©dG ô`` `jóŸG Ö`` `FÉf ¤EG ¬`` «Y ™``«bƒàdG ó`` ©H Éëjh , ¢ü`` `ëØdG hCG á`` `æjÉ©ŸG
. OÉªàYÓd IófÉ°ùŸG äÉeóîd
âÑdG áæédG ôjôJ ¬ª°ùJ óæY IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤ƒàj - O
QÉ£NEGh , áæédG äÉ«°UƒJ Aƒ°V »`a , Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ÖW »`a »FÉ¡ædG
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Éah AGôLEG øe õj Ée PÉîJ’ QGôH ¿õîŸG hDƒ°ùŸ ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG
äGAGôLE’Gh •hô°ûdGh óYGƒd Éah Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ºàjh , QGôdG Gò¡d
¢¡àfG GPEG ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶ædGh áëFÓdG òg »`a É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG
. dP ¤EG »FÉ¡ædG áæédG ôjôJ
Gò¡`` d ó`` ©ŸG `` ŸÉH Ö`` £°ûdG hCG ™`` «ÑdÉH á°UÉÿG äGóæà°ùŸG ™«ªL ß``Ø– - `g
äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG äGóæà°ùŸG òg øe áî°ùf °SôJh , ¢Vô¨dG
. º©d IófÉ°ùŸG
( 65 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G äGAGôLE’Gh óYGƒd Éah , Éjƒæ°S ¿RÉîŸG äGOƒLƒe OôL ¿ƒµj
. ¿RÉîŸG äGOƒLƒe ™«ªL ª°ûjh , á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f Ñb Oô÷G ºàj - 1
¿ƒ`` µj ’h , Ió`` fÉ°ùŸG äÉ`` eóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf øe QGôH Oô`` éd áæ÷ µ°ûJ - 2
øª`` °†àjh , ô°TÉÑŸG ¬`` °ù«FQ hCG , ¿õ`` îŸG øY hDƒ` `°ùŸG `` XƒŸG É`` ¡FÉ°†YCG Ú`H øe
ôjóŸG ÖFÉf ±Gô°TEG â– Oô÷G ºàjh , áæédG ªY AóÑd OóëŸG ïjQÉàdG QGôdG Gòg
. IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG
, Oô÷G ºFGƒb OGóYEG Oô÷G áæ÷ ªY AóH Ñb ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤ƒàj - 3
É`` `gOÉªàYG ó©H ºFGƒdG òg º`` `«°ùàH ƒjh , ¢Vô`` ¨dG Gò`` ¡d ó`` `©ŸG êPƒ`` `ªæd É`` `ah
. Oô÷G áæ÷ ¤EG
¬H ƒ`` ª©ŸG É¶æd É`` ah , OGƒŸG ±Éæ°UCG OôL ºFGƒdG º°ùJ ó©H Oô÷G áæ÷ ¤ƒàJ - 4
, ºFGƒdG òg »`a Oô÷G ™bGh øe Ó©a IOƒLƒŸG Ió°UQC’G äÉÑKEGh , ¥hóæ°üdG »`a
. áæédG AÉ°†YCG øe ºFGƒdG ™«bƒJh
hDƒ` `°ùŸG `` XƒŸG ¤EG Oô÷G áæ÷ øe É`` `¡«Y ™«bƒàdG ó©H Oô÷G º`` FGƒb `` °SôJ - 5
ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¢Yh , »©ØdG Oô÷G ™bGh øe ô©°ùdGh Ió°UQC’G äÉÑKE’ ¿õîŸG øY
ºFGƒdG òg »`a IOQGƒdG OGƒŸG ¿CÉH ¬æe QGôbE’G ó«Øj ÉÃ ºFGƒdG òg ¢Y ™«bƒàdG
¿É«H ™e Oô÷G É“EG ó«Øj ÉÃ ™«bƒàdG áæédG ¢ù«FQ ¢Yh , É«©a ÉgOôL ” ób
. ¬îjQÉJ äÉÑKEGh
IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG É¡«Y ™«bƒàdG ó©H Oô÷G ºFGƒb °SôJ - 6
. ÉgOÉªàY’
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äÉÑKEG ºàj »©ØdG Oô÷G ™bGh øe Ió°UQC’G ÚH IOÉjR hCG õéY OƒLh ádÉM »`a - 7
Éah IOÉjõdG hCG õé©dG ¥hôah Ió°UQC’G äÉfÉ«H AÉØ«à°SGh Oô÷G áªFÉb »`a ¥ôØdG
¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤EG êPƒªædG Gòg É°SQEGh , ¢Vô¨dG Gò¡d óªà©ŸG êPƒªæd
ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¤EG ¬JOÉYEGh , dòd Ió©ŸG áfÉÿG »`a ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG ìÉ°†jE’
, á«dhDƒ°ùŸG ójó–h ¥ôØdG ájƒ°ùJ ƒëf ´ÉÑJ’G ÖLGƒdG AGôLE’G »`a …CGôdG AGóHE’
. áé«àædÉH IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf áWÉMEGh
êPƒªæd Éah ±ô°U ÖWh , IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG ájƒ°ùàd áaÉ°VEG óæ°S ó©j - 8
. õé©dG øY Å°TÉædG ¥ôØdG ájƒ°ùàd óªà©ŸG
( 66 ) IOÉ``ŸG
õ`` `é©dG á`` jƒ°ùJ - ¿õ``îŸG øY hDƒ` `°ùŸG Xƒªd ô`` `°TÉÑŸG ¢ù«FôdG áaGƒe ó©H - Rƒ`` `éj
, ´ƒædG »`a É¡d á¡HÉ°ûe iôNCG ±Éæ°UCG »`a óLƒJ »àdG IOÉjõdG øe OGƒŸG ¢†©H ±Éæ°UCG »`a
CÉ` ` £N øY É`` `ŒÉf OGƒ`` `ŸG òg »`a IOÉjõdG hCG õé©dG ¿É`` c GPEG , Ió``MƒdG »`a É`` ¡©e á`` °ùfÉéàeh
. É¡æe áahô°üŸG hCG áª°ùàŸG äÉ«ªµdG ó«b »`a
( 67 ) IOÉ``ŸG
Gò¡d ó©ŸG êPƒªædG »`a âÑãj , á«©«ÑW eGƒY øY ÉŒÉf ¿õîŸG äGOƒLƒe »`a õé©dG ¿Éc GPEG
OQGƒdG äÉ«ªch ïjQÉJh , IOÉe µd HÉ°ùdG Oô÷G ó«°UQh , ‹É²G Oô÷G ó«°UQ ¢Vô¨dG
ájƒÄŸG Ö°ùædÉH áfQÉe , »©ØdG õé©d ájƒÄŸG Ö°ùædGh , OôL c ÚH IóŸG ÓN ±hô°üŸGh
. IOÉe c á©«ÑWh , øjõîàdG Ióeh , áfhõîŸG äÉ«ªµdG Ö°ùM É¡H ìƒª°ùŸG
áahô°üŸG äÉ«ªµdG êPƒªædG Gòg »`a âÑã«a , äÉ«aô°üdG áFõŒ øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc GPEG ÉeCG
, äÉ«aô°üdG OóY ¿É«H ™e , IOÉe c ÉeCG HÉ°ùdG Oô÷Gh , ‹É²G Oô÷G ÚH IóŸG ÓN
áÑ°ùædÉH áfQÉe , IóŸG òg ÓN áahô°üŸG á«ªµd áÑ°ùædÉH »©ØdG õé©d ájƒÄŸG áÑ°ùædGh
. IOÉe c á©«ÑW Ö°ùM É¡H ìô°üŸG õé©d ájƒÄŸG
( 68 ) IOÉ``ŸG
dP ª©dG áë°üeh IQhô°†dG â°†àbG GPEG Oô÷G AÉæKCG »`a ±Éæ°UC’G º°ùJ hCG ±ô°U Rƒéj
äÉØe »`a ±ô°üdG äÉÑW hCG áaÉ°VE’G äGóæ°S ´OƒJ ¿CG ¢Y , Oô÷G áæ÷ áaGƒe •ô°ûH
. ¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG é°ùdG »`a dP ó©H É¡«é°ùJ ºàjh , Oô÷G á«ªY AÉ¡àfG Ú² áàbDƒe
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( 69 ) IOÉ``ŸG
á«dhDƒ°ùŸG ójóëàd «ëàdG ºàj , ¿RÉîŸG äGOƒLƒŸ …ƒæ°ùdG Oô÷G ó©H õéY OƒLh ÚÑJ GPEG
õ`` é©dG á`` `ª«b º°üîJ ÖÑ°ùàŸG hCG hDƒ` ` °ùŸG ójó– ádÉM »`ah , õé©dG Gò`` g »`a Ö`` `Ñ°ùàŸG hCG
ójó– ¿CÉ°ûH 94/115 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ÉµMCG IÉYGôÃ , ¬JÉëà°ùe hCG ¬ÑJGQ øe
, Ö°SÉæŸG »ÑjOCÉàdG AGõ÷G ™«bƒJ ™e , Ú`` ØXƒŸG äÉbÉëà°SG ¢Y õé²Gh RÉæàdG ä’ÉM
. á«FÉæL á¡Ñ°T OƒLh «ëàdG øe âÑK GPEG , AGôLEG øe õj Ée PÉîJGh
É``ÑW õé©dG áª«b Ö£°T ºàj , ÖÑ°ùàŸG ójó– Qò©J hCG , hDƒ` `°ùe OƒLh óY ádÉM »`ah
. áëFÓdG òg ÉµMC’
( 70 ) IOÉ``ŸG
ÚØXƒªd áª°ùŸG OGƒªd á««°üØàdG äÉfÉ«ÑdG ¬«a âÑãj á«°üî°ûdG ó¡©d é°S É°ùeEG ºàj
ôNBG ¤EG Xƒe øe Ió¡©dG f Rƒéj ’h , É¡ª°ùJ …òdG XƒŸG äÉfÉ«Hh , á«°üî°T ó¡©c
dò`` `H Ò`` `°TCÉàdG ºàjh , ¢Vô¨dG Gò¡d ÉgOGó`` YEG º`` àj , º°ùJh º«°ùJ IQÉ`` ªà°SG Ö`` LƒÃ ’EG
. Ió¡©dG é°S »`a
( 71 ) IOÉ``ŸG
á`` æ°ùdG á`` `jÉ¡f »`a Ió`` `¡©d áÁóà°ùŸG OGƒ`` `ŸG øe ÚØXƒªd á«°üî°ûdG Ió¡©dG OôL º`` àj
ÖMÉ°U XƒŸG ™«bƒàH Oô÷G ¿ƒµjh , Oô÷G AGôLEG »Yóà°ùJ »àdG ä’É²G »`a hCG , á«dÉŸG
á`` dÉM »`` ah Ó©a ¬Jó¡Y »`a ¬«dEG áª°ùŸG OGƒŸG OƒLh ó«Øj QGôbEG ¢Y á«°üî°ûdG Ió¡©dG
ó«Øj ÉÃ äGQGôbE’G ò``g ¢Y ¿õ`` îŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ô`` °TDƒjh , É`` `ª©à°SÓd á``²É°U
. Ió¡©dG é°S »`a OQGh ƒg É``Ÿ áHÉ£e É¡H áàÑãŸG OGƒŸG ¿CG
. áëFÓdG òg øe (67) IOÉ``ŸG »`a IOQGƒdG ÉµMC’G Ñ£J Ió¡©dG »`a õéY OƒLh ÚÑJ GPEGh
( 72 ) IOÉ``ŸG
ó`` «YGƒe »`a É`` «d AGô`` `LEG øe õj Ée PÉîJG Ió`` fÉ°ùŸG äÉ`` `eóîd É`` ©dG ô`` jóŸG Ö`` FÉf ¢Y
. ¿RÉîŸG äGOƒLƒe OôéH ÅLÉØe µ°ûHh áæ°ùdG øe áª¶àæe ÒZ
º`` `°üNh ¬æ`` Y hDƒ` `°ùŸG ójó–h - IOÉjõdG hCG õé©dÉH - ¥ô`` ØdG ájƒ°ùJh Oô`` `÷G óæY ™`` ÑàJh
. áëFÓdG òg »`a IOQGƒdG óYGƒdGh äGAGôLE’G ¬àª«b Ö£°T hCG
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™````HÉ°ùdG ```°üØdG
á`````fRGƒ`ŸG
( 73 ) IOÉ``ŸG
äGAGô`` `LE’Gh óYGƒd Éah Éjƒæ°S É`` `gOÉªàYGh , ¥hóæ°üdG á`` fRGƒe «æ°üJh OGóYEG ¿ƒ`` `µj
. «dódGh áëFÓdG òg ÉµMCG ÉgQôJ »àdG
( 74 ) IOÉ``ŸG
ÜÉ`` H c º`` °ùjh , äÉahô°üªd ¿ÉK ÜÉ`` `Hh , äGOGôjEÓd hCG ÜÉH ¤EG ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG º°ùJ
, óæÑdG hCG , °üØdG hCG , ÜÉÑdG ¬«Y ªà°ûj Ée ójó– »`a ™Ñàjh , OGƒeh , OƒæHh , ƒ°üa ¤EG
Ióªà©ŸG dÉÑªd ÉÑW äÉYhô°ûŸG áfRGƒe æ°üJh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a ó©ŸG êPƒªædG IOÉ``ŸG hCG
. ¢ùéŸG øe QGôH ´hô°ûªd
( 75 ) IOÉ``ŸG
äBÉ` `aÉµeh äÉ`` °TÉ©e ¿ƒ`` fÉb øe (10) IOÉ`` `ŸG øe (2) h (1) ø`` jóæÑdG ¢üæH Ó``NE’G óY ™e
OGóYEG ¿ƒµj , áëFÓdG òg ÉµMCGh , ¬«dEG QÉ°ûŸG Ú«fÉª©dG áeƒµ²G »`ØXƒŸ áeóÿG ó©H Ée
IOÉjR hCG IójóL OƒæH çGóëà°SÉH É¡jó©J hCG É¡ÑjƒÑJ IOÉYEG hCG ÉgOÉªàYGh ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG
OhóM »`ah , äGAGôLEÓd Éah , Égò«ØæJ á©HÉàeh á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH Ñb óæÑdG ¢†ØN hCG
. «dódG »`a IOQGƒdG äÉ«dhDƒ°ùŸG
( 76 ) IOÉ``ŸG
, ±hô°üe øe É¡°üîj ÉÃ ª– á«dÉe áæ°S c ¿CG ¢SÉ°SCG ¢Y ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG OGóYEG ¿ƒµj
. «°üëàdG hCG , ±ô°üdG É¡«a ºàj »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ô¶ædG ±ô°üH , OGôjEG hCG
á`` °ü°üîŸG `` `dÉÑŸGh , á`` ØàîŸG ±ô`` °üdG ¬`` LhCG ¿É`` «H ™e , á`` ` fRGƒŸG QGôbEG ¢ù`` `éŸG ¢`` `dƒàjh
. É¡æe µd
( 77 ) IOÉ``ŸG
ÖLƒJ º«°SGôŸG hCG ÚfGƒdG âfÉc GPEG É«ªàM ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG ¢Y äÓjó©àdG AGôLEG ¿ƒµj
á£°ûfCG »`a ™°SƒàdG hCG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG øe óéà°SG ób hCG , äÓjó©àdG òg AGôLEG
±ô`` °üdG ¬``LhC’ Ióªà©ŸG ``dÉÑŸG ¢†`` ` ØN hCG IOÉjR Ö`` `Lƒà°ùj É`` e ¬`` JÉ°UÉ°üàNGh ¥hóæ°üdG
. á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN áØàîŸG
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( 78 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G ¢ù°SC’G IÉYGôÃ ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG OGóYEG óæY äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ôjóJ ¿ƒµj
: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äGOGôjE’G ôjóJ ¿ƒµj - CG
É`` ¡bÉëà°SG ™bƒàŸGh á`` ` «°†æŸG á`` «dÉŸG áæ``°ùdG Ó`` N â`` ëà°SG »``àdG äGOGô``jE’G - 1
. áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN
äGQGô`` `b hCG º``«°SGôe hCG Ú`` fGƒb »`a äÓjó©J hCG á`` jOÉ°üàbG hCG á`` «dÉe `` eGƒY …CG - 2
. äGOGôjE’G ôjóJ »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿ƒµj
: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äÉahô°üŸG ôjóJ ¿ƒµj - Ü
™bƒàŸG äÉahô°üŸGh , á«°†æŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN âëà°SG »àdG äÉahô°üŸG - 1
äÉ°UÉ°üàNG ò«ØæJ Aƒ°V »`a áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN É¡bÉëà°SG
. ¥ÉØfE’G ¢†ØN hCG IOÉjR »Yóà°ùJ iôNCG ±hôXh ÜÉÑ°SCG øe ÉgÒZh ¥hóæ°üdG
. ¥ÉØfEÓd á«©ØdG äÉLÉ«àM’G Aƒ°V »`a ¥ÉØfE’G ó«°TôJ äÉÑ£àe - 2
iôNCG äÉ`` `bÉëà°SG ø`` e É`` gÒZh ä’ó`` `ÑdGh Ö`` JGhôdG äGOÉ`` ªàYG ô``jóJ ¿ƒµj - 3
™`` `bƒàŸG `` FÉXƒdGh á`` ` dƒ¨°ûŸG `` FÉXƒdG Oó`` `©d É`` ah áªFGódG `` FÉXƒdG »``ZÉ°ûd
É¡æY ó©j »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN »`a ædG hCG á«bÎdG hCG Ú«©àdG jô£H É¡¨°T
, áæ°ùdG òg ÓN IôZÉ°T FÉXh ¤EG ƒëàJ »àdG FÉXƒdGh áfRGƒŸG ´hô°ûe
äGhÓ©dGh ájQhódG äGhÓ©dG ¥Éëà°SGh , ä’óÑdGh á«°SÉ°SC’G ÖJGhôdG IOÉjRh
, iô`NCG áØ«Xh AÉÑYCÉH «µàdG HÉeh , á«©«é°ûàdG äBÉaÉµŸG íæeh , á«©«é°ûàdG
É¡jó©Jh , ÉgDhÉ¨dEG ™bƒàŸGh , â«¨dCG »àdG äÉLQódGh FÉXƒdGh , »`aÉ°VE’G ôLC’Gh
á«dÉŸG äÉ°ü°üîŸG »`a ¢†ØN hCG IOÉjR øe dP ¬eõà°ùj Éeh , ¢†ØÿG hCG ™aôdÉH
. äÉLQódG ò¡H á£ÑJôŸG
äÉ`` «°†àŸ É`` `ÑW É`` gDhÉ¨dEGh ÉgDhÉ°ûfEG ºàj »àdG á`` àbDƒŸG `` FÉXƒdG äGOÉ``ªàYG Qó`J - 4
áæ°ùdG ÓN áàbDƒe áØ°üH É¡¨°T Üƒ£ŸG FÉXƒdG Oó©d Éah , ª©dG ±hôXh
áØ«XƒdG ÉªYCG øe AÉ¡àfÓd IOóëŸG á«æeõdG IÎØdGh áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á«dÉ``ŸG
ÖJGQ øe IÎØdG òg ÓN »`a ÉgÒaƒJ RÓdG á«dÉŸG äÉ°ü°üîŸGh , É¡FÉ¨dEGh
. iôNCG äGRÉ«àeGh ä’óHh »°SÉ°SCG
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IOƒ`` LƒŸG á`` àHÉãdG ƒ`` °UC’G IÉ`` `YGôÃ á`` «dÉe ¢SCGô`` dG äÉahô°üŸG äGOÉ`` ªàYG QóJ - 5
´hô°ûe É¡æY ó©j »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN É¡æe IójóL ƒ°UCG ¤EG äÉLÉ«àM’Gh
. ¿RÉîŸG ¤EG É¡dƒ°Uh ïjQÉJ ¤EG AGô°ûdG «dÉµJh , ƒ°UC’G òg QÉ©°SCGh , áfRGƒŸG
áeÈŸG Oƒ©dGh äÉLÉ«àMÓd Éah áfÉ«°üdG äGOÉªàYÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG QóJ - 6
™`` `Ñàjh , áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á`` «dÉŸG áæ°ùdG ÓN É`` gDhÉ¡fEG hCG ÉgójóŒ ™bƒàŸG hCG
. äÉeóÿG OƒY ™«ªL äGOÉªàYG ôjóJ »`a dP
, QÉéÄà°S’G ¤EG ¥hó`` `æ°üdG äÉLÉ«àM’ É`` `ah äGQÉ`` `©dG Iô`` `LCG äGOÉ`` ªàYG Qó`` J - 7
ÉgójóŒh ¥hó`` `æ°üdG É¡H õàj áfÉ«°Uh IôLCG øe É¡Ø«dÉµJh , á`` `eÈŸG Oƒ`` ©dGh
¢†`` ` ` `ØN hCG IOÉ`` ` ` ` jR øe É`` ` ¡«Y Ö`` `JÎj Éeh , á`` ` `«dÉŸG á`` ` ` æ°ùdG Ó`` ` `N ÉgDhÉ`` ` `¡fEG hCG
. «dÉµàdG òg »`a
( 79 ) IOÉ``ŸG
, Oƒ©dG »`a IOQGƒ`` ` `dG ò`` «ØæàdG `` `MGôeh è`` `eGÈd É`` ah äÉ`` Yhô°ûŸG äGOÉ`ªàYG ô`jóJ ¿ƒµj
. äGOÉªàY’G òg ôjóJ »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿ƒµj iôNCG eGƒY …CGh
( 80 ) IOÉ``ŸG
¿ƒµj á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH Ñb ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG ´hô°ûe QGôbEG óY hCG ÒNCÉàdG ádÉM »`a
á`` «©ØdG äÉ`` LÉ«àMÓd É`` `ahh , ´hô`` `°ûŸG Gòg »`a áLQóŸG äGOÉ`` `ªàY’G Ohó`` `M »`a ¥É`` ØfE’G
. ¥ÉØfEÓd
( 81 ) IOÉ``ŸG
ÉgRhÉŒ Rƒ`` `éj ’ , iƒ`` ` °üb GOhóM áfRGƒŸÉH äÉahô°üªd á`` °ü°üîŸG äGOÉ`` ` ªàY’G Èà©J
. ¢ùéŸG áaGƒe ó©Hh , ª©dG áë°üe äÉ«°†àe ¢Y AÉæH ’EG
( 82 ) IOÉ``ŸG
OGƒe hCG Oƒ`` æH hCG ƒ`` `°üa ÚH äÉ`` ` ahô°üŸG äGOÉªàYG `` `f ¢ùéŸG áaGƒe òNCG ó©H Rƒéj
. dP áeÉ©dG áë°üŸG â°†àbG GPEG , áfRGƒªd ÊÉãdG ÜÉÑdG
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الف�صــل الثامــن
الإيــــرادات
املــادة ( ) 83
حت�صل الأموال امل�ستحقــة لل�صن ــدوق نقدا � ،أو مبوجب حواالت بنكية � ،أو �شيكات م�صرفـية ،
ويراعى عند ال�سداد مبوجب ال�شيكات امل�صرفـية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون ال�شيك م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها طبقا لأحكام القانون
امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000/114
� - 2أن يتوافر فـي ال�شيك ال�شروط املحددة قانونا  ،وب�صفة خا�صة توقيع ال�ساحب
املدين .
 - 3عدم قبول �شيكات م�ؤجلة اال�ستحقاق �سدادا لإيرادات م�ستحقة الأداء  ،با�ستثناء
احلاالت التي يجوز فـيها التق�سيط � ،أو التي يقدرها املدير العام .
 - 4عــدم قبــول الوفــاء بال�شيــك الــذي انتقلــت ملكية احلق الثابت فـيه �إىل ال�ساحب
املدين بالإيراد بطريق التظهري .
� - 5أن يق ــدم ال�شي ــك �إىل امل�صــرف امل�سحــوب عليــه للوفـ ــاء خالل املــدة املحددة قانونا
من التاريخ الثابت لإ�صداره  ،وال ترب�أ ذمة املدين بالإيراد  ،وال ينق�ضي التزامه
بالوفاء به �إىل ال�صندوق �إال بقيام امل�صرف امل�سحوب عليه ال�شيك ب�صرف قيمته .
� - 6أن تكون ال�شيكات املحررة با�سم ال�صندوق م�سطرة .
 - 7لل�صندوق �أن يطلب من ال�ساحب املدين بالإيراد تقدمي �ضامن احتياطي  ،وفقا
للمادة ( )543من قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 90/55
املــادة ( ) 84
يج ــب عل ــى املوظ ــف املخت ــ�ص فـي ال�صن ــدوق اتخــاذ الإج ــراءات الالزمـ ــة لتح�صي ــل املبل ــغ
امل�ستحق بالرجوع على ال�ساحب املدين بالإيراد �أو اتباع الإجراءات املقررة للتنفـيذ الإداري
�إذا تطلب الأمر  ،وذلك فـي حالة عدم �صرف قيمة ال�شيك  ،دون الإخالل ب�إحالة ال�شيك
�إىل االدعاء العام التخاذ �إجراءات رفع الدعوى العمومية  ،بعد �إثبات امل�صرف امل�سحوب
عليــه ال�شي ــك االمتناع عن الوفاء بقيمته فـي امليعاد املحدد به  ،ورف�ض قبوله لل�صرف .
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ويتـ ــم قيد ال�شيك ـ ــات التي مل يتم حت�صيلها وفقــا للنظ ــام والإجــراءات الـ ــواردة بالدلي ــل ،
وال ت�ستبعد قيمتها من ح�ساب الإيرادات .
املــادة ( ) 85
يلتزم املوظف املخت�ص بتح�صيل �أي مبلغ م�ستحق لل�صندوق ب�إ�صدار �إي�صال  ،والتوقيع
عليــه بــما يفـيــد ت�سل ــم املبلغ الواج ــب حت�صيله  ،وتاريخ الت�سلم  ،وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،ويكون الإي�صال من �أ�صل  ،وعدة ن�سخ  ،وب�أرقام م�سل�سلة .
وي�سلم الإي�صال �إىل دافع الإيراد  ،وحتفظ ن�سخة منه لدى املوظف املخت�ص .
ويج ــب فـ ــي حال ــة �إلغ ــاء الإي�ص ــال لأي �سب ــب مـ ــن الأ�سب ــاب االحتف ــاظ ب�أ�ص ــل الإي�ص ــال
ون�سخته  ،والت�أ�شري عليهما من املوظف املخت�ص بكلمة (ملغى) .
املــادة ( ) 86
يجب �إيداع احل�صيلة اليومية للإيرادات فـي احل�ساب املخت�ص املفتوح با�سم ال�صندوق لدى
البنك  ،ويتم التوريد يوميا على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وفـي موعد غايته ال�ساعة
الثانية ع�شرة ظهرا من اليوم الذي مت فـيه التح�صيل .
وفـي حالة تعذر التــوريد فـي هذا امل ــوعد ي�ؤجل �إىل �أول يوم عمل مبا�شرة  ،بعد �أخذ موافقة
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
املــادة ( ) 87
يكــون قي ــد و�إثب ــات جمي ــع الإي ــرادات ح�سب نوع كل �إيراد  ،وطبقا للإجراءات  ،والدورة
امل�ستندية املحددة بالدليل .
املــادة ( ) 88
تعامــل املبالــغ التــي ت�ستـ ــرد � ،إذا تبيـ ــن �أن �صرفه ــا ك ــان قــد ت ــم بغي ــر حــق  ،طبقــا للقواع ــد
والإجراءات الواردة بالدليل .
املــادة ( ) 89
يجب على الدائرة املخت�صة �إجراء مقارنة ربع �سنوية بني الإيرادات املقررة فـي املوازنة
التقديرية  ،والإيرادات املحققة  ،وعر�ض النتائج على املراقب املايل  ،ليقوم ب�إعداد تقرير
مف�صل يو�ضح فـيه تلك الفروقات اجلوهرية و�أ�سبابها  ،مع بيان الإجراءات الواجب اتباعها
ملعاجلة هذه الأ�سباب �إذا تطلب الأمر  ،ورفع التقرير �إىل املدير العام لعر�ضه على املجل�س
فـي �أول اجتماع تال  ،لتقرير ما يراه منا�سبا .
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ويجــب ف ــي ك ــل الأح ــوال  ،وبــدون ت�أخـري عــن املواعيــد املقررة  ،اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتح�صيل الإيرادات املت�أخرة ال�سداد فـي مواعيد حت�صيلها  ،وقطع التقادم  ،ويكون املوظف
املخت�ص بتح�صيل الإيراد م�س�ؤوال عن �أي �إهمال �أو تق�صري فـي اتخاذ هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 90
فـي حالة وفاة �أو ت�صفـية �أو �إ�شهار �إفال�س املدين بالإيراد يتم توجيه �إخطار مبقدار املبلغ
امل�ستحق على املدين ونوعه و�سند اال�ستحقاق  -قانون � ،أو الئحة � ،أو قرار وزاري � ،أو عقد ،
�أو حكم ق�ضائي � ،أو غريه � -إىل املوظف املخت�ص فـي املحكمة املخت�صة بتوزيع تركة املدين
بالإي ــراد �أو امل�صف ــي �أو مدي ــر التفلي�سـ ــة  ،بح�س ــب الأحـ ــوال  ،دون الإخالل باتخ ــاذ وتوقيع
�إجراءات احلجز التحفظي املقررة قانونا  ،و�ضمان الوفاء باملبالغ امل�ستحقة لل�صندوق .
ويجــب فـ ــي حال ــة ع ــدم ال�س ــداد اتب ــاع الإج ــراءات املقــررة للتنفـيذ الإداري  ،وتعترب املبالغ
امل�ستحقة لل�صندوق من الأموال العامة واحلقوق املمتازة التي ت�ستوفى من جميع الأموال
اململوكة للمدينني بها حتت �أي يد كانت  ،وبالأولوية على ما عداها من ديون �أخرى  ،وفقا
ملا هو مقرر قانونا فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 91
يجوز تقدمي كفـيل �شخ�صي يكفل املدين بالإيراد  ،ويعترب الكفـيل مت�ضامنا مع املدين
فـي ال�سداد  ،وملزما بالوفاء باملبالغ امل�ضمونة بكفالته فـي حالة عدم �سدادها من املدين ،
وتتخذ فـي مواجهته �إجراءات التنفـيذ الإداري للوفاء بهذه املبالغ  ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة
امل�ستحقة خالل فرتة املطالبة حتى تاريخ الوفاء بها من املدين �أو الكفـيل .
وال يرتتب على قبول الكفـيل ال�شخ�صي ل�ضمان املدين بالإيراد الإخالل مبا يجب تقدميه
من خطابات �ضمان م�صرفـي � ،أو ت�أمينات ل�ضمان ح�سن التنفـيذ  ،وفقا ملـا تقرره القوانني ،
�أو هـذه الالئحة � ،أو العقود � ،أو غريها .
املــادة ( ) 92
يج ــوز للمدي ــر الع ــام املوافق ــة عل ــى �أن يكون الوفاء مببالغ الإيرادات امل�ستحقة لل�صندوق
على �أق�ساط  ،وذلك بناء على طلب من املدين  ،ومبراعاة الآتي :
� - 1أن يثب ــت طال ــب التق�سي ــط من واقــع امل�ستندات عــدم مقدرته على �سداد املبالغ
امل�ستحقة عليه دفعة واحدة .
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� - 2أن يق ــدم املدي ــن ال�ضمان ــات والت�أمين ــات التي يحددها ال�صندوق ل�ضمان الوفاء
بقيم ــة جمي ــع املبال ــغ امل�ستحق ــة ك إ�ي ــراد  ،ويظ ــل ه ــذا ال�ضم ــان �ساريا طوال م ــدة
التق�سيط  ،وحتى �إمتام ال�سداد بالكامل .
 - 3يحدد القرار ال�صادر باملوافقة على طلب التق�سيط طريقة تق�سيط املبالغ امل�ستحقة
ح�سب ظروف كل حالة على حدة  ،ويجوز �إلغاء قرار التق�سيط فـي حالة تخلف
املدي ــن ع ــن امليع ــاد املق ــرر للوفـ ــاء بالق�سـ ــط الواجـ ــب ال�سداد بدون عذر مقبول ،
�أو زوال �أ�سباب التق�سيط .
 - 4على املوظف املخت�ص متابعة �سداد املدين للأق�ساط فـي املواعيد املحددة  ،و�إذا
تخلف عن ال�سداد فـي هذه املواعيد يوجه �إليه �إنذار بال�سداد خالل ( )10ع�شرة
�أيام على الأكرث  ،وفـي حالة عدم ال�سداد خالل املدة املحددة بالإنذار  ،وعدم تقدمه
بعذر يقبله املدير العام  ،تتخذ فـي مواجهته الإجراءات املقررة للتنفـيذ الإداري ،
مع مطالبته بالوفاء بجميع املبالغ امل�ستحقة  ،و�إلغاء قرار التق�سيط .
املــادة ( ) 93
يجوز للمجل�س �إ�سقاط املبالغ التي ا�ستحقت فعال لل�صندوق  ،وذلك فـي حاالت �إ�شهار
�إفال�س املدين � ،أو احلكم ب�إع�ساره � ،أو وفاته من غري تركة � ،أو مع وجود تركة م�ستغرقة
بالديون  ،وغري مقدمة على دين للحكومة � ،أو عدم وجود �أموال للمدين ميكن التنفـيذ
عليها � ،أو �إذا ثبت �أن املبالغ قد �صرفت كم�ستحقات تقاعدية  -بدون وجه حق  -بغري خط�أ
املدين .
ويج ــب للإ�سقـ ــاط تقديـ ــم امل�ستن ــدات الر�سمية التي تثبــت حتقق �أي من هذه احلاالت
�أو �أ�سباب ــه  ،ويت ــم �إلغاء قرار الإ�سقاط  ،واعتباره ك�أن مل يكن �إذا تبني �أنه قام على �سبب
غري �صحيح  ،وتتخذ فورا الإجراءات الالزمة لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة باتباع الإجراءات
املقررة للتنفـيذ الإداري  ،دون الإخالل بقواعد التقادم .
املــادة ( ) 94
للمجل�س التجاوز عن ا�سرتداد ما �صرف بدون وجه حق �إىل موظفـي ال�صندوق من رواتب ،
�أو ب ــدالت � ،أو مكاف ـ ـ�آت � ،أو م ــا فـ ــي حكمه ــا  ،فـ ــي احلـ ــاالت التـ ــي يقـ ــدرها  ،بناء على طلب
من املوظف  ،وبعد تو�صية املدير العام  ،وذلك دون الإخالل بقواعد التقادم � ،أو الرجوع
على املوظف الذي تثبت م�س�ؤوليته بقيمة املبالغ التي يتم التجاوز عن ا�سرتدادها .
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الف�صــل التا�ســع
امل�صروفـــــات
املــادة ( ) 95
يخت ــ�ص املف ــو�ض بالإنف ــاق فـ ــي حـ ــدود ال�صالحيـ ــات وامل�س�ؤوليـ ــات املقـ ــررة ل ـ ــه باملوافقـ ــة
على االرتباط � ،أو االلتزام بقيمة مدفوعات امل�ستحقات التقاعدية � ،أو امل�شرتيات � ،أو تكاليف
تنفـيذ الأعمال � ،أو �أداء اخلدمات  ،وغريها من املدفوعات الأخرى  ،وذلك باتباع القواعد
والإجراءات الواردة فـي الدليل  ،ومبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والنظم والقرارات
املعمول بها  ،والعقود املربمة  ،طبقا لالعتمادات املدرجة باملوازنة ال�سنوية لل�صندوق ،
وموازنة امل�شاريع .
املــادة ( ) 96
يكون �إعداد �سندات ال�صرف من واقع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف بعد الت�أكد من مراجعتها
مــن املوظـ ــف املختـ ـ ــ�ص  ،ووفقـ ــا لل�صالحيـ ـ ــات واتبـ ــاع الإج ـ ــراءات ال ـ ــواردة فـي الدلي ـ ــل ،
مبا ال يتــعار�ض � ،أو يخالف �أحكام هذه الالئحة .
وهذه امل�ستندات ما ي�أتي :
أ�  -العقد � ،أو �أمر ال�شراء � ،أو طلب احل�صول على اخلدمة .
ب  -حم�ضر فح�ص الأ�صناف � ،أو ت�سلم الأعمال .
ج  -فاتورة املورد .
د � -أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
ويرفق مع �سند ال�صرف �أ�صل امل�ستند امل�ؤيد لل�صرف  ،وفـي حالة تعر�ضه للفقد �أو التلف
ترفق ن�سخة منه م�ؤ�شر عليها من املوظف املخت�ص ومدير دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�أن القيمة
املطلوبة بامل�ستند مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �آخر .
املــادة ( ) 97
يتوىل املوظف املخت�ص �إعداد �سند ال�صرف وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،خالل ()1
�شهر على الأكرث من تاريخ تقدمي امل�ستند امل�ؤيد ل�صرف املبالغ املطلوبة ال�سداد  ،متى كانت
هذه املبالغ م�ستوفاة ل�شروط ال�صرف  ،وعلى املوظف املخت�ص عند �إعداد �سند ال�صرف
خ�صم �أي مبالغ تكون م�ستحقة على امل�ستفـيد ل�صالح ال�صندوق .
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املــادة ( ) 98
يكون اعتماد �سندات ال�صرف وفقا للحدود املالية الآتية :
 من مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية بالن�سبة لل�سندات التي تقل قيمتها عن ()50000خم�سني �ألف ريال عماين .
 من املدير العام � ،أو نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة بالن�سبة لل�سندات التيتبلغ قيمتها ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث .
ويتم �صرف قيمة �سند ال�صرف �إىل �صاحب احلق فـيه ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو �إ�صدار �شيكات م�صرفـية  ،مقابل �إي�صال بالت�سليم � ،أو التوقيع على ال�سند
بالت�سل ــم مقرون ــا باال�س ــم الوا�ض ــح ل�صاح ــب احل ــق فـي ال�صــرف �أو وكيلــه �إذا كــان
املت�سل ــم موك ــال عنــه  ،وذلك بعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم  ،و�سند الوكالة .
ب  -حتوي ــل املبال ــغ إ�ل ــى احل�ساب ــات اخلا�صة ب�أ�صحاب ال�ش�أن لدى امل�صارف املحددة
من قبلهم .
ويجب ختم الن�سخة الثانية من �سند ال�صرف وجميع امل�ستندات املرفقة به بختم كلمة
(دفع)  ،مقرونا بتاريخ ال�صرف فور التحقق من واقعة �صرف قيمة ال�سند  ،وعلى الدائرة
املخت�صة حفظ �سندات ال�صرف مع هذه امل�ستندات بعد ختمها بهذه الكلمة .
املــادة ( ) 99
يكون �صرف رواتب موظفـي ال�صندوق ومعا�شات املتقاعدين خالل الأيام الع�شرة الأخرية
من ال�شهر الذي ا�ستحقت فـيه  ،وللمدير العام �أن يجيز ال�صرف فـي امليعاد الذي يحدده
مبنا�سبة عطالت الأعياد واملنا�سبات الر�سمية  ،ومبنا�سبة �شهر رم�ضان  ،دون تقيد بامليعاد
امل�شار �إليه  ،ويجوز �صرف الراتب الكامل مقدما �إىل املوظف عن فرتة الإجازة االعتيادية ،
�أو عند تعوي�ضه نقدا عن هذه الإجازة .
وتـ ـ�ؤول إ�ل ــى ال�صن ــدوق الروات ــب وما فـي حكمها  ،التي �سق ــط ح ــق املوظــف فـي اقت�ضائها
بالتقادم .
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املــادة ( )100
فـي حالة توفـري ال�سكن للموظف يلتزم ب�إ�صالح �أي تلف �أو هالك ي�صيب امل�سكن �إذا ثبت
من التحقيق م�س�ؤوليته عن هذا التلف �أو الهالك �أو �سوء اال�ستعمال  ،ويتم خ�صم املبالغ
امل�ستحق ــة عليـ ــه نتيج ــة ذل ــك م ــن راتب ــه �أو مكافـ ـ�أة نهايــة اخلدمة مبراعاة �أحكام املر�سوم
ال�سلطاين رقم  94/115ب�ش�أن حتديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفـني ،
و�إجراءات التنفـيذ الإداري .
املــادة ( )101
يجب على الدائرة املخت�صة �إجراء مقارنة ربع �سنوية بني امل�صروفات املقررة فـي املوازنة
التقديرية  ،وامل�صروفات املحققة  ،وعر�ض النتائج على املراقب املايل  ،ليقوم ب�إعداد تقرير
مف�صـ ــل يو�ضــح فـي ــه الفروق ــات اجلوهري ــة و�أ�سبابـهــا مع بيــان الإجراءات الواجب اتباعها
ملعاجلة هذه الأ�سباب � ،إذا تطلب الأمر  ،ورفع التقرير �إىل املدير العام لعر�ضه على املجل�س
فـي �أول اجتماع تال  ،لتقرير ما يراه منا�سبا .
الف�صــل العا�شــر
ال�سلـــف النرثيـــــة
املــادة ( )102
تخ�صـ ــ�ص ال�سل ــف النرثي ــة ملواجهـ ــة �صـ ــرف بع ــ�ض النفق ـ ــات ذات القيم ـ ــة الب�سيط ـ ــة الت ــي
ال تتجاوز ( )100مائة ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،ويجوز فـي احلاالت التي ت�ستدعي
ال�صرف ب�سبب الظروف اال�ضطرارية جتاوز هذا املبلغ  ،وذلك مبراعاة الإجراءات الواردة
فـي الدليل  ،وال�ضوابط الآتية :
�أ � -إن�شاء وحتديد مبلغ ال�سلفة  ،مبوافقة مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،ب�شرط �أال يزيد
مبلغ ال�سلفة على (� )2000ألفـي ريال عماين .
ب  -ا�ستعا�ض ــة امل�صروف ــات مــن مبلغ ال�سلفة  ،بعد موافقة مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية
�إذا بلغت قيمة هذه امل�صروفات ( )%50خم�سني فـي املائة من مبلغ ال�سلفة املعتمدة .
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ج  -عدم جواز �صرف �أي مبلغ لأي موظف فـي ال�صندوق �أو غريه ب�صفة �سلفة �شخ�صية
�أو غري م�ستحقة  ،طبقا لأحكام القوانني �أو اللوائح �أو العقود املعمول بها .
د  -ال�صرف من مبلغ ال�سلفة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتتبع عند �إن�شائها
�أو ال�صرف منها �أو اال�ستعا�ضة الإجراءات الواردة فـي الدليل  ،ويتم ختم �سندات
ال�صرف بختم خا�ص يحمل كلمة (�صرف)  ،مقرون ــا بالتاري ــخ  ،وتعطـ ــى �أرقام ــا
م�سل�سلة �سنوية .
املــادة ( )103
يعهد بال�سلفة النرثية �إىل �أحد املوظفـني فـي ال�صندوق من �شاغلي الوظائف الدائمة ،
ويوقع املوظف عند ت�سلمها �إقرارا يفـيد �أنها فـي عهدته  ،ومبينا فـيه تاريخ ت�سلمه مبلغ
ال�سلفة ومقداره  ،ويلتزم بال�صرف طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة
والدليل .
وفـي حالة قيام املوظف املتعهد مببلغ ال�سلفة ب�إجازة تزيـ ــد مدتهـ ــا عل ــى ( )3ثالث ــة أ�ي ــام
يلتزم بت�سليم ما فـي عهدته من ر�صيد ال�سلفة وامل�ستندات امل�ؤيدة ملبلغ ال�سلفة وال�صرف
منــه �إل ــى موظ ــف �آخ ــر مــن �شاغلــي الوظائــف الدائمــة يحــدده املدير العام  ،ويتم الت�سليم
والت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع عليه االثنان  ،وعند عودة املوظف �صاحب العهدة الأ�صلي
ملبلغ ال�سلفة من الإجازة ي�سلم �إليه ر�صيد ال�سلفة وامل�ستندات امل�شار �إليها مبوجب حم�ضر
ت�سليم وت�سلم يوقع عليه كل منهما .
وفــي حالــة نقــل هــذا املوظــف املتعه ــد مببل ــغ ال�سلفــة �أو ندبه �أو �إعارته �أو انتهاء خدمته
لأي �سبب يتم جرد مبلغ ال�سلفة من مدير الدائرة التابع له املوظف  ،وت�سليم ر�صيدها
وامل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف �إىل موظف من �شاغلي الوظائف الدائمة يحدده املدير العام ،
وذلك مبـوجب حم�ضـر ت�سليم وت�سلم يـوقع عليه كل من املــوظف املتعهد مببلغ ال�سلفة ،
واملوظف الذي يتم حتديده ليتوىل هذه امل�س�ؤولية .
و�إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو االنقطاع عن العمل يتم الت�سليم والت�سلم طبقا
ملح�ضر اجلرد  ،و�إقرار املوظف بالت�سلم بالتوقيع على هذا املح�ضر .
وفـ ــي حال ــة وج ــود زي ــادة �أو عج ــز فـي ر�صي ــد ال�سلف ــة تتبـ ــع الإج ــراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي املادة ( )104من هذه الالئحة .
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املــادة ( )104
يتوىل مدير الدائرة التابع لها املوظف الذي بعهدته ال�سلفة النرثية جرد ر�صيدها مرة
واحدة على الأقل فـي نهاية كل �شهر للتحقق من �أن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد
الدفرتي  ،ويتم اجلرد وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
و�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد يعترب املبلغ الزائد من جملة الإيرادات  ،ويتم
توريده �إىل ح�ساب ال�صندوق املخت�ص � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد
فـيلتزم املوظف املتعهد مببلغ ال�سلفة ب�سداده �إذا ثبت من التحقيق م�س�ؤوليته عن العجز ،
دون الإخالل بتوقيع اجلزاء املنا�سب � ،أو اتخاذ �إجراءات امل�ساءلة اجلزائية � ،إذا وجدت
�شبهة جنائية .
املــادة ( )105
يتوىل مدير الدائرة التابع لها املوظف الذي بعهدته ال�سلفة النرثية فـي نهاية ال�سنة
املالية من كل عام ت�سوية مبلغها  ،ب�إعداد ك�شف م�صروفات ال�سلفة وفقا للنموذج املعد لهذا
الغ ــر�ض  ،و�إج ــراء القيـ ــود املحا�سبي ــة الالزم ــة  ،وتوريد الر�صيد الباقي من مبلغ ال�سلفة
 �إن وجد � -إىل ح�ساب ال�صندوق املخت�ص .الف�صــل احلــادي ع�شــر
اخلـــزينـــة
املــادة ( )106
يكون خلزينة املقر الرئي�سي لل�صندوق �أو الدوائر التابعة له فـي املحافظات موظف خمت�ص ،
ي�صدر بتعيينه وحتديد م�س�ؤوليته عن اخلزينة وحمتوياتها وما يت�صل بها من �أعمال قرار
من املدير العام  ،على �أن يكون هذا املوظف من �شاغلي الوظائف الدائمة  ،ويكون م�س�ؤوال
عن �أعمال اخلزينة وجميع حمتوياتها  ،و�أي تق�صري فـي احلفاظ �أو الإ�شراف على هذه
املحتويات .
املــادة ( )107
يكون املوظف  ،الذي ي�سند �إليه �أعمال اخلزينة م�س�ؤوال عن حمتوياتها  ،وعليه �أن ي�سلم
جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها
�إىل �أحد املوظفـني من �شاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده املدير العام  ،وذلك عند قيام
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هذا املوظف بالإجازة � ،أو ندبه كل الوقت فـي داخل �أو خارج ال�صندوق � ،أو نقله � ،أو �إعارته ،
�أو �إيفاده فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية داخل � ،أو خارج ال�سلطنة � ،أو انتهاء خدمته ب�سبب غري
االنقطاع عن العمل �أو الوفاة .
ويتم الت�سليم والت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع من هذا املوظف  ،ومن يحل حمله ومدير
دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �أو مديــر دائــرة ال�صن ــدوق ف ــي املحافظــة ح�ســب الأحــوال بع ــد ج ــرد
حمتويات اخلزينة .
وف ــي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ي�سند �إليه �أعمال اخلزينة وامل�س�ؤولية عن حمتوياتها
ب�سبب االنقطاع عن العمل �أو الوفاة  ،ت�شكل جلنة بق ــرار مــن املديــر العــام  ،عل ــى �أن يك ــون
من بني �أع�ضائها مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،وموظف من دائرة التدقيق الداخلي  ،وذلك
جلــرد حمتوي ــات اخلزين ــة  ،و�إعــداد حم�ضــر باجلرد  ،يتم فـيه �إثبات هذه املحتويات وفقا
لنتيجة اجلرد مع التوقيع على هذا املح�ضر من �أع�ضاء هذه اللجنة  ،وت�سلم املحتويات
و�سجالت اخلزينة وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبه ــا �إل ــى م ــن يعي ــن �أو ينت ــدب له ــذه
الوظيفة بناء على قرار من املدير العام .
املــادة ( )108
يجب فـي جميع حاالت الت�سليم والت�سلــم وفقــا للمادة ( )107م ــن ه ــذه الالئح ــة حتدي ــد
امل�س�ؤولية فـي حالة ما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز �أو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )109
يخ�ص�ص للخزينة مكان حمدد ال ي�سمح بدخوله لغري املوظف املخت�ص  ،ويكون ت�سليم
اخلزينة �إىل هذا املوظف بعد الفح�ص والت�أكد من �صالحيتها و�سالمتها من �أي عيوب
من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر يوقع عليه من جميع �أع�ضاء
اللجنة .
ويتم و�ضع املفاتيح االحتياطية فـي داخل مظروف يتم  -بعد غلقه  -ختمه بال�شمع الأحمر ،
ويحفظ لدى مدير الدائرة املعنية .
وفـي جميع الأحوال تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد
مبوجبها واملفاتيح اخلا�صة بها عهدة طرف من ت�سلمها  ،ويتحمل امل�س�ؤولية عنها  ،طبقا
لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�صندوق .
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املــادة ( )110
ال يج ــوز االحتف ــاظ فـ ــي اخلزين ــة بـ ـ�أي نقـ ـ ــود �أو �شيكـ ـ ــات �أو حمتويـ ـ ــات �أخ ـ ـ ــرى ال تخ ـ ــ�ص
ال�صنــدوق  ،ويراعى عند االحتفاظ فـي اخلزينة مببلغ ال�سلفة النرثية جتنيبه عن �سائر
املحتويات الأخرى للخزينة .
وال تعم ــل اخلزينـ ــة �إال فـ ــي �أوق ــات العم ــل الر�سمي ــة  ،ويج ــوز فـي حالــة ال�ض ــرورة  ،وبناء
علـى موافقــة املديــر العام �أو �أحد نوابه �أن تعمل اخلزينة خالل �أيام الإجازات الأ�سبوعية ،
�أو الر�سمية � ،أو فـي غري الأوقات املحددة للعمل الر�سمي .
املــادة ( )111
فـ ــي حال ــة فق ــد �أو تل ــف مفتـ ــاح اخلزين ــة  ،يج ــب على املوظف امل�س�ؤول عن املفتاح املفقود
�أو التالف �إخطار نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة كتابة بواقعة الفقد �أو التلف للمفتاح ،
وعلي ــه ف ــور �إخط ــاره ت�شكي ــل جلن ــة لف ــ�ض وفتـ ــح اخلزين ــة  ،ويك ــون من �أع�ضائها موظف
من دائرة التدقيق الداخلي بال�صندوق  ،وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتوي ــات اخلزينــة ،
و�إعداد حم�ضر بنتيجة اجلرد  ،وا�ستبدال املفتاح املفقود �أو التالف .
وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود �أو التالف  ،يتم فتح اخلزينة مبعرفة
�أحد الفنيني املتخ�ص�صني  ،وذلك حتت �إ�شراف اللجنة امل�شار �إليها  ،ودون �إخالل ب�إجراء
التحق ــيق الـ ــالزم  ،وحتديـ ــد امل�س�ؤولي ــة عـ ــن واقعـ ــة الفقـ ــد �أو التل ــف  ،وع ــن وج ــود العجز
�أو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة  ،طبقا للقواعد الواردة فـي �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )112
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة االلتزام بالآتي :
 - 1التحقق من �صحة ر�صيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�سابق على بدء مبا�شرة
عمله اليومي  ،وقبل التعامل مع الأفراد  ،و�إثبات ذلك فـي الك�شوف �أو ال�سجالت
املعدة لهذا الغر�ض  ،والتوقيع عليه .
 - 2ت�سلــم الإيــرادات اخلا�صــة بال�صنــدوق  ،وتوريدها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
والنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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 - 3قيــد ال�شيك ــات ال ــواردة �إىل اخلزينــة  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،و�إثبات
البيانــات املتعلق ــة برقــم ال�شيــك وتاريخ ــه  ،وا�س ــم امل�صرف امل�سحوب عليه  ،وا�سم
ال�ساح ــب  ،ومبل ــغ ال�شي ــك فـ ــي ال�سج ــل املع ــد له ــذا الغ ــر�ض  ،وذلــك بع ــد الت أ�ك ــد
من وجود توقيع ال�ساحب على ال�شيك  ،وقبل توريد ال�شيكات للم�صارف للتح�صيل ،
ويكون م�س�ؤوال عن �أي نق�ص �أو خط أ� فـي �إثبات البيانات امل�شار �إليها .
� - 4إ�صدار �إي�صال باملبلغ املح�صل  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،و�إر�سال ن�سخة منه مع
�إذن التوريد �إىل الدائرة امل�صدرة لهذا الإذن .
 - 5االحتف ــاظ بدفت ــر الإي ــ�صاالت  ،دون الإخـ ــالل ب�أحك ــام ه ــذه الالئحــة عنــد �إلغاء
�أو فقد �أي �إي�صال غري م�ستعمل منه .
 - 6ت�سليم املتح�صالت  -نقدا �أو ب�شيكات � -إىل املوظف املخت�ص بهذه املتح�صالت
لإيداعها فـي ح�ساب ال�صندوق املخت�ص  ،على �أن يوقع هذا املوظف على �إي�صال
بت�سلمه املتح�صالت عهدة لديه  ،حتى ورود �سند الإيداع من امل�صرف خمتوما
وموقعا من قبل املخت�صني فـيه  ،ويتحمل �صاحب هذه العهدة امل�س�ؤولية فـي حالة
ت�أخري الإيداع للمتح�صالت امل�سلمة له عن املواعيد املحددة �أو عند فقد �أو وجود
عجز فـي هذه املتح�صالت  ،بعد التحقيق معه  ،وثبوت هذه امل�س�ؤولية .
املــادة ( )113
يحتفظ املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة ب�سجل للمحتويات النقدية الذي يتم �إعداده
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويقيد فـي هذا ال�سجل جميع املبالغ التي مت ت�سلمها ،
واملبالغ التي مت �إيداعها لدى امل�صرف طبقا للمادة ( )112من هذه الالئحة  ،ويتم هذا
القيد �أوال ب�أول  ،ومبراعاة ما ي�أتي :
�أ  -بالن�سبة للمبالغ التي مت حت�صيلها  ،ي�سجل قيمتها يوميا بجانب املقبو�ضات ،
ويثبت قرينها رقم �أول و�آخر �إي�صال من الإي�صاالت التي ح�صلت هذه املبالغ
مبقت�ضاها .
ب  -بالن�سبة للمبالغ التي مت �إيداعها فـي امل�صرف با�سم ال�صندوق  ،يتم قيدها بتاريخ
الإيداع فـي امل�صرف .
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ج  -ي�ستخرج الر�صيد يوميا � ،أو عقب كل �إيداع  ،و�إثبات هذا الر�صيد فـي اخلانة املعدة
لذلك بال�سجل امل�شار �إليه  ،والتوقيع عليه من املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة
فـي تاريخ �إثبات هذا الر�صيد .
املــادة ( )114
يحتفظ املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزين ــة ب�سج ــل للمحتوي ــات غيـ ــر النقدي ــة يت ــم إ�ع ــداده
وفق ــا للنم ــوذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتدرج فـيه الطوابع املالية �أو دفاتر �شروط املناق�صات ،
�أو غريها من الدفاتر والأوراق املالية ذات القيمة  ،ويتم القيد فـيه �أوال ب�أول .
املــادة ( )115
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  -عند انتهاء كل يوم عمل  -حتديد ر�صيد
حمتويات اخلزينة النقدية وغري النقدية مــن واقــع ال�سجلــني امل�ش ــار �إليهم ــا فـي املادتي ــن
( )113و ( )114م ــن هـ ــذه الالئح ــة  ،وجرد هذه املحتويات و�إجراء املطابقة بني الر�صيد
م ــن واق ــع اجل ــرد الفعل ــي  ،والر�صـ ــيد الدفرتي من واقع ال�سجلني املذكورين  ،والتوقيع
عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .
املــادة ( )116
يجــب جــرد جميــع حمتويــات اخلزينة مرة واحدة على الأقل كل (� )1شهر من الرئي�س
املبا�شر للموظف املخت�ص عن �أعمال اخلزينة  ،وباتباع ما ي�أتي :
� - 1إعداد حم�ضر للجرد وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يثبت فـي هذا
املح�ضر اجلرد الفعلي ملحتويات اخلزينة والأر�صدة من واقع ك�شف امل�صروفات
للمبالغ النقدية امل�سلمة للموظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،و�سجلي املحتويات
النقدية وغري النقدية .
 - 2بيان ال�شيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر
اجلرد .
 - 3التوقيع على حم�ضر اجلرد من املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،ومن رئي�سه
املبا�ش ــر فـ ــي تاري ــخ اجل ــرد  ،ويثـ ــبت فـ ــي حم�ض ــر اجلــرد ما يفـيد ت�سلمه ملحتويات
اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�ضر .
 - 4عـ ــر�ض املح�ضـ ــر عل ــى نائـ ــب املدي ــر العـ ــام للخدمـ ــات امل�سان ــدة  ،واتخــاذ ما يلزم
من �إجراء فـي �ضوء نتيجة اجلرد .
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املــادة ( )117
�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود فروق  -بالزي ــادة �أو العجـ ــز  -يت ــم �إجراء التحقيق الالزم ملعرفة
�أ�سب ــاب ه ــذه الزيــادة �أو العجــز  ،وحتدي ــد امل�س�ؤولي ــة وفقــا للقواعــد الواردة فـي �أحكام هذه
الالئحة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
�أ  -بالن�سبة للمحتويات النقدية تورد الزي ــادة �إل ــى ح�س ــاب ال�صن ــدوق املخت ــ�ص وفق ــا
للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة بالن�سبة لتوريد الإيرادات .
ب  -بالن�سبة للمحتويات غري النقدية تقيد قيمة الزيادة تبعا لنوعها  ،وت�ضاف هذه
القيمة �إىل الر�صيد .
ج  -يلت ــزم املوظ ــف املخت ــ�ص ب�أعمــال اخلزينة ب�سداد قيمة العجز فورا  ،ما مل يثبت
م ــن التحقيقـ ــات ع ــدم م�س�ؤوليت ــه ع ــن ه ــذا العج ــز  ،ويكون ال�سداد بخ�صم قيمة
العج ــز م ــن راتب ــه وغيـ ــره م ــن ا�ستحقـاقـاتـ ــه املـاليـ ــة مبـراعاة املر�سوم ال�سلطاين
رقم  94/115ب�ش�أن حتديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفـني ،
و�إجراءات التنفـيذ الإداري .
د  -ال يك ــون ه ــذا املوظ ــف م�سـ ـ�ؤوال عن العج ــز �إذا ثبــت من التحقيق �أنه كان نتيجة
ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة .
هـ  -ت�ستب ــعد قيم ــة العجز فـي املحتويات النقدية من جانب املقبو�ضات  ،وت�سجل هذه
املحتويات  ،ويخف�ض الر�صيد تبعا لذلك .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
املكتبــــــة
املــادة ( )118
يكون لل�صندوق مكتبة رئي�سية تتبع دائرة الإع ــالم والتوعي ــة  ،وحتت ــوي علـ ــى امل�ؤلف ــات
املتخ�ص�صة التي ت�شمل ب�صفة �أ�سا�سية الكتب واملراجع واملجلدات والت�شريعات واملو�سوعات
والدوريات واملجالت والتعاميم وقوامي�س اللغة وغريها من م�صادر املعرفة الأخرى التي
تفـيد املتخ�ص�صني فـي جماالت �أن�شطة ال�صندوق املختلفة .
ويج ــوز بنـ ــاء علـ ــى موافقـ ــة املديـ ــر العـ ــام �إن�شـ ــاء مكتبـ ــات فرعيـ ــة لـ ــدى دوائ ــر ال�صن ــدوق
فـي حمافظات ال�سلطنة  ،تتبع الرئي�س الأعلى للفرع مبا�شرة .
-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1106

املــادة ( )119
يتوىل املوظف املخت�ص �أمانة املكتبة  ،ويكون م�س�ؤوال ب�صفة �أ�سا�سية عن تنظيمها و�إدارتها
مبا يحقق الغر�ض منها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -حتديد الكتب وغريها من امل�ؤلفات الالزمة للمكتبة  ،و�أخذ موافقة املدير العام
قبل ال�شراء � ،أو تزويد املكتبة بها .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على جميع حمتويات املكتبة .
ج  -االلتـ ــزام بتنف ـيـ ــذ القواعـ ــد ونظـ ــم و�شـ ــروط و�ضمانـ ــات اال�ستعـ ــارة داخ ـ ــل املكتبـ ــة
�أو خارجها التي ي�صدر بها قرار من املدير العام .
د � -إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط املكتبة  ،وعر�ضه على نائب املدير العام للعمليات
لالعتماد .
هـ  -االحتف ــاظ بالبطاق ــات وال�سجالت املعدة لأغرا�ض العمل فـي املكتبة  ،والإ�شراف
على القيد فـيها بانتظام �أوال ب�أول .
املــادة ( )120
تك ــون جمي ــع حمتوي ــات املكتب ــة م ــن ك ــتب وغريه ــا مــن امل�ؤلفات �أو املنقوالت عهدة طرف
املوظف املخت�ص باملكتبة  ،ويكون م�س�ؤوال عن جميع هذه املحتويات  ،وعليه الإبالغ فورا
عن فقد �أو تلف �أو هالك �أي من هذه املحتويات التخاذ ما يلزم من �إجراء لتحديد �أ�سباب
الفقد �أو التلف �أو الهالك .
املــادة ( )121
علـ ــى املوظـ ــف املختـ ــ�ص باملكتبـ ــة  ،عنـ ــد قيامه ب�إجازة تزيد مدتها على ( )5خم�سة �أيام ،
�أن ي�سلم جميع ما بعهدته �إىل املوظف الذي يحل حمله مبقت�ضى قرار ي�صدر من املدير
العام  ،ويتم الت�سليم مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم يوقع عليه املوظف املخت�ص باملكتبة .
و�إذا تغيـ ــب املوظ ــف املخت ــ�ص باملكت ــبة عـ ــن العم ــل بـ ــدون �إجـ ــازة  ،وجت ــاوزت م ــدة الغيــاب
( )5خم�ســة أ�ي ــام  ،يحدد املدير العام من يحل حمله  ،ويتم ت�سليم جميع حمتويات املكتبة
�إلي ــه  ،و�إع ــداد حم�ض ــر ت�سلي ــم وت�سلم يوقع عليه من املوظف ال ــذي ح ــل حم ــل املوظ ــف
املخت ــ�ص باملكتبة .
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وفـي حالة عودة املوظف املخت�ص باملكتبة ملبا�شرة عمله قبل �أن ي�صدر قرار ب�إنهاء خدمته
لالنقطاع عن العمل طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي الئحة املوارد الب�شرية ملوظفـي
ال�صندوق  ،ت�سلم �إليه جميع حمتويات املكتبة مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم يوقع منه ،
ومن املوظف الذي حل حمله  ،ويرفع �إىل نائب املدير العام للعمليات لالعتماد .
و�إذا مت انتداب املوظف املخت�ص باملكتبة كل وقت الدوام الر�سمي داخل �أو خارج ال�صندوق
�أو نقل ــه �أو �إعارت ــه �أو �إنه ــاء خدمت ــه � ،أو �إيف ــاده فـي بعثة �أو منحة درا�سية داخل � ،أو خارج
ال�سلطنـ ــة  ،يتـ ــم �شغـ ــل وظيفت ــه بطري ــق التعييــن �أو االنتداب �أو النقل �أو الرتقية  ،على �أن
ت�سلم جميع حمتويات املكتبة �إىل املوظف الذي يحل حمله  ،ويتم الت�سليم مبوجب حم�ضر
ت�سليم وت�سلم يوقع عليه من هذا املوظف .
املــادة ( )122
يج ــب ج ــرد جميع حمتويات املكتبة فـي حاالت الت�سليم والت�سلم الواردة فـي املادة ()121
مــن هذه الالئحة  ،ويتم اجلرد عن طريق جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض بقرار من نائب املدير
الع ــام للعملي ــات  ،و إ�ع ــداد حم�ضــر باجلرد يوقع عليه من املوظف املخت�ص باملكتبة �أو مدير
الدائرة التاب ــع ل ــه  ،وم ــن �أع�ض ــاء هـ ــذه اللجنة  ،ويعتمد من نائب املدير العام للعمليات ،
ويثبت فـي املح�ضر احلالة وجميع الإجراءات التي اتخذت عند اجلرد .
املــادة ( )123
�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة �أو عجز فـي حمتويات املكتبة تتبع الإجراءات الآتية :
أ�  -ت�سوية فروق اجلرد  -الزيادة �أو العجز  -وفقا ملا ي�أتي :
� - 1إثبات الفرق بني الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي  ،والأر�صدة املقيدة فـي قوائم
اجلرد  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
 - 2ي�ستوفــي املوظ ــف املخت ــ�ص باملكتب ــة بيان ــات الأر�ص ــدة  ،والفــروق بك�شف العجز
والزي ــادة فـ ــي حمتويـ ــات املكتب ــة  ،وفقـ ــا للنم ــوذج املعـ ــد لهـ ــذا الغ ــر�ض  ،وير�س ــل
�إىل مدير دائرة الإعالم والتوعية للتوقيع عليه  ،الذي يتوىل عر�ضه على نائب
املدير العام للعمليات لالعتماد .
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 - 3يحتف ــظ املوظ ــف املخت ــ�ص باملكتب ــة بن�سخ ــة معتمدة من قوائم جرد حمتويات
املكتبة  ،وك�شوف الزيادة �أو العجز فـي هذه املحتويات بعد اعتمادها .
 - 4ي ــعد املوظ ــف املخت ــ�ص باملكتبـ ــة مذكـ ــرة الت�سويـ ــة للفـ ــرق النا�ش ــئ ع ــن الزي ــادة
�أو العجز ح�سب النظم املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -إجراء التحقيق لتحديد امل�س�ؤولية :
	�إذا ثبت �أن العجز فـي حمتويات املكتبة مل يكن نتيجة ظروف خارجة عن �إرادة
املوظف املخت�ص باملكتبة فتتخذ الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة العجز مبراعاة
�أحكـ ــام املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  94/115ب�ش ـ ـ�أن حتدي ــد حاالت التنازل واحلجز
على ا�ستحقاقات املوظفـني .
وفـي حالة تعذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�س�أل عنه  ،تتخذ
الإجراءات الالزمة ل�شطب قيمة هذا العجز طبقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )124
يجب �إجراء جرد جزئي ومفاجئ لبع�ض حمتويات املكتبة  ،ويكون هذا اجلرد مرة واحدة
خالل ال�سنة  ،وب�صفة غري منتظمة  ،كما يجب �إجراء جرد �سنوي قبل نهاية ال�سنة جلميع
حمتويات املكتبة .
ويك ــون اجلـ ــرد اجلزئـ ــي �أو اجلـ ــرد ال�سنـ ــوي عـ ــن طريـ ــق جلن ــة ت�شكـ ــل لهذا الغر�ض بقرار
من نائب املدير العام للعمليات  ،ويجب على هذه اللجنة القيام بالآتي :
 - 1مقارنة الر�صيد الفعلي من واقع اجلرد مع ما هو مقيد بال�سجالت والبطاقات
واالطالع قبل اجلرد على الر�صيد الدفرتي جلميع حمتويات املكتبة .
 - 2التحقق من عدد كل �صنف ومطابقته مع �سجالت املكتبة .
 - 3إ�عـ ـ ــداد حم�ضـ ـ ــر باجلـ ــرد  ،يثبـ ـ ــت ف ـ ــيه نتائـ ــج اجلرد  ،وما اتخذ من �إجراءات
فـي �أثناء اجلرد و�أي زيادة �أو عجز فـي جميع حمتويات املكتبة من كتب �أو غريها
من م�ؤلفات �أخرى  ،مع بيان الأ�صناف غري امل�ستعملة  ،و�أ�سباب ذلك  ،والأ�صناف
الزائ ــدة عـ ــن احلاج ــة  ،واقت ــراح كيفـي ــة التــ�صرف � ،أو الإجــراء املنا�سب فـي هذا
ال�ش�أن .
-84-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1106

 - 4بي ــان م ــدى اتبـ ــاع الأ�سـ ــ�س ال�سليم ــة فـ ــي حفـ ــظ �أو ا�ستعـ ــارة الكتـ ــب � ،أو غريهـ ــا
من م�ؤلفات �أخرى فـي املكتبة .
 - 5التوقي ــع عل ــى حم�ضر اجلرد والك�ش ــوف املرفق ــة مــع املح�ض ــر م ــن جمي ــع أ�ع ــ�ضاء
اللجنة  ،واملوظف املخت�ص باملكتبة  ،ويرفع املح�ضر �إىل نائب املدير العام للعمليات
لالعتماد .
املــادة ( )125
�إذا �أ�سفر اجلرد اجلزئي �أو ال�سنوي جلميع حمتويات املكتبة عن وجود زيادة �أو عجز تطبق
املادة ( )123من هذه الالئحة .
املــادة ( )126
يت ــم حتديـ ــد الكتـ ــب وغريهـ ــا مـ ــن امل�ؤلف ــات الالزمة للمكتبة مبراعاة الطلبات التي ترد
م ــن التق�سيم ــات التنظيمي ــة املختلف ــة لل�صن ــدوق  ،واقرتاح ــات املوظ ــف املخت�ص باملكتبة ،
ور�أيه فـي هذا ال�ش�أن  ،وتتبع الإجراءات ذاتها بالن�سبة لال�شرتاك فـي الدوريات واملجالت
العلمية املتخ�ص�صة .
املــادة ( )127
يكون قيد الكتب وامل�ؤلفات والدوريات وغريها عند ال�شراء فـي بطاقات و�سجالت املكتبة ،
وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وفـي حالة الكتب � ،أو امل�ؤلفات املهداة من �أو �إىل ال�صندوق يتم
القبول �أو الإهداء بناء على موافقة املدير العام .
وتعد قوائم تت�ضمن �أ�سماء الكتب وغريها من امل�ؤلفات  ،والقيمة املقدرة لكل منها  ،وتوقع
هذه القوائم من املوظف املخت�ص باملكتبة  ،وترفع �إىل املدير العام لالعتماد .
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وزارة القـوى العاملـة
�إعـــــــــالن
ب�شــ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إىل القرار الـوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
�أن عمال �شركـة فيلو�سي تقدموا �إىل املديريـة العامة للرعايـة العماليـة بالوزارة بطلـب
ت�سجيـل نقابة عمالية  ،ولكل مت�ضـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب  ,على �أن يكـون
اعرتا�ضه م�سببا و�أن يتقدم به �إىل جلنة بحث االعرتا�ضات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ,
وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
�إعـــــــــالن
ب�شــ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إىل القرار الـوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
�أن عمال م�ست�شفى الرفاعة تقدموا �إىل املديريـة العامة للرعايـة العماليـة بالوزارة بطلـب
ت�سجيـل نقابة عمالية  ،ولكل مت�ضـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب  ,على �أن يكـون
اعرتا�ضه م�سببا و�أن يتقدم به �إىل جلنة بحث االعرتا�ضات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ,
وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
�إعـــــــــالن
ب�شــ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إىل القرار الـوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
�أن عمال الظاهرة تارمك تقدموا �إىل املديريـة العامة للرعايـة العماليـة بالوزارة بطلـب
ت�سجيـل نقابة عمالية  ،ولكل مت�ضـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب  ,على �أن يكـون
اعرتا�ضه م�سببا و�أن يتقدم به �إىل جلنة بحث االعرتا�ضات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ,
وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعــة
�إعـــــــالن
تعل ــن دائ ــرة امللكيـ ــة الفكريــة عن طلب ــات ت�سجيل العالمــات التجاري ــة املقبولة وفقا لأحك ــام
قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/67
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 30749 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�إن�شاء �شبكات االت�صاالت  ،تقدمي خدمات االت�صاالت � ،إدارة و�صيانة املن�ش�آت والأجهزة
الالزمة لالت�صاالت  ،تطوير مرافق االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1054 :ر.ب  133 :اخلوير
تاريخ تقدمي الطلب 2003/6/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 38658 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2006/2/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 40434 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مقهى (كافيه) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غادة بنت �سعود بن �سامل احلارثي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  719 :ر.ب  113 :مدينة ال�سلطان قابو�س
تاريخ تقدمي الطلب 2006/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 57606 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تقدمي خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اخلوير  -حمافظة م�سقط
تاريخ تقدمي الطلب 2009/8/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 57608 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تقدمي خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اخلوير  -حمافظة م�سقط
تاريخ تقدمي الطلب 2009/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 62919 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أرز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ثمريت الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1450:ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2010/5/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68443 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�صابيح الفولتية العالية غري املعدة لال�ستعمال الطبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68444 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�صابيح الفولتية العالية غري املعدة لال�ستعمال الطبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68445 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات عناية بالأظافر  ،طالء الأظافر  ،طبقة �سميكة من الأظافر  ،ملمع الأظافر ،
طالء الأظافر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68446 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�صابيح الفولتية العالية غري املعدة لال�ستعمال الطبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68447 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات عناية بالأظافر ,طالء الأظافر ,م�ستح�ضرات تقوية الأظافر ,ملمع الأظافر,
طالء الأظافر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68448 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات العناية بالأظافرال�صناعية والطبيعية وخ�صو�صا م�ستح�ضرات تقوية الأظافر
وم�ستح�ضـرات �إزالة �صقـ ــل الأظاف ــر ومنه ــا الأظافــر وامل�ستح�ض ــرات ال�سائل ــة وامل�ساحيـ ــق
اخلا�صة بنحت الأظافر ال�صناعية والأ�شكال والنماذج املختلفة من الأظافر ال�صناعية
واللوا�صق اخلا�صة بالأظافر ال�صناعية على �شكل م�ساحيق و�سوائل وم�ستح�ضرات العناية
باجللد امليــت وخ�صو�ص ــا الكرمي ــات والغ�سول والزيوت والكرميــات والغ�ســول واملنظف ــات
اخلا�صة بالأيدي وكرميات وغ�سول ومنظفات الأرجل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68449 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات عناية بالأظافر  ,طالء الأظافر  ,م�ستح�ضرات تقوية الأظافر  ,ملمع الأظافر ,
طالء الأظافر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كرياتيف نايل ديزين  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1125 :جو�شوا واي في�ستا  ,كندا 92083
تاريخ تقدمي الطلب 2011/5/30 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72791 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خميم �سياحي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مكتب الزهراء لل�سفر واخلدمات �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  833 :ر.ب  112 :روي
تاريخ تقدمي الطلب 2012/2/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73353 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مياه غري فوارة �أو فوارة (معدنية �أو غري معدنية)  ،ع�صائر فواكه �أو خ�ضروات  ،م�شروبات
م�ستخل�صة من الفواكه �أو اخل�ضروات � ،شراب ليمونا�ضة  ،ماء ال�صودا  ،م�ستح�ضرات
امل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كومباين جريفي�س دانون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  17 :بوليفارد هاو�سمان  75009باري�س  ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/3/19 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74672 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74673 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112:
تاريخ تقدمي الطلب 2012/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76653 :
فـي الفئة  31من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
منتجات زراعية وب�ستانية وحرجية وغالل غري م�شمولة فـي �أ�صناف �أخرى  ،حيوانات حية ،
فواكه وخ�ضروات طازجة  ،بذور ونباتات وزهور طبيعية  ،مواد غذائية للحيوانات و�شعري
املالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الفواكه الطازجة �ش م ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  294040 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/7/10 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 82241 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/1/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 82242 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/1/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 82243 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/1/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 82244 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
االت�صاالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية لالت�صاالت �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  789 :ر.ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/1/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 84358 :
فـي الفئة  10من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أجهزة واك�س�سوارات لتنقية الدم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كانيكا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  , 18 - 3 - 2 :ناكانو�شيما  ,كيتا  ,كو � ,أو�ساكا  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2013/12/5 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 85743 :
فـي الفئة  1من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سوائل التربيد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هونيويل انرتنا�شيونال انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :كولوكبي ـ ــا رود  ,موري�ست ـ ــاون ني ــوجري�س ـ ــي  , 07962الواليـ ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/2/2 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 85905 :
فـي الفئة  14من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أدوات قيا�س الوقت  ،و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة  ،حلي وجموهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جياين بلجاري �آيديا �أ�س �أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  20 :رو دو مار�شيه  1204 ،جنيف � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/2/16 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86148 :
فـي الفئة 9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املالب�س الواقية و�أغطية الر�أ�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أيه جيه ت�شارناود �أند كو (بروبريتارى) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أفريقي جنوبي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1 :بينك �سرتيت  ،ازاكيني اند�سرتيال اي�ستيت  ،ليدي�سميث  ،كوازولو
ناتال  ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/2/23 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86386 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عطور وطيب  ،كولونيا  ،زيوت عطرية � ،صابون  ،م�ستح�ضرات جتميل(كوزمتيك) للج�سم ،
كرميات  ،غ�سول (لو�شن)  ،مزيالت للروائح الكريهة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86387 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
نظارات وب�صريات ونظارات �شم�سية  ،علب و�أوعية و�سال�سل واحلبال للنظارات والنظارات
ال�شم�سية � ،إطارات النظارات والنظارات ال�شم�سية  ،نظارات مكربة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86388 :
فـي الفئة  14من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
زمامات (مرابط) �أكمام  ،م�شابك ربطات العنق  ،خوامت � ،أ�ساور � ،أقراط  ،قالئد  ،دبابي�س
للزينة � ،ساعات � ،أدوات قيا�س الوقت الدقيقة � ،ساعات حائط � ،سيور �ساعات � ،أ�ساور �ساعات ،
�صناديق من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86389 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطبوعات � ،أدوات كتابة � ،أجربة �أدوات الكتابة  ،علب هدايا لأدوات الكتابة  ،حرب و�إعادة
تعبئة حرب  ،قرطا�سية  ،علب كتابة  ،مفكرات �شخ�صية � ،أطقم مكتبية � ،أقالم � ،أقالم
ر�صا�ص  ،حوامل �أقالم و�أقالم ر�صا�ص  ،ثقاالت ورق  ،مفكرات  ،حمابر وحوامل حرب ،
حمافظ جوازات ال�سفر  ،حمافظ دفاتر ال�شيكات � ،أغلفة دفاتر ال�شيكات  ،علب للأقالم
و�أقالم الر�صا�ص  ،علب وحوامل للوثائق � ،ألبومات � ،أ�سنان معدنية لأقالم احلرب  ،م�شابك
للنقود .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86390 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من اجللود املدبوغة واجللود
املدبوغة املقلدة  ،حمافظ  ،حمافظ عمل ــة  ،حقائ ــب يد  ،حقائب �سفرية � ،أكيا�س لل�سفر ،
حمافظ للبطاقات  ،علب مفاتيح  ،حقائب ظهر  ،حقائب مبقب�ض  ،حقائب لل�شاطئ ،
�أكيا�س للت�سوق  ،حمافظ جلدية  ،حقائب حلمل الأطفال � ،أطقم لل�سفر � ،صناديق ثياب ،
حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل (غري معب�أة) � ،شما�سي وع�صي  ،جلود وجلود خام .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86391 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عطور وطيب  ،كولونيا  ،زيوت عطرية � ،صابون  ،م�ستح�ضرات جتميل(كوزمتيك) للج�سم ،
كرميات  ،غ�سول (لو�شن)  ،مزيالت للروائح الكريهة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86392 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
نظارات وب�صريات ونظارات �شم�سية  ،علب و�أوعية و�سال�سل واحلبال للنظارات والنظارات
ال�شم�سية � ،إطارات النظارات والنظارات ال�شم�سية  ،نظارات مكربة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86393 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطبوعات � ،أدوات كتابة � ،أجربة �أدوات الكتابة  ،علب هدايا لأدوات الكتابة  ،حرب و�إعادة
تعبئة حرب  ،قرطا�سية  ،علب كتابة  ،مفكرات �شخ�صية � ،أطقم مكتبية � ،أقالم � ،أقالم
ر�صا�ص  ،حوامل �أقالم و�أقالم ر�صا�ص  ،ثقاالت ورق  ،مفكرات  ،حمابر وحوامل حرب ،
حمافظ جوازات ال�سفر  ،حمافظ دفاتر ال�شيكات � ،أغلفة دفاتر ال�شيكات  ،علب للأقالم
و�أقالم الر�صا�ص  ،علب وحوامل للوثائق � ،ألبومات � ،أ�سنان معدنية لأقالم احلرب  ،م�شابك
للنقود .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86394 :
فـي الفئة  14من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
زمامات (مرابط) �أكمام  ،م�شابك ربطات العنق  ،خوامت � ،أ�ساور � ،أقراط  ،قالئد  ،دبابي�س
للزينة � ،ساعات � ،أدوات قيا�س الوقت الدقيقة � ،ساعات حائط � ،سيور �ساعات � ،أ�ساور �ساعات ،
�صناديق من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86395 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطبوعات � ،أدوات كتابة � ،أجربة �أدوات الكتابة  ،علب هدايا لأدوات الكتابة  ،حرب و�إعادة
تعبئة حرب  ،قرطا�سية  ،علب كتابة  ،مفكرات �شخ�صية � ،أطقم مكتبية � ،أقالم � ،أقالم
ر�صا�ص  ،حوامل �أقالم و�أقالم ر�صا�ص  ،ثقاالت ورق  ،مفكرات  ،حمابر وحوامل حرب ،
حمافظ جوازات ال�سفر  ،حمافظ دفاتر ال�شيكات � ،أغلفة دفاتر ال�شيكات  ،علب للأقالم
و�أقالم الر�صا�ص  ،علب وحوامل للوثائق � ،ألبومات � ،أ�سنان معدنية لأقالم احلرب  ،م�شابك
للنقود .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86396 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من اجللود املدبوغة واجللود
املدبوغة املقلدة  ،حمافظ  ،حمافظ عملة  ،حقائب يد  ،حقائب �سفرية � ،أكيا�س لل�سفر ،
حمافظ للبطاقات  ،علب مفاتيح  ،حقائب ظهر  ،حقائب مبقب�ض  ،حقائب لل�شاطئ ،
�أكيا�س للت�سوق  ،حمافظ جلدية  ،حقائب حلمل الأطفال � ،أطقم لل�سفر � ،صناديق ثياب ،
حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل (غري معب�أة) � ،شما�سي وع�صي  ،جلود وجلود خام .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86397 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عطور وطيب  ,كولونيا زيوت عطرية � ,صابون  ,م�ستح�ضرات جتميل (كوزمتيك) للج�سم ,
كرميات غ�سول(لو�شن)  ،مزيالت للروائح الكريهة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86398 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
نظارات وب�صريات ونظارات �شم�سية علب و�أوعية و�سال�سل واحلبال للنظارات والنظارات
ال�شم�سية �إطارات النظارات والنظارات ال�شم�سية نظارات مكربة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86399 :
فـي الفئة  14من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
زمامات (مرابط) �أكمام  ,م�شابك ربطات العنق  ,خوامت �أ�ساور � ,أقراط  ,قالئد  ,دبابي�س
للزينة �ساعات � ,أدوات قيا�س الوقت الدقيقة � ,ساعات حائط � ,سيور �ساعات � ,أ�ساور �ساعات ,
�صناديق من معادن نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86400 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من اجللود املدبوغة واجللود
املدبوغة املقلدة  ،حمافظ  ،حمافظ عملة  ،حقائب يد  ،حقائب �سفرية � ،أكيا�س لل�سفر ،
حمافظ للبطاقات  ،علب مفاتيح  ،حقائب ظهر  ،حقائب مبقب�ض  ،حقائب لل�شاطئ ،
�أكيا�س للت�سوق  ،حمافظ جلدية  ،حقائب حلمل الأطفال � ،أطقم لل�سفر � ،صناديق ثياب ،
حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل (غري معب�أة) � ،شما�سي وع�صي  ،جلود وجلود خام .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جيامبريو بودينو �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هنرتبريغ�سرتا�شه � 6312 ، 22شتنهاو�سن � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/11 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86406 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�شامبو � ,شامبو لل�شعر وفروة الر�أ�س  ،و�شامبو طبي � ،شامبو م�ضاد لق�شرة الر�أ�س � ،شامبو
يحتوي على مبيدات ح�شرية  ،مكيفات لل�شعر وفروة الر�أ�س  ،م�ستح�ضرات للتنظيف
والعناية بال�شعر وفروة الر�أ�س  ،عالج لل�شعر وفروة الر�أ�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريكيت بنكيزر اربيا م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 61344 :املنطقة احلرة  ،جبل علي  ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/12 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86468 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات �ش�ؤون متويلية ومالية  ،خدمات توفري �سل�سلة كاملة من اخلدمات فـي جمال
اال�ستثمار و�إدارة اال�ستثمار و�إدارة الأ�صول وال�ش�ؤون التمويلية واملالية  ،خدمات توفري
�سل�سلة كاملة من املعلومات املختلفة بوا�سطة املواقع الإلكرتونية فـي جمال اال�ستثمار
و�إدارة الأ�صول وال�ش�ؤون التمويلية واملالية  ،خدمات توفري �سل�سلة كاملة من �أ�شرطة
الفيديو واملحتويات غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت حتتوي على معلومات فـي جمال
اال�ستثمار و�إدارة الأ�صول وال�ش�ؤون التمويلية واملالية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تي رو براي�س جروب �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 100 :إي�ست برات �سرتيت  ،يلتيمور  ،مرييالند  ، 21202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/17 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86469 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطبوعات مواد التوجيه والتدري�س عدا الأجهزة � ،سل�سلة كاملة من املطبوعات واملن�شورات
فـي جمال اال�ستثمار و�إدارة اال�ستثمار والأ�صول وال�ش�ؤون التمويلية واملالية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تي رو براي�س جروب �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 100 :إي�ست برات �سرتيت  ،يلتيمور  ،مرييالند  ، 21202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/17 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86470 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات �ش�ؤون متويلية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تي رو براي�س جروب �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 100 :إي�ست برات �سرتيت  ،يلتيمور  ،مرييالند  ، 21202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/17 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 86471 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطبوعات مواد التوجيه والتدري�س عدا الأجهزة � ،سل�سلة كاملة من املطبوعات واملن�شورات
فـي جمال اال�ستثمار و�إدارة اال�ستثمار والأ�صول وال�ش�ؤون التمويلية واملالية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تي رو براي�س جروب �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 100 :إي�ست برات �سرتيت  ،يلتيمور  ،مرييالند  ، 21202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/3/17 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87532 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شـاي و�شــاي الأع�شــاب  ,وامل�شروبات التي �أ�سا�سه ــا ال�ش ــاي و�ش ــاي الأعــ�شاب  ,وامل�شــروبات
واملكثفات (�أ�شربة مكثفة ) التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي الأع�شاب مع نكهات الفواكه  ,احللويات
املجمدة مع ال�شاي و�شاي الأع�شاب ومنكهات الفواكه .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي �سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/5 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87972 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :برايفت كوليك�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  -91119 :دبي -الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/20 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87986 :
فـي الفئة  21من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حاويات م�شروبات عازلة للحرارة وكرة ت�صفية ال�شاي (يو�ضع بها ال�شاي ثم تو�ضع فـي
الأبريق وترفع بعد ذلك) و�ساكبات ال�شاي (نقع) (وهي عبارة عن كرة خمرمة كامل�صفاة
لو�ضع ال�شاي بداخلها وو�ضعها بالكوب) و�أغطية �أباريق ال�شاي وعلب حفظ ال�شاي ،
والركائز ثالثية القوائم (املحامل) و�صواين التقدمي  ،التماثيل امل�صنوعة من اخلزف
ال�صيني والفخار والزجاج والبلور والأواين الفخارية �أو الرتاكوتا (الطني الن�ضيج) ،
التماثيل ال�صغرية امل�صنوعة من اخلزف ال�صيني والفخار والزجاج والبلور والأواين
الفخارية �أو الرتاكوتا (الطني الن�ضيج)  ،حلي الزينة والتزين م�صنوعة من اخلزف
ال�صيني والفخار والزجاج والبلور والأواين الفخارية �أو الرتاكوتا (الطني الن�ضيج) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي �سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87987 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
احلليب املخفوق ( امليلك �شيك) وامل�شروبات التي �أ�سا�سها احلليب  ,م�شروبات ال�صويا
امل�ستخدمة كبدائل احلليب  ,حليب ال�صويا � ,ألواح الطعام التي �أ�سا�سها ال�صويا  ,لنب
الزبادي وامل�شروبات التي �أ�سا�سها لنب الزبادي  ,اجلوز املعد واجلوز املتبل واجلوز املحم�ص ,
حليب اجلوز وع�صري اجلوز .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي �سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87988 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�شروبات التي �أ�سا�سها �شاي الأع�شاب  ،امل�شروبات واملكثفات (�أ�شربة مكثفة) بنكهة الفواكه
التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي الأع�شاب  ،احللويات املجمدة بنكهة ال�شاي و�شاي الأع�شاب
ونكهة الفواكه والكاكاو � ،شاي الأع�شاب وال�شاي غري الع�شبي  ،ال�شاي والكاكاو وامل�شروبات ،
امل�شروبات املعدة التي �أ�سا�سها م�سحوق ال�شوكوالتة وامل�شروبات املعدة التي �أ�سا�سها م�سحوق
الفانيليا  ،ال�صل�صات لإ�ضافتها على امل�شروبات � ،أ�شربة ال�شوكوالتة املركزة  ،الأ�شربة
املركزة املنكهة لإ�ضافتها على امل�شروبات  ،ال�شاي اجلاهز لل�شرب  ،البوظة واحللويات
املجمدة وبالتحديد البوظة واحلليب املثلج واللنب الزبادي املجمد واحللويات املجمدة
التي �أ�سا�سها ال�صويا  ،ال�سكاكر واحللويات وبالتحديد ال�شوكوالتة وال�سكر واللوز املغلف
بال�سكر واحللويات املجمدة  ،املخبوزات وبالتحديد الكعك (املوفينية) واخلبز امل�سطح
واملدور امل�صنوع من القمح وال�شوفان والب�سكويت والكعكات واملعجنات واخلبز � ،ألواح
الطعام وحتديدا �ألواح الطعام التي �أ�سا�سها احلبوب و�ألواح الطعام التي �أ�سا�سها ال�شوفان ،
ال�سكر  ،البهارات  ،الع�سل  ،الأغاف الأمريكي (ال�صبار الأمريكي)  ،الأ�شربة املركزة املنكهة
ل�صنع وعمل امل�شروبات  ،خلطات �سائلة �أو على �شكل بودرة والتي �أ�سا�سها ال�شاي لعمل
امل�شروبات التي �أ�سا�سها الفواكه .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود ان اي � ,سويت  , 1480اتالنتا  ,جورجيا , 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87989 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�شروبــات غي ــر الكحولية بنكهـ ــة ال�شاي  ،امل�شروب ـ ــات التي �أ�سا�سها الفواكــه والع�صيـ ــر ،
مكثف ــات الفواك ـ ــه (�أ�شربة مكثفـ ــة) والبورية امل�ستخدم كمكونات للم�شروبات  ،املكثفـ ــات
(�أ�شربة مكثفة) املركزة والأ�شربة املركزة لعمل و�صنع امل�شروبات املجمدة املخلوطة التي
�أ�سا�سها الفواكه  ،امل�شروبات الفوارة التي �أ�سا�سها الفواكه والع�صري وامل�شروبات الغازية ،
امل�شروبات الغازية (ال�صودا الفوارة)  ،م�شروبات الطاقة  ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�صويا
لي�ست كبدائل احلليب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي �سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87990 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�إدارة الأعمال � ،إدارة الأعمال التجارية  ،منح حقوق االمتياز وبالتحديد تقدمي امل�ساعدة
التقنية لإن�شاء و�/أو ت�شغيل املطاعم واملقاهي وبيوت ال�شاي ومقاهي تقدمي الوجبات
اخلفيفة  ،خدمات حمال البيع بالتجزئة فـي جمال النب وال�شاي والكاكاو والأطعمة
املغلفة (املعلبة) واجلاهزة و�أدوات املطبخ والتماثيل والتماثيل ال�صغرية وحلي الزينة
والبخور والعطور املنزلية ومنتجات العناية ال�شخ�صية  ،وكالء التوزيع باجلملة ومتاجر
البيع باجلملة وطلبات البيع باجلملة وجميعها فـي جمال النب وال�شاي والكاكاو والأطعمة
املغلفة (املعلبة) واجلاهزة  ،الأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية املتعلقة بال�شاي و�أدوات
املنزل و�أدوات املطبخ والأواين الزجاجية والهدايا والأطباق والأطباق العميقة (الزبديات)
وحاويات (علب) التخزين والتماثيل والتماثيل ال�صغرية وحلي الزينة واملالب�س وال�شموع
والبخور والعطور املنزلية والت�سجيالت املو�سيقية والكتب  ،خدمات الطلب عن طريق
الربيد وخدمات الطلب بالكتالوج عن طريق الربيد وجميعها فـي جمال النب وال�شاي
والكاكاو والأطعمة املغلفة (املعلبة) �أدوات املطبخ والتماثيل والتماثيل ال�صغرية وحلي
الزينة واملالب�س وال�شموع والبخور والعطور املنزلية  ،خدمات الطلب احلا�سوبية على
اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) وخدمات البيع بالتجزئة بوا�سطة احلا�سوب على اخلط
مبا�شرة (الإنرتنت) عرب الرتويج والعرو�ض املغرية املبا�شرة املوجهة �إىل امل�ستخدمني من
قبل البائعني وخدمات الطلب على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) وخدمات متاجر التجزئة
على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) وجميعها فـي جمال النب وال�شاي والكاكاو والأطعمة
املغلفة (املعلبة) واجلاهزة  ،الأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية املتعلقة بال�شاي و�أدوات
املنزل و�أدوات املطبخ والأواين الزجاجية والهدايا والأطباق والأطباق العميقة (الزبديات)
وحاويات (علب) التخزين والتماثيل والتماثيل ال�صغرية وحلي الزينة واملالب�س وال�شمع
والبخور والعطور املنزلية والت�سجيالت املو�سيقية والكتب  ،خدمات �سجل الهدايا على
اخلط املبا�شر (الإنرتنت) واملحو�سبة وخدمات الطلب من �سجل الهدايا فيما يتعلق
بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود ان اي � ,سويت  , 1480اتالنتا  ,جورجيا , 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87991 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات املطاعم واملقاهي والكافيرتيات ومقاهي تقدمي الوجبات اخلفيفة وبيوت وحانات
ال�شاي و�صاالت ال�شاي  ،مطاعم تقدمي الوجبات املعدة للأخذ وللحمل خارج املطعم ،
خدمات التموين  ،خدمات تعهدات تقدمي الطعام  ،خدمات حت�ضري الطعام وال�شراب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود ان اي � ,سويت  , 1480اتالنتا  ,جورجيا , 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87992 :
فـي الفئة  21من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�صحون املجوفة (العميقة)  ،حامالت ال�شموع لي�ست من املعادن الثمينة � ،شمعدانات ،
والتماث ــيل ال�صغيــرة امل�صنعة من ال�سريامي ــك  ،احللــي والزينة امل�صنوعـ ــة م ــن اخل ــزف
ال�صيني وقواعد الك�ؤو�س غري امل�صنعة من الورق وغري �شرا�شف الطاوالت  ،حاويات
لال�ستخدام املنزيل واملطبخ � ،أكواب � ،أواين  ،حاويات مزخرفة لتخزين الأغذية  ،الأطباق ،
�أكواب ال�شرب و�صحون الفناجني � ،أباريق ال�شاي على الطريقة اليابانية واملعروفة ب�إ�سم
( ، )Kyusuالأكواب التي لها يد ( ، )MUGSالأكواب الورقية  ،الأباريق  ،ال�صحون ،
احللي املزخرف امل�صنع من البور�سلني  ،التماثيل ال�صغرية امل�صنعة من البور�سلني  ،كرات
ت�صفية ال�شاي  ،علب ال�شاي  ،علب ال�شاي الأملونية و�أغطية �أباريق ال�شاي � ،أباريق غلي
ال�شاي لي�ست من املعادن الثمينة � ،أباريق ال�شاي لي�ست من املعادن الثمينة  ،مالعق ال�شاي ،
�أطقـ ــم ال�ش ـ ــاي للتقديـ ــم لي�سـ ــت من املعادن الثمين ـ ــة  ،م�صافـ ــي ال�ش ـ ـ ــاي  ،حاوي ـ ــات الع ــزل
احلراري للأغذية �أو امل�شروبات � ،صواين لأغرا�ض املنزل  ،حوامل ال�صحون التي تو�ضع
على الطاولة  ،الك�ؤو�س  ،زجاجات العزل ( ، )Vacuumاملدفئات  ،املخفقات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي �سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/21 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 88102 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مكاتب ت�أجري ال�سيارات بدون �سائق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :براري الزاهية للتجارة (م�ؤ�س�سة فردية)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان  -والية �صحار � -ص.ب  173 :ر.ب 325 :
تاريخ تقدمي الطلب 2014/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 88120 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
احللويات اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فاليفرتك (اوف �شور) �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية خطر  ،كورني�ش املزرعة  ،بريوت  ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2014/6/4 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 88121 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�شروبات �سريعة التح�ضري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فاليفرتك (اوف �شور) �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية خطر  ،كورني�ش املزرعة  ،بريوت  ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2014/6/4 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 88530 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :القلعة لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان �:ص.ب  1116 :ر.ب  130 :مرتفعات غالء  ،والية بو�شر
تاريخ تقدمي الطلب 2014/6/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 88738 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �أبو مهرة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  334 :ر.ب 133 :
تاريخ تقدمي الطلب 2014/7/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89029 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج املر�ضى البالغني امل�صابني مبر�ض باركن�سون والعالج
املانع الهتزازات احلركة الناجتة عن نهاية اجلرعة غري امل�ستقرة على ليفودوبا  /دوبا
ديكاكربوك�سيل (دي دي �سي) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبدي ابراهيم ايالت�ش �صاناي فـي تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ري�شيتبا�شا ماهالي�سي ا�سكي بيوكديري كادي�سي رقم 34467 , 4 :
م�سلك � -ساريري  ,ا�سطنبول  -تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/12 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89291 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شاي و�شاي الأع�شاب  ,امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي الأع�شاب  ,امل�شروبات واملكثفات
(�أ�شربة مكثفة) التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي الأع�شاب مع منكهات الفواكه  ,احللويات املجمدة
مع ال�شاي و�شاي الأع�شاب و�/أو منكهات الفواكه .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي � ،سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/26 :
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89292 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شاي و�شاي الأع�شاب  ,امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي الأع�شاب  ,امل�شروبات واملكثفات
(�أ�شربة مكثفة) التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي الأع�شاب مع منكهات الفواكه  ,احللويات املجمدة
مع ال�شاي و�شاي الأع�شاب و�/أومنكهات الفواكه .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي � ،سويت � ، 1480أتالنتا  ،جورجيا ، 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/26 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89293 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املركبات  ،حمركات املركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ايه ام جينريال ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  105 :نورث نايلز �أفينيو � ،ساوث بيند  ،انديانا  ، 46617الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/26 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزنـاد للتجـارة �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان �:ص.ب  173 :ر.ب 134 :جوهرة ال�شاطئ  -م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89755 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
لبا�س القدم للحماية والأمان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أو� .آند �أ�س .هولدينجز(فـي �آي �سي) بي تي واي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أ�سرتايل
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع بر�ست  ،باالرات  3350فـي �أي �سي فيكتوريا � ،أ�سرتاليا  
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/31 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89756 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
لبا�س القدم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أو� .آند �أ�س .هولدينجز(فـي �آي �سي) بي تي واي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أ�سرتايل
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع بر�ست  ،باالرات  3350فـي �أي �سي فيكتوريا � ،أ�سرتاليا  
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/31 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي

-124-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1106

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89975 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
توفري التكنولوجيا  ،والبيانات واملعلومات واملوارد للآخرين ال�ستخدامها فـي �صياغة وتطوير
وت�صنيع الأ�سمدة واملواد امل�ضافة للأ�سمدة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كوخ �أجرونوميك �سريفي�سيز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 4111 :إي�ست � 37سرتيت نورث ويت�شيتا � ,أركن�سا�س  - 67220الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/4 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90035 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج فرط الدريقات الثانوي فـي املر�ضى الذين يعانون من
�أمرا�ض الكلى والذين يحتاجون لغ�سيل الكلى متقدم مل�سح الدم من الف�ضالت وللحد من
امل�ستويات العالية من الكال�سيوم فـي الدم (فرط كال�سيوم الدم) فـي املر�ضى الذين يعانون
من �سرطان الغدة الدرقية واحلد من امل�ستويات العالية من الكال�سيوم فـي الدم (فرط
كال�سيوم الدم) فـي املر�ضى الذين يعانون من فرط الدريقات الأ�سا�سي وال يزال لديهم
م�ستويات عالية من الكال�سيوم بعد �إزالة الغدة الدرقية �أو حينما يكون �إزالة الغدة غري
ممكن .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبدي �إبراهيم ايالت�ش �صاناي فـي تيجاريت �أنونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ري�شيتبا�شا ماهالي�سي ا�سكي بيوكديري كادي�سي رقم 34467 , 4
م�سلك � -ساريري  ,ا�سطنبول  -تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/11 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90069 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �ضعف االنت�صاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبدي �إبراهيم ايالت�ش �صاناي فـي تيجاريت �أنونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ري�شيتبا�شا ماهالي�سي ا�سكي بيوكديري كادي�سي رقم 34467 , 4
م�سلك �-ساريري  ,ا�سطنبول  -تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/16 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90070 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �ضعف االنت�صاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبدي �إبراهيم ايالت�ش �صاناي فـي تيجاريت �أنونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ري�شيتبا�شا ماهالي�سي ا�سكي بيوكديري كادي�سي رقم 34467 , 4
م�سلك � -ساريري  ,ا�سطنبول  -تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/16 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90207 :
فـي الفئة  33من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�شروبات الكحولية (عدا البرية) التكيال وامل�شروبات امل�شتملة على التكيال (عدا البرية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيكيال كيورفو  ،ا�س .ايه .دي �سي  .فــي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :افينيدا برييفرييكو �سور رقم  ، 8500تالكيباكي  ،جالي�سكو � ،سي
بي  ، 45601املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/23 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90287 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�صرع .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبدي �إبراهيم ايالت�ش �صاناي فـي تيجاريت �أنونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ري�شيتبا�شا ماهالي�سي ا�سكي بيوكديري كادي�سي رقم 34467 , 4
م�سلك �-ساريري  ,ا�سطنبول  -تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90293 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والوالعات و�أعواد الثقاب و�أدوات املدخنني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بريتي�ش �أمرييكان توباكو ( براندز ) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جلوب هاو�س  4 ،تيمبل بلي�س  ،لندن دبليو �سي � 2أر  2بي جي  ،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90302 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
كا�شفات الغاز للك�شف عن وجود �أو ت�سرب الغاز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هونيول انرتنا�شيونال انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :كولومبيا رود  ,موري�ستاون نيوجري�سي  , 07962الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/29 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90323 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والوالعات و�أعواد الثقاب و�أدوات املدخنني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كاريرز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جلوب هاو�س  4 ،تيمبل دبليو �سي  2ار  2بي جي  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/30 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90628 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والوالعات و�أعواد الثقاب و�أدوات املدخنني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بريتي�ش �أمرييكان توباكو (براندز) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة   :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جلوب هاو�س  4 ،تيمبل بلي�س  ،لندن دبليو �سي � 2أر  2بي جي  ،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/13 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90649 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جتارة اخليام (بيع اخليام) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املطرقة الذكية �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اخلوير اجلنوبية �ص.ب  1515 :ر.ب 130 :
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/14 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90812 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أجفار (فلفل حمفوظ)  ،بقول حمفوظة  ،م�ستح�ضرات لإعداد مرق اللحم  ،مرق  ،مركزات
املرق  ،فواكه مطبوخة بال�سكر  ،كروكيت � ،أ�سماك غري حية � ،سمك حمفوظ � ،سمك معلب ،
دقيق �سمك لال�ستهالك الب�شري  ،منتجات غذائية معدة من ال�سمك  ،فواكه مطبوخة  ،
هالم (جلي) الفواكه � ،أطعمة خفيفة �أ�سا�سها الفواكه  ،فواكه معلبة  ،خيار خملل  ،مربى ،
هالم (جلي)  ،عد�س حمفوظ  ،عجينة حلم الكبد  ،معاجني حلم الكبد  ،مربى فواكه  ،
فطور حمفوظ  ،زيتون حمفوظ  ،ب�صل حمفوظ  ،بازالء حمفوظة  ،خملالت  ،رقائق
البطاطا  ،فطائر بطاطا مقلية  ،رقائق البطاطا  ،حلوم دواجن غري حية  ،معاجني حلوم
الدواجن � ،سمك مملح  ،بذور معدة  ،فول �صويا حمفوظ للطعام � ،شوربات  ،م�ستح�ضرات
�إعداد ال�شوربات  ،ع�صري البندورة للطبخ  ،معجون البندورة � ،سمك تونا  ،ع�صائر
اخل�ضروات للطبخ  ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضروات  ،خ�ضروات حمفوظة  ،خ�ضروات
جمففة  ،خ�ضروات معلبة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بودرافكا بريهرامبينا اند�سرتيجا دي  .دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كرواتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :انتي �ستار�سيفيكا  ، 32كوبريفينكا ( ات�ش ار )  ، 48000كرواتيا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/21 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 2366 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90815 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شكوالتة ومنتجات ال�شوكالتة ومنتجات حلوى ال�سكر والكاندي والب�سكويت على خمتلف
�أنواعها والكيك والبا�ستا واملعكرونة والنودلز اجلاهزة وال�سباغيتي والفريمي�سلي واخلمرية
وذرور اخلبازة ومكونات اخلبازة الأخرى ومزينات ال�سلطة واملايونيز واخلل والكات�شاب
وال�صل�صة ومنتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجينة املجمدة والباراثا املجمدة والآي�س 
كرمي واحللويات املجمدة غري اللبنية وحلويات الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة
وال�ش ــاي والكاك ــاو وال�سك ــر والأرز والتابيوك ــا وال�ساغ ــو ومايقــوم مق ــام القهــوة واخلبز
واملعجنات والدب�س  وامللح واخلردل والدقيق والدقيق امل�صنوع من احلبوب والبهارات
وم�شروبات الأغذية (الأع�شاب واحلبوب) والغريفـي و�شاي الأع�شاب والع�سل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية�  ، 1شارع الوحدة �  ،ص.ب   ، 4115ال�شارقة  -الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/21 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90830 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سيارات والقطع الهيكلية اخلا�صة بها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تويوتــا جيدو�شــا كابو�شيكــي كاي�شــا(وتتاجــر با�سـم تويوتــا موتـور
كوربوري�شن )
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 1 :تويوتا  -ت�شو  ،توتوتا � -شي  ،اي�شي  -كني  ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/22 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90831 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تنظيم وترتيب و�إقامة املعار�ض  ،واملعار�ض التجارية واملعار�ض لأغرا�ض جتارية  ،توفري
ون�شر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة مبا فـي ذلك املواد املتعلقة باملعار�ض 
واملعار�ض التجارية واملعار�ض لأغرا�ض جتارية  ،توفري ون�شر املعلومات وامل�ساعدة وامل�شورة
للح�ضور والزوار والعار�ضني  ،مبا فـي ذلك جميع هذه املعلومات يتم تقدميها �إلكرتونيا ،
مبا فـي ذلك على موقع على الإنرتنت  ،تنظيم وترتيب و�إجراء الأعمال التجارية لرجال
الأعمال وامل�ستهلكني  ،املعار�ض واملنتديات والأحداث فـي �سياق املعار�ض واملعار�ض التجارية
واملعار�ض لأغرا�ض جتارية  ،معار�ض الوظائف  ،خدمات التوظيف  ،جمال�س العمل وتوفري
قوائم الوظائف  ،مبا فـي ذلك على موقع على الإنرتنت  ،خدمات الإعالن والت�سويق
والرتويج   ،توفري خطط احلوافز واملعلومات املتعلقة مبخططات احلوافز   ،خدمات
الأعمال التمهيدية واالجتماعات والأعمال التجارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريد ايل�سيفري بروبرتيز ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اي�سبي�س دي اليوروب  20003نيو�شاتل � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/22 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90867 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التجميل على �شكل م�ستح�ضرات مو�ضعية و�شفوية وقطرات عني خا�صة
لعــالج اجللــد والأنــف والعيــن مبـا ف ــي ذلك العنايــة بب�شرة الطفل �أو الأم وم�ستح�ضرات
العنايــة بندبــات اجل ــروح وم�ستح�ضــرات عــالج احل�سا�سي ــة وتهيــج الأنــف وجفــاف اجللــد
وم�ستح�ضرات العناية بال�شعر وت�صفيفه ومنتجات �إزالة ال�شعر وتلوينه .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :باير كون�سيومر كري ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بيرت مرييان �سرتيت  4052 , 84بال � ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/27 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90868 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية اخلا�صة بالعناية بالب�شرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :باير كون�سيومر كري ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بيرت مرييان �سرتيت  4052 , 84بال � ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/10/27 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90984 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب  ،حقائب يد  ،حقائب كتف  ،حقائب �أدوات الزينة  ،حقائب مكياج  ،حقائب �أطقم
جتميل  ،حقائب ظهر  ،حقائب ريا�ضية  ،حقائب �صالة الألعاب الريا�ضية  ،حقائب ال�شاطئ ،
حقائب مرتجحة  ،حقائب الورك  ،حقائب متقاطعة  ،حقائب ال�سفر  ،حقائب  ،حمافظ
حمافظ نقود  ،حافظات مفاتيح (م�صنوعات جلدية)  ،مظالت � ،شما�سي  ،حقائب �سفرية ،
حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والأوراق وحقائب �صغرية للوثائق والأوراق   ،علب
للتجميل  ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل � ،أكيا�س للحفاظات  ،حقائب ظهر حلمل
الأطفال  ،اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي كيه ات�ش ريتيل ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :يونيت  , 60ذا رونينغز  ,ت�شلتنهام  ،جلو�سي�ستري�شاير  ,جي ال 9 51
ان دبليو  ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/5 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90990 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات حجز الفنادق و�أماكن الإقامة امل�ستعملة على الفلل واملنازل وخدمات حجز �أماكن
العطالت مبا فيها املنتجعات وخدمات التزويد باملعلومات املتعلقة بالفنادق و�أماكن الإقامة
مثل الفلل واملنازل وخدمات الإقامة باملنتجعات �إن كانت قد مت معاينتها من قبل الزب ــون
�أم ال وخدمات التزويد باملعلومات والن�صح واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات �أعاله والتزويد
باملعلومات املذكورة �أعاله عرب الو�سائل الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوكنج  .كوم بي  .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هولندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة   :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هريينجرا�شت � 1010 ، 597سي اي �أم�سرتدام
تاريخ تقدمي الطلب 2014/5/11 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91017 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات املطاعم واملقاهي والكافيرتيات ومقاهي تقدمي الوجبات اخلفيفة وبيوت وحانات
ال�شاي و�صاالت ال�شاي ومطاعم تقدمي الوجبات املعدة للأخذ وللحم خلارج املطعم  ،خدمات
التموين  ،خدمات تعهدات تقدمي الطعام  ،خدمات حت�ضريالطعام وال�شراب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تيفانا كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3630 :بيت�شرتي رود �أن �أي � ,سويت � , 1480أتالنتا  ,جورجيا , 30326
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/9 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91028 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب الظهر  ،ال�شنط  ،واحلقائب � ،شنط اليد  ،ال�شنط التي تعلق بالعر�ض  ،حقائب
الكتف  ،واحلقائب اليدوية  ،حقائب الظهر ذات العجالت  ،ال�شنط التي تعلق بالعر�ض 
ذات العجالت  ،واحلقائب ذات العجالت  ،وكلها م�صممة خ�صي�صا حلمل �أجهزة الكمبيوتر
املحمولــة و�أجهــزة الكمبيوتــر الدفرتي ــة  ،واللوحي ــة والأجه ــزة الإلكرتوني ــة ال�شخ�صي ــة ،
الأكمام والأغطية الواقية لأجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر الدفرتيــة  ،واللوحية
والأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية   ،احلقائب التي مت تهيئتها لنقل كابالت الكمبيوتر
ولوحات املفاتيح وفئران الكمبيوتر املحمولة لأجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر
الدفرتية  ،واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية .الأكمام والأغطية للهواتف املتنقلة
حبال تعليق الهاتف  ،حوامل الهاتف  ،و�أ�شرطة الهواتف املحمولة  ،الأغطية التي مت
تكييفها لأجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر الدفرتية  ،واللوحية والأجهزة
الإلكرتونية ال�شخ�صية � ،شنط و �أكيا�س الكامريات � ،أغطية م�شغالت الـ . MP3
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جان�سبورت �أباريل كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 3411 :سلفر �سايد رود  ,وملنغتون  ,ديالوير  - 19810الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/10 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91029 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب الظهر  ،الأكيا�س  ،احلقائب  ،حقائب اليد  ،حقائب الكرو�س التي تعلق على اجل�سم ،
احلقائب الواقية من املطر  ،حقائب التخييم والرحالت   ،حقائب اخل�صر   ،وحقائب
اخل�صر � ،أكيا�س  الغداء   ،الأمتعة   ،ال�شنط املحبوكة �  ،شنط املر�سال   ،وحدات جيوب
للأغرا�ض املتعددة  ،احلقائب  ،علب �أقالم الر�صا�ص � ،أكيا�س ال�صرة  ،حقائب الكتف  ،
الرافعات  ،الأكيا�س  ،الأكيا�س امل�صنوعة من اخلي�ش  ،حقائب الظهر ذات العجالت الأمتعة
ذات العجالت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جان�سبورت �أباريل كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 3411 :سلفر �سايد رود  ,وملنغتون  ,ديالوير  -19810,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/10 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91030 :
فـي الفئة  9من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب الظهر  ،ال�شنط  ،واحلقائب � ،شنط اليد  ،ال�شنط التي تعلق بالعر�ض  ،حقائب
الكتف  ،واحلقائب اليدوية  ،حقائب الظهر ذات العجالت  ،ال�شنط التي تعلق بالعر�ض 
ذات العجالت  ،واحلقائب ذات العجالت  ،وكلها م�صممة خ�صي�صا حلمل �أجهزة الكمبيوتر
املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر الدفرتية   ،واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية  ،
الأكمــام والأغطيــة الواقيــة لأجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة و�أجهــزة الكمبيوتــر الدفرتيــة ،
واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية  ,احلقائب التي مت تهيئتها لنقل كابالت
الكمبيوتر ولوحات املفاتيح وفئران الكمبيوتر املحمولة لأجهزة الكمبيوتر املحمولة
و�أجهزة الكمبيوتر الدفرتية  ،واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية  ,الأكمام والأغطية
للهواتــف املتنقلــة  ،حبــال تعلي ــق الهات ــف  ،حوامــل الهاتــف  ،و�أ�شرطــة الهواتــف املحمولــة ،
الأغطية التي مت تكييفها لأجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتـر الدفرتيــة  ،
واللوحية والأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية �شنط و �أكيا�س الكامريات � ،أغطية م�شغالت
الـ . MP3
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جان�سبورت �أباريل كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 3411 :سلفر �سايد رود  ,وملنغتون  ,ديالوير  -19810الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/10 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91031 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب الظهر  ,الأكيا�س  ،احلقائب  ،حقائب اليد  ،حقائب الكرو�س التي تعلق على اجل�سم ،
احلقائب الواقية من املطر  ،حقائب التخييم والرحالت  ،حقائب اخل�صر  ،وحقائب اخل�صر � ،أكيا�س 
الغداء  ،الأمتعة  ،ال�شنط املحبوكة � ،شنط املر�سال  ،وحدات جيوب للأغرا�ض املتعددة  ،
احلقائب  ،علب �أقالم الر�صا�ص � ،أكيا�س ال�صرة  ،حقائب الكتف  ،الرافعات  ،الأكيا�س  ،
الأكيا�س امل�صنوعة من اخلي�ش  ،حقائب الظهر ذات العجالت الأمتعة ذات العجالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جان�سبورت �أباريل كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 3411 :سلفر �سايد رود  ,وملنغتون  ,ديالوير  -19810الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/10 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91055 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النور�س الأزرق املتحدة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 1315 :ر.ب 111 :
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91218 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عنب ــر (عطـ ــور)  ,مــواد عطريــة (زيــوت عطريــة)  ,م�ستح�ضــرات جتميل احلواجب � ,أقالم
احلواجب �أهداب (مواد ال�صقة لتثبيت الأهداب ال�صناعية) � ,أهداب (�أهداب �صناعية) ,
�أظافر �صناعية � ,أحمر ال�شفاه  ,مكياج  ,م�ساحيق املكياج  ,م�ستح�ضرات املكياج  ,م�ستح�ضرات
�إزالة املكياج  ,املا�سكرا  ,امل�سك (عطور)  ,مل�صقات للأظافر  ,ملمع �أظافر � ,أظافر (�أظافر
�صناعية) � ,أقالم (�أقالم التجميل) �أقالم (�أقالم احلواجب)  ,منتجات عطرية  ,عطور ,
م�سحوق (م�سحوق املاكياج)  ,م�ستح�ضرات الزينة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  325 :وترفرنت درايف  ,مبنى عمر هودج  ,الطابق الثاين  ,ويكهامز
كيه  ,رودتاون  ,تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/23 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91219 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عنرب (عطور)  ,مواد عطرية (زيوت عطرية)  ,م�ستح�ضرات جتميل احلواجب � ,أقالم
احلواجب �أهداب (مواد ال�صقة لتثبيت الأهداب ال�صناعية) � ,أهداب (�أهداب �صناعية) ,
�أظافر �صناعية � ,أحمر ال�شفاه  ,مكياج  ,م�ساحيق املكياج  ,م�ستح�ضرات املكياج  ,م�ستح�ضرات
�إزالة املكياج  ,املا�سكرا  ,امل�سك (عطور)  ,مل�صقات للأظافر  ,ملمع �أظافر � ,أظافر (�أظافر
�صناعية) � ,أقالم (�أقالم التجميل) �أقالم (�أقالم احلواجب)  ,منتجات عطرية  ,عطور ,
م�سحوق (م�سحوق املاكياج)  ,م�ستح�ضرات الزينة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  325 :وترفرنت درايف  ,مبنى عمر هودج  ,الطابق الثاين  ,ويكهامز
كيه  ,رودتاون  ,تورتوال  ,جزر  العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/23 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91232 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سجائر وال�سيجار وال�سيجاريلوز وتبغ اللف الذاتي تبغ البايب التوباكو .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  4 :تيمبل بال�س لندن دبليو �سي  2ار  2بي جي  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/11/24 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91719 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التنظيف  ،منظفات بالر�ش للمعدات الكهربائية والإلكرتونية بجميع �أنواعها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة عمان للكيماويات �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  54 :ر.ب  113 :م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/10 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3746 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91799 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الرتويج  ،خدمات �إدارة الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  ،خدمات �إنتاج وتنظيم
و�إدارة املعار�ض وعر�ض وترويج ال�سلع واالتفاق على فعاليات املعار�ض التجارية لغايات
جتارية  ،خدمات �إنتاج ون�شر مواد الدعاية والإعالن  ،تقدمي خدمات الدعايــة والإعــالن ،
خدمات ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن  ،خدمات ت�صميم وتنظيم وعقد الور�شات والفعاليات
لغايات جتارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :لندن انرتنا�شونال اكزيب�شن �سنرت بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون وي�سرتن جيتواى رويال فيكتوريا دوك لندن �إي  1 16اك�س ال
اجنلرتا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/14 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91835 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مقاوالت البناء والت�شييد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :روابي �صيان احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 201 :ر.ب  316 :الهاتف 92884243 :
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91896 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
دور احل�ضانة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة اخلدمات الرتبوية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  938 :ر.ب  130 :العذيبة الهاتف 95515382 :
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/22 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92038 :
فـي الفئة  45من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الدعاي ــة لربامــج امل�س�ؤولي ــة االجتماعيــة لل�شركــات التــي ت�شجــع على االبتكــار والعلــم
واحل�صول على الرعاية ال�صحية وامل�شاركة املجتمعية واملواطنة العاملية  ،وحماية البيئة  ،
والرعاية وال�صحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92039 :
فـي الفئة  5من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدالنية  ،الكوا�شف الطبية  ،حليب الأطفال  ،املكمالت الغذائية  ،م�ستح�ضرات
العيون  ،قطرات العني لرتطيب العد�سات الال�صقة  ،العالجات والرعاية و امل�ستح�ضرات
اخلا�صة بالعني وهي حتديدا قطرات العني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92040 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املواد املطبوعة  ،وهي الن�شرات والكتيبات واملطبوعات املتعلقة باملواطنة العاملية  ،برامج
م�س�ؤولية ال�شركات ومو�ضوعات الرعاية ال�صحية والظروف الطبية واملنتجات والعالجات
واملجتمع والق�ضايا البيئية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92041 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات الغذائية ال�سائلة  ،امل�شروبات التي حتتوي على املواد الغذائية املدعمة ال�ستخدامها
كوجبة خفيفة �صحية � ،أ�سا�سها الربوتني �ألواح الوجبات اخلفيفة كثيفة املغذيات  ,احلليب
املخفوق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92042 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تعزيز الوعي العام والدعوة فـي جمال برامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات وبرامج ال�صحة ،
وبرامج املواطنة العاملية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
-143-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1106

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92043 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
توفري املعلومات ب�ش�أن املواطنة العاملية و تقدم ال�شركات فـي جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
التي تقدم خدمات توفري املعلومات ال�صحية وتوفري املعلومات ملقدمي الرعاية ال�صحية
وامل�ستهلكني واملر�ضى حول موا�ضيع التغذية  ،والأوعية الدموية وال�سكري والت�شخي�ص 
والعالج والت�شخي�ص اجلزيئي وتوفري موقع على �شبكة الإنرتنت وو�سائل الإعالم االجتماعية
وو�سائل ت�ضم معلومات حول برامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات وال�صحة والعافية  ،
واملواطنة العاملية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92044 :
فـي الفئة  45من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الدعاية لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات التي ت�شجع على االبتكار والعلم
واحل�صول على الرعاية ال�صحية وامل�شاركة املجتمعية واملواطنة العاملية  ،وحماية البيئة  ،
والرعاية وال�صحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92046 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�شروبات و�أغذية الربوتني التي �أ�سا�سها م�صل اللنب املجفف  ،م�شروبات و�أغذية الربوتني
التي �أ�سا�سها ال�صويا املجففة لي�س بكونها بدائل للحليب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92047 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات زيادة الوعي العام والتوجيه فـي جمال ال�صحة  ،برامج املواطنة العاملية وامل�س�ؤولية
االجتماعية امل�شرتكة  ،زيادة الوعي العام املتعلق بال�صحة والتغذية من خالل خدمات
الت�سويق املبا�شر  ،و�سائل التوا�صل االجتماعي  ،الت�سويق عرب حمركات البحث  ،الت�سويق
بالتحقق  ،الت�سويق عرب الهواتف النقالة  ،املدونات و�أ�شكال �أخرى من غري الفعال  ،قنوات
ات�صال القابلة للم�شاركة �أو الفريو�سية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92048 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�إ�صالح  ،تنزيل و�صيانة الربجميات  ،والقطع والأجزاء الهيكلية للأجهزة الطبية  ،مبا
فـي ذلك �أ�شعة الليزر لال�ستخدام فـي طب العيون .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92049 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التعليم والتدريب  ،ور�ش العمل واحللقات الدرا�سية واملواد التعليمية التي توزع معها  ،
مبا فـي ذلك فـي جمال التغذية وفـي ا�ستخدام تطوير عمليات وممار�سات �أنظمة جراحة
العيون والأجهزة امل�ستخدمة معها  ،تنظيم وعقد الندوات  ،امل�ؤمترات  ،واللقاءات والندوات ،
الأن�شطة الريا�ضية والثقافية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92050 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
توفري خدمات الدعم التقني فيما يتعلق ب�أنظمة و�أدوات املختربات الطبية والت�شخي�صية
�أدوات املخربية الت�شخي�صية داخل املختربات  ،الأنظمة الأوتوماتيكية املخربية  ،والربجميات
والأجهزة املتعلقة بالطب واملختربات  ،مبا فـي ذلك فـي جمال الت�شخي�ص فـي املخترب  ،توفري
خدمات حل امل�شاكل الإلكرتونية عن بعد للمختربات مبا فـي ذلك فـي جمال الت�شخي�ص فـي
املخترب  ،توفري خدمات مراقبة الت�شغيل للأدوات الت�شخي�صية الطبية ومعدات املختربات
مبا فـي ذلك فـي جمال الت�شخي�ص فـي املخترب  ،الر�صد عن بعد لأجهزة الت�شخي�ص الطبية
و�أنظمة الت�شخي�ص املخربية  ،توفري املراقبة الإلكرتونية عن بعد ملعدات الت�شخي�ص فـي
املخترب � ،أدوات الت�شخي�ص الطبي و�أنظمة �أمتتة املختربات  ،توفري برامج الربجميات التي
تعتمد على املواقع الإلكرتونية لإدارة معلومات معدات املختربات والت�شخي�ص  ،املراقبة
والتحليل مبا فـي ذلك فـي جمال الت�شخي�ص فـي املخترب  ،خدمات الربجميات التي تتيح
�إمكانية الو�صول لربجميات �أخرى عن بعد التي تعر�ض الربجميات امل�ستخدمة فـي �إدارة
البيانات واملعلومات فـي جمال الت�شخي�ص فـي املخترب  ،توفري املن�شورات الإلكرتونية  ،
مبا فـي ذلك �أوراق التعليمات وكتيبات ا�ستخدام �أدوات الت�شخي�ص داخل املخترب  ،الأنظمة
الأوتوماتيكية املخربية  ،والربجميات ذات ال�صلة  ،خدمات البحوث والتطوير العلمية
والتكنولوجيــة  ،خدمــات الفحــ�ص الطبــي للغايــات الت�شخي�صيــة �أو العالجيــة وخدمــات
اكت�شاف امل�ؤ�شرات احليوية للأمرا�ض  ،تقدمي خدمات الدعم التقني لربجميات احلا�سوب
فـي جمال الت�شخي�ص الطبي  ،توفري برامج الربجميات القائمة على املواقع الإلكرتونية
لإدارة البيانات  ،املراقبة والتحليل فـي جمال الت�شخي�ص الطبي  ،خدمات الربجميات
التي تتيح �إمكانية الو�صول لربجميات �أخرى فـي جمال الت�شخي�ص الطبي  ،ا�ست�ضافة  ،
�إدارة  ،تطوير  ،و�صيانة التطبيقات  ،والربجميات احلا�سوبية  ،واملواقع الإلكرتونية ذات
ال�صلة ب�أنظمة و�أدوات الت�شخي�ص الطبي  ،خدمات احلا�سوب  ،مبا فـي ذلك �إدارة البيانات
عن بعد لأدوات الت�شخي�ص الطبي  ،الإدارة عن بعد لأنظمة الت�شخي�ص الطبي ومراقبة
و�إر�سال التقارير حول الأداء و�أخطاء الأدوات الت�شخي�صية الطبية  ،توفري بيئة �إلكرتونية
عرب �شبكة الإنرتنت تعر�ض التكنولوجيا التي متكن امل�ستخدمني من م�شاركة البيانات
فـي جمال الت�شخي�ص الطبي  ،توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات والتطبيقات غري
القابلة للتحميل ملراقبة الأدوات الت�شخي�صية الطبية و�إدارة البيانات امل�ستقاة من الأدوات
الت�شخي�صية الطبية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92051 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات الطبية  ،مبا فـي ذلك اخلدمات الطبية لت�شخي�ص �أو�ضاع اجل�سم الب�شري  ،
توفري املعلومات فـي جمال الت�شخي�ص الطبي  ،عالج �أمرا�ض وحاالت العني  ،جراحة
العيون  ،عمليات الليزك وغريها من الإجراءات اجلراحية لت�صحيح وحت�سني الب�صر  ،
خدمات تقدمي املواقع الإلكرتونية على الإنرتنت ملهنيي الطب وللمر�ضى تقدم املعلومات
عن �أجهزة الطب للعيون  ،والت�شخي�ص والعالجات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92052 :
فـي الفئة  45من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ترويج برامج املواطنة العاملية وامل�س�ؤولية االجتماعية امل�شرتكة التي ت�شجع االبتكار  ،
والعلوم  ،الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية  ،وامل�شاركة املجتمعية  ،وحماية البيئة  ،والعافية
وال�صحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 2027 :ر.ب  112 :روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92053 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املطبوعات  ،تت�ضمن املن�شورات  ،الكرا�سات  ،كتيبات الإر�شـاد  ،الكتيبـات التعريفيــة  ،كتــب ،
الكتيبات  ،الر�سائل الإخبارية  ،الن�شرات الإعالنية  ،املل�صقات واملن�شورات  ،مبا فـي ذلك
فيما يتعلق باملواطنة العاملية  ،برامج امل�س�ؤولية امل�شرتكة وموا�ضيع العناية ال�صحية  ،احلاالت
الطبية  ،منتجات وعالجات  ،امل�سائل املجتمعية والبيئية  ،وم�سائل التغذية  ،التعليمات
املطبوعة � ،أو تعليمية  ،ومواد التدري�س (با�ستثناء الأجهزة)  ،مواد الدعاية والإعالن
املطبوعة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البور اتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ، 6408 - 60064الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 2027 :ر.ب  112 :روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92054 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تنظيم الفعاليات والأحداث الريا�ضية الواردة جميعا بالفئة . 41
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فورميال ون لي�سن�سينج بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هولندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بري�سبلني   , 37روتردام �  3011,أيه �أيه  -هولندا
تاريخ تقدمي الطلب 2014/12/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92626 :
فـي الفئة  3من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة املطهرات واملنظفات �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  707 :ر.ب  111 :الهاتف 98246999 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/1/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92869 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الطباعة الرقمية  ،م�ستلزمات عمل الالفتات � ،صناعة الأختام  ،مطبعة غري متخ�ص�صة  ،
والأدوات املكتبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ثالثية الأبعاد الوطنية  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  352 :ر.ب  611 :الهاتف 97771200 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92880 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جتارة احللويات ومنتجات املخابز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :التمور الذهبية الفاخرة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  207 :ر.ب  312 :الهاتف 94300111 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92887 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املواد ال�صحية من املغا�سل واملراحي�ض وملحقاتها الواردة بالفئة .11
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة خزف عمان �ش م ع ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  46 :ر.ب � 327 :صحار
تاريخ تقدمي الطلب 2015/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 92975 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تعبئة البهارات والتوابل وكل ما ي�شمل الطحن  ،تعبئة وطحن احلبوب (قمح وذرة و�شعري
الخ ) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ب�ساتني العار�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :احلمراء  ،قلعة امل�صاحلة الهاتف  99450807 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/2/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 93007 :
فـي الفئة  19من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأنابيب البال�ستيكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :منى نور �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1450 :ر.ب 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/2/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 93008 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جتارة املالب�س اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة الطفل احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1903 :ر.ب 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/2/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 93047 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النه�ضة للتموين واخلدمات �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  148 :ر.ب  118 :حمافظة م�سقط  ،بو�شر  ،اخلوير اجلنوبية  ،
رقم الهاتف 99340008 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/2/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 93073 :
فـي الفئة  40من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تقدمي خدمات فـي جماالت �ضبط اجلودة والرتاخي�ص لأنظمة االي�سو وما �شابهها حتليل
نظم واختبار الأدوات تامة ال�صنع  ،اختبار وقيا�س امل�ؤ�شرات البيئية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تي يو فـي راينالند �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1918 :ر.ب  133 :الهاتف 99470430 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/2/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 94153 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تركيب ومتديد و�إ�صالح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار  ،تركيب و�إ�صالح نظم مر�شحات
ومقاومة احلريق � ،أعمال التنفيذ والت�صميم الداخلي  ،تركيب �أعمال العزل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الفيلق املتحدة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  370:ر.ب 411 :
تاريخ تقدمي الطلب 2015/3/22 :
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة الآتية :
رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

11679 1

�سينان بي اند تي كو ليمتد

التجارة وال�صناعة

1995/5/31

11776 2

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11777 3

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11781 4

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11788 5

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11792 6

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11793 7

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11794 8

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

11795 9

�ساتورن ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

1995/6/14

12346 10

مون�شادو ا�س  .بي  .ايه

التجارة وال�صناعة

1995/10/11

12772 11

دي اند ام هولدينغز � ،إنك

التجارة وال�صناعة

1995/12/30

�أببوت برودكتز اوبريا�شينز ايه جي التجارة وال�صناعة

1997/12/3

16945 12
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

35518 13

االحتاد العقارية �ش م ع

التجارة وال�صناعة

2005/2/7

35519 14

االحتاد العقارية �ش م ع

التجارة وال�صناعة

2005/2/7

35520 15

االحتاد العقارية �ش م ع

التجارة وال�صناعة

2005/2/7

35521 16

االحتاد العقارية �ش م ع

التجارة وال�صناعة

2005/2/7

35522 17

االحتاد العقارية �ش م ع

التجارة وال�صناعة

2005/2/7

36745 18

ايني�ستيتيوتو ناتيورفيتا ا�س ال

التجارة وال�صناعة

2005/6/18

36746 19

ايني�ستيتيوتو ناتيورفيتا ا�س ال

التجارة وال�صناعة

2005/6/18

 36783 20ار ان ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/6/20

 36784 21ار ان ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/6/20

 36785 22ار ان ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/6/20

 36786 23ار ان ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/6/20

 36788 24ار ان ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/6/20

 36802 25ار ان ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/6/21

� 36935 26سي بي فلييت كومباين انكوربوريتد التجارة وال�صناعة

2005/7/6

التجارة وال�صناعة

2005/7/6

36949 27

دايت�شي �سانكيو كومباين  ,ليمتد
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

36950 28

دايت�شي �سانكيو كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة

2005/7/6

36951 29

�سانكيو كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة

2005/7/6

� 36988 30آر ان ايه انتيليكت�شوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/7/10

� 36989 31آر ان ايه انتيليكت�شوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/7/10

37016 32

�شركة الأغذية املتحدة �ش م ع

التجارة وال�صناعة

2005/7/13

37201 33

كايابا اند�سرتي كو  ،ليمتد
(كايابا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا)

التجارة وال�صناعة

2005/8/6

37202 34

كايابا اند�سرتي كو  ،ليمتد
(كايابا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا )

التجارة وال�صناعة

2005/8/6

� 37275 35أر �أن ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/8/14

� 37278 36أر �أن ايه انتليكت�شيوال بروبرتي ليمتد التجارة وال�صناعة

2005/8/14

� 37291 37إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني التجارة وال�صناعة

2005/8/15

� 37292 38إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني التجارة وال�صناعة

2005/8/15

37455 39

دايت�شي �سانيكو كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة

2005/9/6

37456 40

دايت�شي �سانكيو كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة

2005/9/6

38120 41

�شركة يوريكا للتجارة ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2005/11/12
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

11882 1

ذا بولو  /لورين كومباين ال  .بي

التجارة وال�صناعة

1995/7/4

 11987 2يونيفري�سال �سيتي �ستوديوز ال ال �سي التجارة وال�صناعة

1995/8/1

12606 3

ال�شركة ال�شرقية

التجارة وال�صناعة

1995/11/22

35889 4

بريوز  .ايه  .كمباتا

التجارة وال�صناعة

2005/3/19

35890 5

بريوز  .ايه  .كمباتا

التجارة وال�صناعة

2005/3/19

36201 6

ال�شركة املتحدة لل�سكر

التجارة وال�صناعة

2005/4/24

36910 7

ا�س � .سبيتز ج�سل�شافت �أم بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2005/7/3

37115 8

�أبيوت بيولوجيكالز بي  .بي

التجارة وال�صناعة

2005/7/23

37270 9

با�سف �آجرو بي فـي �آرنهم (�إن �إل )
زويجنيدير ال�سوجن زيوريخ

التجارة وال�صناعة

2005/8/13

38393 10

رابر انرتتريد كو ليمتد

التجارة وال�صناعة

2005/12/11

38394 11

رابر انرتتريد كو ليمتد

التجارة وال�صناعة

2005/12/11
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
تقديـم اخلدمـات اال�ست�شاريــة لإعــداد الدرا�سـة والت�صاميـم
مل�شــــــروع تطويـــــر مينــــــاء �صاللـــــــة (املرحلـــــــة الثالثـــــة)
يعل ــن جملـ ــ�س املناق�ص ــات ع ــن ط ــرح املناق�صـ ــة رقـ ــم  2015/35ب�ش ـ ـ�أن تقديـ ــم اخلدم ـ ــات
اال�ست�شاريـة لإعداد الدرا�سة والت�صاميم مل�شروع تطوير ميناء �صاللة (املرحلة الثالثة) .
ميكـ ــن للمكاتـ ــب اال�ست�شاري ــة املتخ�ص�ص ــة ف ــي الأعمـ ــال املذك ــورة وامل�سج ــلة ل ــدى جمل�س
املناق�صات بالفئة الأوىل احل�صول على م�ستندات ال�شروط واملوا�صفات من مبنى املجل�س
باخلوي ـ ـ ــر اعتب ـ ـ ــارا م ـ ـ ــن تاري ـ ـ ـ ــخ ن�شـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذا الإع ـ ـ ــالن وحت ـ ــى تاريـ ـ ـ ــخ 2015/8/6م ،
مقاب ـ ـ ــل (= 400 /ر.ع) �أربعمائة ريال عماين للن�سخة الواحدة ال ترد .
علــى كــل مكتب ا�ست�شاري يرغ ــب اال�شتـراك فـي هــذه املناق�صة �أن يرفق مع عطائه ت�أمينــا
م�ؤقت ــا فـي �ص ــورة �ضم ــان م�صرف ـ ــي �أو �شيـ ــك م�ص ـ ــدق عليـ ــه مـ ــن �أحـ ــد البنـ ـ ــوك العامل ـ ــة
فـي ال�سلطنـة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات
و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني
امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلــي املعد لذلك وعلى جــدول الفئــات
املرافــق ل ــه فـي مظاريف خمتومة بال�شمــع الأحمــر معنونة با�سم معايل رئي ــ�س جملـ ــ�س
املناق�صـات مكتـوب عليهـا مـن اخلارج (املناق�صة رقـم  2015/35ب�شـ�أن تقدي ــم اخلدم ــات
اال�ست�شاريـة لإع ــداد الدرا�س ــة والت�صامي ــم مل�ش ــروع تطويــر ميناء �صاللة "املرحلة الثالثة") ،
و�أال يكتب علـى املظــروف ا�ســم �صاحــب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجـب و�ضـع العطـاءات ب�صنـدوق املناق�صـات مببنى املجلـ�س باخلوي ــر ابتــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعـة والن�صــف حتــى ال�ساع ـ ــة العا�شـرة مــن �صبـاح يوم الإثنـ ــني املوافـ ــق 2015/8/31م ،
ول ــن يتم قب ـ ــول �أي عطـ ــاء يرد �إىل املجل�س بعد املوعـ ــد الآن ـ ــف الذكر كما يجـ ــب ح�ضور
ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند �إجراءات فتح املظاريف  ،علما ب�أنه
�سيتم ب ـ ــث ه ـ ــذه الإجراءات مبا�شرة على موقـ ــع جملـ ـ ــ�س املناق�صات ف ـ ــي �شبكـ ـ ــة املعلومـات
العامليــة (الإنرتن ـ ـ ـ ــت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتـداء مـ ـ ـ ــن ال�ساعــة
احلاديــة ع�شــرة �صباحــا .
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد للمكاتب اال�ست�شارية التي لديها �أكرب ن�سبة تعمني .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�شركـــة الكهربــاء القاب�ضــة �ش م ع م
�إعـــــــــالن
متديـد �شـراء وت�سليـم وثائـق مناق�صـة نظـام الإدارة املتكاملـة

تدع ـ ــو �شرك ـ ــة الكهرب ـ ــاء القاب�ض ــة �ش م ع م ال�شرك ـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة لتقدي ـ ــم عرو�ضه ـ ــا
للمناق�صة التالية :
�آخر موعد
�آخر موعد
للح�صول على
رقم املناق�صة ا�سم املناق�صة
لتقدمي
م�ستندات
العطاءات
املناق�صة
نظام
ما يعادل ()2000
EHC/2015/25
2015/8/2 2015/7/9
الإدارة املتكاملة
ريال عماين
ر�سوم/ثمن
م�ستندات
املناق�صة

ميكـ ــن لل�شركـ ـ ــات املتخ�صــ�صـ ــة فـي هـ ــذا املجـ ــال /ه ــذه الأعمال اال�شت ـ ــراك واحل�صـ ــول
علـ ــى املوا�صف ــات و�شروط املناق�صة من "ق�سم املناق�صات" مبقر �شرك ــة الكهرب ــاء القاب�ضــة
�ش م ع م بالقرم  ،مقابل دفع املبلغ املحدد �أعاله لن�سخة املناق�صة اليرد  ،وذلك خالل �ساعات
الدوام الر�سمي (من ال�ساعة التا�سعة �صباحا وحتى ال�ساعة الواحدة والن�صف م�ساء) .
�-أن يكون املتقدم �شريكا ما�سيا لدى �أوراكل مبا ال يقل عن ( )3ثالث �سنوات .-يجـ ــب على ال�شريـ ــك املا�سي �أن يكون معه �شري ــك ثــان حملــي ال يقــل ع ــن (ذهبــي)لدى �أوراكل .
-يرفق مع كل عطــاء ت�أمني م�ؤقت فـي �صــورة �ضمــان م�صرفـي �أو �شيك م�صدق عليهمن �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة مبا ن�سبته ( )%1من قيمة العطاء و�ساري
املفعول ملدة ( )90يوما من �آخر موعد لتقدمي العرو�ض ويعنون با�سم "رئي�س جلنة
املناق�صات الداخلية" ،وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فيه .
-تق ـ ــدم الع ـ ــرو�ض فـي مظاريـ ــف مغلقـ ــة وخمتومـ ــة بال�شمع الأحـ ــمر معنون ـ ــه با�س ـ ــم"رئ ـ ــي�س جلن ـ ـ ـ ــة املناق�ص ـ ــات الداخل ـ ـيـ ــة" ومكتـ ــوب عليهـ ـ ـ ــا رق ــم وا�س ـ ـ ـ ــم املناق�صـ ـ ــة
مـ ــن اخلــارج  ،على �أال يكتب على املظروف ا�سم �صاحب العطاء �أو ما ي�شري �إليه .
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-تو�ضع العرو�ض فـي �صندوق املناق�صات فـي �صالة اال�ستقبال مببنى �شركة الكهرباءالقاب�ض ـ ــة قبـل ال�ساعـ ــة الثانية م�ساء بتوقيـ ــت ال�سلطن ـ ــة مـ ــن يـ ــوم الأح ــد املوافـ ــق
� 2أغ�سط�س 2015م .
-ال�شركة غري ملزمة بقبول �أقل عطاء �أو �أي عطاء �آخر .-ا�سم احل�ساب � :شركة الكهرباء القاب�ضة �ش م ع م-ا�سم البـ ـ ـ ــنك  :بنك م�سقط-رقم احل�سـاب 0423-010776440-018 :-ا�سم الفـ ـ ـ ـ ــرع  :الفرع الرئي�سيمالحظــــة:
-فـي حال ا�ستالم الوثيقة بالنيابة عن �شركة �أخرى  :يجب على الراغبني ب�شراء وثيقةاملناق�صة تقدمي تفا�صيل با�سم ال�شخ�ص وا�سم املتقدم بالعطاء /ال�شركة .
-يجب ذكر رقم املناق�صة عند �إيداع املبلغ .�-سعر املناق�صة ال ي�شمل �أي م�صروفات �أخرى .�شركة الكهرباء القاب�ضة �ش م ع م
بناية �شاطيء القرم
الطابق الثالث ال�صاروج  -القرم  ،م�سقط
�ص .ب  ، 850 :ر.ب � 116 :سلطنة عمان
هاتف+968 24559200 - 24559217 - 24559277 :
الربيد الإلكرتوين EHCPROCUREMENT@ehcoman.com :
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خليــل �شكـــر اللـــه فرجــي
�إعــــــــــــالن
عـن بـدء �أعمـال الت�صفيـة ل�شركــة مطعــم نارنــج �ش.م.م
يعلـن خليل �شكر اللـه فرجي �أنه يقوم بت�صفيــة �شركـة مطعم نارجن �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى
�أمانــة ال�سجل التج ــاري بالرقــم  ، 1114944وفق ــا التفــاق ال�شركــاء املـ�ؤرخ 2015/5/25م ,
وللم�صف ــي وحده حـق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفيـة �أمام الغيـ ــر  ،وعلـ ــى اجلميـ ـ ــع مراجعـ ـ ــة
امل�صفـ ــي فـي كافـ ـ ــة ا ألمـ ــور التــي تتعل ــق ب�أعم ــال ال�شركـ ــة على العنوان التالـي :
بركــاء  -مركـز ال�شيـخ للت�سـوق  -مكتـــب الإدارة
�ص.ب  78 :ر.ب 328:
هاتـف رقـم  26883741 - 96600777 :فاك�س رقم 26883965 :
كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله  ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ,وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار
�إليه .
امل�صفــــــــــي
بـدر بن خلفـان بن �سالـم البو�سعيـدي
�إعــــــــــــالن
عـن انتهاء �أعمال الت�صفيـة ل�شركــة منــح املتحــدة  -ت�ضامنيـة
يعلـن بــدر بــن خلفـ ــان بن �سالـ ــم البو�سعيـ ــدي ب�صفتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة من ــح املتح ــدة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل التجاري بالرقم  ، 5142369عن انتهاء �أعمال
الت�صفيــة وزوال الكيــان القانـونـي لل�شـركة وفقـ ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركــات
التجــاريـة رقم . 74/4
امل�صفــــــــــي
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