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ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

الإثنني  28رجـ ـ ـ ـ ــب 1441هـ

املـوافـ ـ ــق  23مـ ـ ـ ـ ــار�س 2020م
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مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/24بالت�صديــق علــى اتفاقيـة بني حكومة �سلطنة عمان
وحكوم ــة جمهوري ــة كازاخ�ستــان حـ ــول الإعفـ ــاء
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الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث
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للبح ــث والتنميـ ــة والتدري ــب ف ــي جم ــال العل ــم
والتكنولوجيا النوويني (عرا�سيا . )ARASIA
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باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
57
نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام . 2007
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
اليون�سك ـ ـ ــو ب�ش ـ ـ�أن حماي ـ ـ ــة التـ ـ ــراث الثقافـ ـ ــي
79
املغمــور بامليـ ــاه .
بالت�صدي ــق عل ــى ميثـ ــاق رابطـ ــة الـ ــدول املط ــلة
109
على املحيط الهندي .
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية الهند فــي جمال النقل البحري 118 .
ديـوان البـالط ال�سلطانـي
�صــادر فـ ــي  2020/3/17ب�ش ـ ـ�أن تعي ـ ــني �أع�ض ـ ــاء
مبجلــ�س التعليـ ــم .
وزارة التجـارة وال�صناعـة
�صادر فــي  2020/3/2باعتبار موا�صفة قيا�سية
دولية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
وزارة النقــــل
�صادر ف ــي  2020/3/17ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية .
جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
�صـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/3/15بتخ�صي ـ ــ�ص دائـ ـ ــرة
فـي املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة العامرات للنظـر
فـي اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث .
�صـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/3/15بتخ�صيـ ـ ــ�ص دائ ـ ـ ــرة
فـي املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة الدقـم للنظـر
فـي اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث .
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
الإعــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدروي�ش العاملية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للتجارة والتوزيع �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء فنجاء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعتماد ال�سهم للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار اجلارية للم�شاريع املت�ألقة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق احلرير لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديدي للم�شاريع التجارية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شورة العاملية �ش�.ش.و .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تالل الباطنة ال�شاملة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأفق للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثري جمز الكربى  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة العا�صمة الدولية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان العرب ال�شاملة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درع املعمورة للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم للنقل واخلدمات البحرية  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمم ال�سبع للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية ل�صناعة املنتجات الورقية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت اال�ستثمار للخدمات والتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة دارا التجارية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امل�سار �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دارا لل�صناعة واخلدمات �ش.م.م .
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة اخلليج للأغذية �ش.م.م .
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س الدولية لال�ستثمار �ش.م.م .
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن خمي�س بن قا�سم ال�شيدي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوري القرط  -ت�ضامنية .
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زعيم القرط للتجارة  -تو�صية .
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى االحتاد للتجارة  -ت�ضامنية .
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز الظاهرة املا�سية  -ت�ضامنية .
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث للخدمات ال�صناعية �ش.م.م .
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لل�صناعات واال�ستثمار �ش.م.م 230 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لال�ستثمار �ش.م.م .
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغي ــث الوطنيـ ــة للإن�شــاءات واملنتج ــات
الأ�سمنتية �ش.م.م .
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمرات املتحدة �ش.م.م .
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االئتالف الدولية �ش.م.م .
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز النجاح �ش.م.م .
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شواطئ ال�صامدة الع�صرية للتجارة -
ت�ضامنية .
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املربع العاملية للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م 232 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دارين العاملية للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م 232 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليمان الدولية �ش.م.م .
232
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤيا امل�ستقبلية العاملية �ش.م.م .
232
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 233 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهند�سة الذهبية للإعمار �ش.م.م .
233
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حمد و�سيف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 233 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن مرهون بن علي املعمري للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م .
233
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة للحلول ال�صناعية �ش.م.م .
234
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألفا الدولية �ش.م.م .
234
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط احلياة لتعليم ال�سياقة �ش.م.م .
234
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال املعبيلة الذهبية �ش.م.م .
234
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الفاو احلديثة  -تو�صية .
235
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبعاد الأهلية �ش.م.م .
235
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن الفوار�س للتجارة �ش.م.م .
235
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج اخلليج الدولية �ش.م.م .
235
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار للمنتجات الطبية �ش.م.م .
236
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن حممد بن علي �آل حممد و�شركاه -
تو�صية .
236
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�ستان الذهبي للتجارة �ش.م.م .
236
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيجوجن اخلليج �ش.م.م .
236
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل برزمان الوطنية للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية .
237
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق الدا�سر للتجارة  -تو�صية .
237
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 237 .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/24
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومــة جمهوريــة كازاخ�ستــان حــول الإعفــاء المتـــبادل
من متطلبات الت�أ�شيرة لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والخدمة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية كازاخ�ستان حول الإعفاء
املتبادل من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  11من يونيو 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

اتفاقية بني حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومة جمهورية كازاخ�ستان حول الإعفاء املتبادل
من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �س ــلطنة عمــان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان  ،وامل�شار �إليهما �أدناه بـ " الطرفـني " ،
و�ضعا فـي االعتبار الرغبة فـي تقوية عالقات ال�صداقة بني الدولتني ،
ورغبــة فــي ت�سهيــل الزيارات املتبادلــة ملواطنــي �سلطنــة عمــان وجمهوري ــة كازاخ�ست ــان ،
حاملــي جــوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ،
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املـادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على :
 - 1مواطني �سلطنة عمان حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة
�سارية املفعول .
 - 2مواطني جمهورية كازاخ�ستان حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيــة �أو اخلدمــة
�سارية املفعول .
املـادة ( ) 2
يج ــوز ملواطن ــي �أي مــن دولتي الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( )1الدخول �إلى  ،واملرور
عبــر  ،ومغادرة �إقلي ــم دولة الطرف الآخر دون ت�أ�شرية ملدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ
الو�صول  ،وال ميكن متديد هذه املدة .
املـادة ( ) 3
ال يعفى مواطنو �أي من دولتي الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( ، )1والذين يتم تعيينهم
فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي مكاتب متثيل ملنظمة دولية معتمدة فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر  ،و�أفراد �أ�سرهم  ،من �إجراءات احل�صول على ت�أ�شرية  ،وعليهم احل�صول على
ت�أ�شرية منا�سبة من البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية لدولة الطرف الآخر قبل دخولهم
الأول .
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املـادة ( ) 4
لكل طرف احلق فـي رف�ض دخول �أو تق�صري �أو �إلغاء مدة �إقامة �أي مواطن من دولة الطرف
الآخر فـي �إقليمه ممن يعترب وجوده غري مرغوب فـيه .
املـادة ( ) 5
يجب �أن تكون اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة (� )1سارية املفعول ملدة ال تقل عن (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ دخول �إقليم دولة الطرف الآخر .
املـادة ( ) 6
 - 1يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( )1االلتزام بالت�شريعات
الوطنية والأنظمة ال�سارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم دولة الطرف الآخر  ،وذلك دون
الإخالل ب�أحكام اتفاقية فـيينا للعالقات الدبلوما�سية لعام 1961م  ،واتفاقية فـيينا
للعالقات القن�صلية لعام 1963م .
 - 2يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( )1عدم القيام ب�أي
�أن�شطة تتعلق بريادة الأعمال �أو مدفوعة الأجر فـي �إقليم دولة الطرف الآخر .
املـادة ( ) 7
 - 1يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني فـي حالــة فقدانه ــم �أو تل ــف ج ــواز �سفره ــم
الدبلوما�سي �أو اخلدمة �أو اخلا�ص فـي �إقليم دول ــة الط ــرف الآخر �إبالغ ال�سلطات
املخت�صة فـي البلد امل�ضيف  ،و�إبالغ البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية لبلده بذلك .
 - 2ت�صدر البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية املخت�صة جوازا دبلوما�سيا �أو خدمة �أو خا�صا
جديدا �أو وثيقة �سفر ملواطنيها  ،وتبلغ ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة امل�ضيفة بذلك .
املـادة ( ) 8
 - 1لأغ ــرا�ض ه ــذه االتفاقي ــة  ،يتب ــادل الطرفان عرب القــنوات الدبلوما�سي ــة  ،من ــاذج مـن
جوازات ال�سفر ال�سارية املفعول امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1خالل مدة ال تزيد على ()30
ثالثني يوما قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
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 - 2فـي حالة ا�ستحداث جوازات �سفر جديدة �أو تعديل للجوازات امل�شار �إليها فـي املادة (، )1
يتب ــادل الطرف ــان عبــر القنوات الدبلوما�سيــة مناذج مــن هــذه اجل ــوازات  ،خــالل مـدة
ال تزيــد علـى ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذ اجلوازات اجلديدة �أو املعدلة حيز التنفـيذ .
 - 3يبلغ الطرفان كــل منهمـا الآخر عن �أي تعديل فـي ت�شريعاتهما ونظمهما الوطنية
املتعلقة ب�إ�صدار جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (. )1
املـادة ( ) 9
 - 1من �أجل �ضمان الأمن الوطني  ،والنظام العام  ،وال�صحة العامــة  ،يحتف ــظ �أي مــن
الطرفـني باحلق فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل كلي �أو جزئي .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عـن التعليـق كتابــة  ،عب ــر القن ــوات الدبلوما�سي ــة  ،قب ــل (� )7سب ــعة �أيــام علــى الأق ــل
من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ  ،كما �أن عليه �أي�ضا �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
هذا التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبــل (� )7سبعة �أيام على الأقل من �إنهاء
هذا التعليق .
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانونـي ملواطنــي كــال الطرف ــني
حاملي جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1املقيمني فـي �إقليم دولة الطرف ا آلخــر
فـي �أثناء اتخاذ قرار تعليق العمل باالتفاقية .
املـادة ( ) 10
يجوز مبوافقة الطرفـني املتبادلة تعديل هــذه االتفاقيـة  ،ويعتبــر مثــل هـ ــذه التعديـ ــالت
�أو التغيريات جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية  ،وت�صدر فـي بروتوكول منف�صل  ،وتدخ ــل حي ــز
التنفـيذ وفق ما هو مو�ضح فـي املادة ( )13فقرة ( )1من هذه االتفاقية .
املـادة ( ) 11
ي�سوي الطرفان �أي خالف ــات تن�شـ ـ أ� ع ــن تف�سي ــر �أو تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة ودي ــا
من خالل امل�شاورات �أو املفاو�ضات بني الطرفـني .
املـادة ( ) 12
ال ت�ؤثــر هذه االتفاقية على حقوق والتزامات الطرفـني املرتتب ــة مبوج ــب االتفاقي ــات
الدولية التي يعد البلدان �أطرافا فـيها .
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املـادة ( ) 13
 - 1ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة  ،وتدخل حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلم  ،وعرب القنـوات الدبلوما�سية � ،آخر �إ�شعــار كتابــي ب إ�مت ــام ك ــل طرف
�إجراءاته الداخلية ال�ضرورية لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
 - 2ينتهي العمل بهذه االتفاقية بعد (� )60ستني يوما من ت�سلم �إ�شعار كتابي  ،عرب القنوات
الدبلوما�سية من �أحد الطرفـني يبني رغبته فـي �إنهاء االتفاقية .
 - 3عند الدخ ــول حي ــز التنفـي ــذ  ،حتــل ه ــذه االتفاق ــية حم ــل مذك ــرة الإعف ــاء املتب ــادل
مــن متطلبــات الت�أ�شيــرة حلامل ــي جــوازات ال�سفر الدبلوما�سية بني وزارة اخلارجية
فـي �سلطنة عمان ووزارة اخلـارجية بجمهورية كازاخ�سـتان املوقعة فـي 2008 /3 /16م .
حررت فـي مدينة م ـ ــ�سقط  ،بتاريخ  11يونيـ ــو 2018م  ،من ن�سختني �أ�صليتــني باللغــات :
العربية  ،والكازاخية والإجنليزية والرو�سية  ،لكل منها ذات احلجية القانونية  ،وفـي حالة
االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـن حكومـة
جمهورية كازاخ�ستان

عـن حكومـة
�سلطنـــة عمـــــان
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AGREEMENT
between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Republic of Kazakhstan on
Mutual Exemption from Visa Requirements for
Holders of Diplomatic, Special and Service passports
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of
Kazakhstan, hereinafter referred to as the “Parties”,
Taking into account the desire to strengthen friendly relations between the two states;
Desiring to facilitate mutual visits of citizens of the Sultanate of Oman and the Republic of Kazakhstan holding Diplomatic, Special or Service passports, into the territories
of the States of both Parties;
Have agreed as follows:
Article 1
The Provisions of this Agreement apply tо:
1 - Citizens of the Sultanate of Oman, holding valid Diplomatic, Special or Service
passports.
2 - Citizens of the Republic of Kazakhstan, holding valid Diplomatic or Service passport.
Article 2
Citizens of the State of each Party referred to in Article 1, may enter, transit through
and leave the territory of the State of the other Party without visas for the period of
thirty (30) calendar days from the date of arrival without the possibility of renewal.
Article 3
Citizens of the State of each Party referred to in Article 1, appointed to the diplomatic
missions, or consular offices or representative offices of an international organization
accredited in the territory of the State of the other Party, including their family members, are not exempted from the visa requirements of the other Party and shall obtain
appropriate entry visas from the diplomatic representation or consular office of the
State of the other Party prior to their first entry.
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Article 4
Each Party reserves the right to refuse the entry, reduce or terminate the period of
staying in its territory for any citizen of the State of the other Party whose presence is
considered undesirable.
Article 5
The Period of validity of passports referred to in Article 1, has to be not less than six (6)
months from the date of entry into the territory of the State of the other Party.
Article 6
1 - Citizens of the State of each Party referred to in Article 1 during the period of
stay in the territory of the other Party are obliged to comply with the national
legislation and regulations of this Party without prejudice to the provisions of the
Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention
on Consular Relations of 1963.
2 - Citizens of the State of each Party referred to in Article 1 shall not be engaged
in entrepreneurship or paid activities within the territory of the State of the other
Party.
Article 7
1 - Citizens of the State of each Party in case of loss or damage of diplomatic, service
or special passport in the territory of the State of the other Party, shall inform the
competent authorities of the host country and the diplomatic or consular office of
his or her State.
2 - The concerned diplomatic or consular office shall issue a new diplomatic, service
or special passport or travel document to its citizen and inform the competent
authorities of the host State accordingly.
Article 8
1 - For the purpose of this Agreement, the Parties shall exchange the specimens of the
valid passports referred to in Article 1, through diplomatic channels, not later than
thirty (30) calendar days before the date of its entry into force.
2 - In case of introduction of new passports or modification of passports referred to
in Article 1, the Parties shall exchange the specimens of these passports, through
diplomatic channels, not later than thirty (30) calendar days before the date of entry
into force of the new or modified passports.
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3 - The Parties shall inform each other about any modification in their national
legislations and regulations concerning the issuance of the passports referred to in
Article 1.
Article 9
1 - In order to ensure national security, public order and public health, each Party
reserves the right to temporarily suspend this Agreement in whole or in part.
2 - The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the
other Party of the suspension in writing through diplomatic channels at least seven
(7) calendar days before the entry of this suspension into force, and shall also inform
the other Party of the termination of the suspension in writing through diplomatic
channels, at least seven (7) calendar days prior to the end of this suspension.
3 - The suspension of this Agreement shall not affect the legal status of citizens of both
Parties holding the passports referred to in Article 1, who stayed in the territory
of the State of the other Party at the time the decision of the suspension of the
Agreement was taken.
Article 10
By mutual consent of the Parties, this Agreement may be amended, such amendments
and alterations are an integral part of this Agreement, and shall be issued in a separate
Protocol and enter into force in the manner provided for in Article 13, paragraph (1) of
this Agreement.
Article 11
Any disputes which may arise when interpreting and applying the provisions of this
Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the
Parties.
Article 12
This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from
other international treaties to which their States are Parties.
Article 13
1 - This Agreement shall be concluded for an indefinite period, and shall enter into force
thirty (30) calendar days after the date of receiving, through diplomatic channels,
the last written notification, of the completion by each Party of its domestic
procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
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2 - This Agreement shall be terminated sixty (60) calendar days after the date of
receiving, through diplomatic channels, from the other Party a written notification
with the intention to terminate the Agreement.
3 - When entering into force, this Agreement shall supersede the Memorandum on
Mutual Exemption from Visa Requirement for Diplomatic Passport Holders
between the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman and the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, as of 16/03/2008.
Done at Muscat on 11 June 2018, in two originals, each in the Arabic, Kazakh, English, and Russian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

For

For

the Government of

the Government of

the Sultanate of Oman

the Republic of Kazakhstan
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/25
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية
ب�ش�أن الم�س�ؤولية المدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام 2001
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي
لعام , 2001
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار
التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام  , 2001وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
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االتفاقيـة الدوليـة ب�شـ�أن امل�س�ؤوليـة املدنيـة
عـن �أ�ضـرار التلـوث بوقـود ال�سفـن الزيتـي  ،لعـام 2001
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ ت�ستذكــر املـادة ( )194مــن اتفاقيــة الأمــم املتحدة ب�ش ـ�أن قانـون البحار  ،لعام  ، 1982التــي
تن�ص علــى �أن الــدول يجـب �أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابري ملنع تلـوث البيئــة البحريــة
وخف�ضه وال�سيطرة عليه ،
و�إذ ت�ستذكـر �أي�ضـا املــادة ( )235مـن تلك االتفاقيــة التـي تن�ص علــى أ�نـه يجــب علــى الــدول ،
لغر�ض �ضمان تعوي�ض �سريع وكاف فـيما يتعلق بجميع الأ�ضرار الناجمة عن تلوث البيئة
البحرية � ،أن تتعاون فـي تطوير قواعد القانون الدويل ذات ال�صلة ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أن االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي
لعام  ، 1992واالتفاقية الدولية ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق دويل للتعوي�ض عن �أ�ضــرار التلــوث
الزيتــي لعــام  1992قــد جنحتــا فــي كفالة تعوي�ض الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لأ�ضرار �سببها
التلوث الناجم عن ت�سرب �أو ت�صريف الزيت ال�سائب املنقول بحرا عن طريق ال�سفن ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أي�ضا �أن االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية والتعوي�ض فـيما يتعلق
بالأ�ضرار الناجمة عن نقل املواد اخلطرية وال�ضارة بحرا لعام  1996قد اعتمدت لتوفـري
تعوي�ض كاف و�سريع وفعال عن الأ�ضرار الناجمة عن احلوادث املت�صلة بنقل املواد اخلطرية
وال�ضارة عن طريق البحر ،
و�إذ تعرتف ب�أهمية حتديد م�س�ؤولية �شيئية عن جميع �أ�شكــال التلــوث الزيتــي ترتب ــط
بحد مالئم مل�ستوى تلك امل�س�ؤولية ،
و�إذ ترى �أن ا ألمــر ي�ستلــزم و�ضع تدابري تكميلية �ضمانا لدفع تعوي�ض كاف و�سريع وفعال
عن الأ�ضرار التي ي�سببها التلوث الناجم عن ت�سرب �أو ت�صريف وقود ال�سفن الزيتي منها ،
ورغبة منها فـي اعتماد قواعد و�إجراءات دولية موحدة لتحديد امل�سائل املتعلقة بامل�س�ؤولية
وتوفـري تعوي�ض كاف فـي هذه احلاالت ،
قد اتفقت على ما يلي :
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املــادة ( ) 1
تعاريـــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 - 1تعني " ال�سفـينة " �أي مركب �صالح للمالحة البحرية و�أي مركبة عائمــة فـي البح ــر
من �أي نوع كان .
 - 2ويعني " ال�شخ�ص " �أي فرد �أو �شركة ت�ضامن � ،أو هيئة عامة �أو خا�صة � ،سواء �أكانت
اعتبارية �أم ال  ،مبا فـي ذلك �أي دولة �أو �أي من الأق�سام الفرعية املكونة لها .
 - 3ويعني " مالك ال�سفـينة " املالك  ،وت�شمل هذه ال�صفة املالك امل�سجل  ،وم�ست�أجر ال�سفـينة
غري املطقمة  ،والقائم على �إدارة ال�سفـينة وم�شغلها .
 - 4ويعنــي" املالك امل�سج ــل " ال�شخ ــ�ص �أو الأ�شخ ــا�ص الذي ــن �سجل ــت ال�سفـين ــة ب�أ�سمائهــم
�أو يعني  ،فـي حالة عدم ت�سجيل ال�سفـين ــة  ،ال�شخ�ص �أو الأ�شخـا�ص الذيــن ميلك ــون
ال�سفـينة  .ولكن �إذا كانت ال�سفـينة مملوكة لدولة وت�شغلها �شركة م�سجلة فـي تلك
الدولة بو�صفها م�شغل ال�سفينة ف�إن " املالك امل�سجل " يعني عندئذ هذه ال�شركة .
 - 5ويعني "وقود ال�سفن الزيتي" �أي زيت معدين هيدروكربوين  ،وي�شمل ذلك زيت التزليق ،
امل�ستخــدم �أو املتوخى ا�ستخدامه لت�شغيل ال�سفـينة �أو دفعها  ،و�أي خملفات من هذه
الزيوت .
 - 6وتعني " اتفاقية امل�س�ؤولية املدنية " االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار
التلوث الزيتي لعام  ، 1992ب�صيغتها املعدلة .
 - 7وتعن ــي " التدابي ــر الوقائي ــة " �أي تدابي ــر معقولـة يتخذهــا �أي �شخــ�ص بعد وقـ ــوع
حادث ما لتجنب �أ�ضرار التلوث �أو تقليلها �إلى �أدنى حد .
 - 8وتعني " احلادثة " �أي واقعة � ،أو �أي �سل�سلة من الوقائع ذات من�ش�أ واحد  ،ت�سبب �أ�ضرار
التلوث �أو ت�سفر عن تهديد ج�سيم وداهم بت�سبيب هذه الأ�ضرار .
 - 9وتعني " �أ�ضرار التلوث " ما يلي :
أ�  -اخل�سائر �أو الأ�ضرار الواقعـ ــة خ ــارج ال�سفـين ــة من جراء تل ــوث نـجـ ــم عن ت�سرب �أو
ت�صريف وقود ال�سفـينة الزيتي � ،أينما وقع هذا الت�سرب �أو الت�صريف � ،شريطة �أن
يقت�صر التعوي�ض عن �إتالف البيئة  ،والذي ال ي�شمل �أي خ�سائر فـي الأرباح تكون
قد جنمت عن هذا الإتالف  ،على تكاليف تدابري الإ�صالح املعقولة التي نفذت
بالفعل �أو التي يعتزم تنفـيذها  ،و
ب  -تكاليف التدابري الوقائية  ،واخل�سائر �أو الأ�ضرار الأخرى املرتتبة على هذه التدابري .
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 - 10وتعني " دولة ت�سجيل ال�سفـينة " فـيما يتعلق ب�سفـينة م�سجلة  ،الدولة التي �سجلت
فـيها ال�سفـينة وتعني  ،فـيما يتعلق ب�سفـينة غري م�سجلة  ،الدولة التي يحق لل�سفـينة
�أن ترفع علمها .
 - 11وتعنــي "احلمول ــة الإجمالي ــة" احلمول ــة الإجمالي ــة حم�سوبة وفقــا للوائ ــح قيا�س
احلمول ـ ــة الواردة فـي املرفـ ــق ( )1من االتفاقي ــة الدولي ــة لقي ــا�س حمول ــة ال�سفن ،
لعام . 1969
 - 12وتعني " املنظمة " املنظمة البحرية الدولية .
 - 13ويعني " الأمني العام " الأمني العام للمنظمة .
املــادة ( ) 2
نطـــاق التطبيـــق
ال تنطبق هذه االتفاقية �إال على ما يلي :
أ� � -أ�ضرار التلوث الواقعة :
( - )iفـي �أرا�ضي دولة طرف  ،وي�شمل ذلك بحرها الإقليمي  ،و
( - )iiف ــي املنطقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة لدولـة طرف  ،املحددة وفقــا للقانــون الدويل
�أو � ،إذا مل تكن دولة طرف قد حددت هذه املنطقة  ،ففـي منطقة واقعة وراء
البحر الإقليمي لتلك الدولة ومال�صقة له حتددها تلك الدولة وفقا للقانون
الدويل على �أال متتد �إلى م�سافة تتجاوز ( )200مائتي ميل بحري من خط
الأ�سا�س الذي يقا�س منه عر�ض بحرها الإقليمي ،
ب  -التدابري الوقائية � ،أينما اتخذت  ،لتجنب هذه الأ�ضرار �أو تقليلها �إلى �أدنى حد .
املــادة ( ) 3
م�س�ؤوليــة مــالك ال�سفـينــة
 - 1با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرتان ( 3و  ، )4يكون مالك ال�سفـينة وقت وقوع احلادثة
م�س�ؤوال عن �أ�ضرار التلوث الذي ت�سبب فـيه �أي وقود زيتي لل�سفـينة موجود على متنها
�أو �صادر عنها � ،شريطة �أن ت�سند امل�س�ؤولية � ،إذا كانت احلادثة تت�ألف من �سل�سلة وقائع
ذات من� أش� واحد � ،إلى مالك ال�سفـينة وقت حدوث �أول هذه الوقائع .
-21-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

� - 2إذا ا�شرتك �أكرث من �شخ�ص واحد فـي حتمل امل�س�ؤولية وفقا للفقرة ( ، )1وجب �أن
تكون م�س�ؤوليتهم ت�ضامنية وتكافلية .
 - 3ال يتحمل مالك ال�سفـينة �أي م�س�ؤولية عن �أ�ضرار التلوث �إذا �أثبت ما يلي :
أ� � -أن الأ�ضرار قد جنمت عن عمل من �أعمال احلرب � ،أو القتال � ،أو احلرب الأهلية ،
�أو التمرد � ،أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع ا�ستثنائي وحتمي وقاهر � ،أو
ب � -أن الأ�ضـ ــرار قــد جنم ــت كليا عن فعل �أو تق�صري �أتاه طرف ثالث بنية �إحداث
ال�ضرر � ،أو
ج � -أن الأ�ض ــرار قد جن ــمت كليا ع ــن �إهمــال �أو ت�ص ــرف خاطئ �آخر �صدر عن حكومة
�أو �سلط ــة �أخــرى م�س�ؤول ــة ع ــن �صيان ــة الأ�ض ــواء �أو املعينــات املالحــية ا ألخــرى ،
فـي �إطار ممار�ستها لوظيفتها تلك .
� - 4إذا �أثبت مالك ال�سفـينة �أن �أ�ضرار التلوث قد جنمت كليا �أو جزئيا عن فعل �أو تق�صري
�أتاه بنية إ�ح ــداث ال�ض ــرر  ،ال�شخ ــ�ص الذي تعر�ض لهذا ال�ضــرر � ،أو عن �إهم ــال ذلك
ال�شخ�ص جاز �إعفاء مالك ال�سفـينة كليا �أو جزئيا من م�س�ؤوليته �إزاء ذلك ال�شخ�ص .
 - 5ال يجوز رفع �أي دعوى تعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث �ضد مالك ال�سفـينة �إال وفقا لهذه
االتفاقية .
 - 6لي�س فـي هذه االتفاقية ما يخل ب�أي حق فـي الرجوع يتمتع به مالك ال�سفـينة مبعزل
عن هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 4
اال�ستثنــــاءات
 - 1ال تنطبق هذه االتفاقية على �أ�ضرار التلوث املعرفة فـي اتفاقية امل�س�ؤولية املدنية ،
وذلك ب�صرف النظر عن ا�ستحقاق �أو عدم ا�ستحق ــاق التعويــ�ض عن هذه الأ�ض ــرار
مبوجب االتفاقية املذكورة .
 - 2با�ستثن ــاء ما ن�ص عليـه فـي الفق ــرة ( ، )3ال تنطب ــق �أحكام هذه االتفاقي ــة على ال�سفن
احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن الأخرى التي متلكها �أو ت�شغلها �إحدى
الدول وت�ستخدمها ب�صفة م�ؤقتة فـي �أغرا�ض حكومية غري جتارية فح�سب .
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 - 3يجوز لأي دولة طرف �أن تقرر تطبيق هذه االتفاقية على �سفنها احلربية �أو �سفنها
الأخرى املو�صوفة فـي الفقرة ( ، )2وفـي هذه احلالة عليها �أن تخطر الأمني العام
بذلك مبينة �شروط وظروف هذا التطبيق .
 - 4فـيما يتعلق بال�سفن التي متلكها دولة طرف وت�ستخدمها فـي الأغرا�ض التجارية ،
تخ�ضع كل دولة للمقا�ضاة فـي الوالية الق�ضائية املبينة فـي املادة ( )9وتتخلى عن
جميع الدفوع امل�ستندة �إلى مركزها كدولة ذات �سيادة .
املــادة ( ) 5
احلادثات التي ت�شمل �سفـينتني �أو �أكرث
عندما تقع حادثة ت�شمل �سفـينتني �أو �أكرث وتنجم عنها �أ�ضرار تلوث  ،يتحمل مالكو جميع
ال�سفن املعنية � ،إال �إذا انتفعوا ب�إعفاء قررته لهم املادة ( ، )3م�س�ؤولية ت�ضامنية وتكافلية
عن كل الأ�ضرار التي تتعذر جتزئتها فـي الت�صور املعقول .
املــادة ( ) 6
حــدود امل�س�ؤوليــة
لي�س فـي هذه االتفاقية ما ي�ؤثر على حق مالك ال�سفـينة وال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين
يوفرون الت�أمني �أو �ضمانا ماليا �آخر فـي احلد من م�س�ؤوليتهم مبوجب �أي نظام وطني �أو
دويل واجب االنطباق  ،مثل اتفاقية حدود امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية  ،لعام ، 1976
ب�صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 7
الت�أمني الإجباري �أو ال�ضمان املايل
 - 1يجب على املالك امل�سجل ل�سفـينة م�سجلــة فـي دول ــة طرف تزيد حمولته ــا الإجمالي ــة
على (� )1000ألف طـ ــن �أن يكتتب فـي ت�أمي ــن �أو �ضمان مايل �آخـ ــر  ،ك�ضمــان من بنك
�أو من م�ؤ�س�س ــة مالي ــة مماثل ــة  ،لتغطية م�س�ؤوليت ــه عن �أ�ضرار التلـوث مببلــغ يعــادل
حدود امل�س�ؤولية املقررة مبوجب نظام حدود امل�س�ؤولية الوطني �أو الدويل واجب
االنطباق  ،على �أال يتجاوز فـي جميع الأحوال املبلغ املح�سوب وفقا التفاقية حدود
امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية  ،لعام  ، 1976ب�صيغتها املعدلة .
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 - 2يجب �أن ت�صدر لكل �سفـينة �شهادة ت�ؤكد �أنها مغطاة بت�أمني �أو ب�ضمان مايل �آخر نافذ
املفعول وفقا لأحكام هذه االتفاقية  ،وذلك بعد �أن تقرر ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة
الطرف �أن متطلبات الفقرة ( )1قد مت االمتثال لها  .وفـيما يتعلق بال�سفـينة امل�سجلة
فـي دولة طرف  ،يجب �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو �أن ي�صادق عليها من جانب ال�سلطة
املخت�صة للدولة التي �سجلت فـيها ال�سفـينة  ،وفـيما يتعلق بال�سفـينة غري امل�سجلة
فـي دولة طرف  ،يجوز �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو �أن ي�صادق عليها من جانب ال�سلطة
املخت�صة فـي �أي دولة من الدول الأطراف  .ويجب �أن تطابق هذه ال�شهادة النموذج
املبني فـي مرفق هذه االتفاقية  ،و�أن تت�ضمن التفا�صيل التالية :
أ�  -ا�سم ال�سفـينة  ،والرقم املميز �أو احلروف املميزة لها  ،وميناء ت�سجيلها ،
ب  -ا�سم املالك امل�سجل ومقر عمله الرئي�سي ،
ج  -رقم املنظمة البحرية الدولية لتعريف ال�سفـينة ،
د  -نوع ال�ضمان ومدته ،
هـ  -ا�سم امل�ؤمن لديه �أو �أي �شخ�ص �آخر مقدم لل�ضمان ومقر عمله الرئي�سي ،
وعند االقت�ضاء مقر العمل الذي مت فـيه االكتتاب فـي الت�أمني �أو ال�ضمان ،
و  -فرتة �سريان ال�شهادة التي يجب �أال تزيد على فرتة �سريان الت�أمني �أو ال�ضمان .
� - 3أ  -يجوز لدولة طرف �أن ترخ�ص مل�ؤ�س�سة �أو منظمة تعرتف بها �أن ت�صدر ال�شهادة
امل�شار �إليها فـي الفق ــرة ( . )2ويجــب عل ــى هذه امل�ؤ�س�ســة �أو املنظمة �أن تخطر تلك
الدولة ب�إ�صدار كل �شهــادة  .وت�ضمن الدولة الطرف ب�صورة تامــة  ،فـ ــي جمي ــع
الأحوال  ،اكتمال ودقة ال�شهادة ال�صادرة على هذا النحو  ،وتتعهد باتخاذ التدابري
الالزمة للوفاء بهذا االلتزام .
ب  -على الدولة الطرف �أن تخطر الأمني العام مبا يلي :
 - iامل�س�ؤوليات وال�شروط املحددة لل�صالحية املفو�ضة �إلى امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة التي
تعرتف بها ،
� - iiسحب هذه ال�صالحية ،
 - iiiتاريخ نفاذ مفعول هذه ال�صالحية �أو �سحبها .
وال ي�س ـ ــري مفع ـ ــول �أي �صالحي ـ ــة مفو�ضـ ـ ــة �إال بع ــد انق�ض ـ ــاء ( )3ثالث ـ ــة �أ�شه ـ ــر
من تاريخ �إخطار الأمني العام بها .
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ج  -يجب �أن يرخ�ص على الأقل للم�ؤ�س�سة �أو املنظمة املفو�ضة فـي �إ�صدار ال�شهادات
وفقا لهذه الفقرة ب�أن ت�سحب هذه ال�شهادات فـي حالة الإخالل بال�شروط التي
�صدرت مبوجبها  .ويجب على ال�سلطة �أو املنظمة  ،فـي جميع الأحوال � ،أن تبلغ
ب�سحب ال�شهادة الدولة التي �أ�صدرت بالنيابة عنها هذه ال�شهادة .
 - 4حت ــرر ال�شه ــادة باللــغة �أو اللغات الر�سمية للدولة امل�صدرة له ــا  .و�إذا ل ــم تك ــن اللغــة
امل�ستخدمة هي اال�سبانية �أو الإنكليزية �أو الفرن�سيــة  ،وجب �أن يت�ضمن الن�ص ترجمة
�إلى �إحدى هذه اللغات  ،ويجوز عدم ا�ستخدام اللغة الر�سمية للدولة �إذا قررت هذه
الدولة ذلك .
 - 5يجب �أن تتوافر ال�شهادة على منت ال�سفـينة و�أن تودع ن�سخة منها لدى ال�سلطات التي
مت�سك امللف اخلا�ص ب�سجـل ال�سفـين ــة � ،أو �أن ت ــودع � ،إذا كان ــت ال�سفـين ــة غري م�سجل ــة
فـي دولة طرف  ،لدى ال�سلطات التي �أ�صدرت ال�شهادة �أو �صادقت عليها .
 - 6ال يعترب الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر م�ستوفـيا ملتطلبات هذه املادة �إذا �أمكن له �أن
ينتهي  ،لأ�سباب غري انق�ضاء فرتة �صالحية الت�أمني �أو ال�ضمان املبينة فـي ال�شهادة
مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة  ،قبل مرور ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إبالغ
ال�سلطات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )5من هذه املادة بانتهاء الت�أمني وال�ضمان  ،ما مل
تكن ال�شهادة قد ردت �إلى هذه ال�سلطات �أو ما مل تكن �شهادة جديدة قد �صدرت خالل
الفرتة املذكورة  .وتنطبق الأحكام ال�سابقة �أي�ضا على �أي تعديل للت�أمني �أو ال�ضمان
يفقده ا�ستيفاءه ملتطلبات هذه املادة .
 - 7تقرر الدولة التي �سجلت فـيها ال�سفـينة  ،وعمال ب�أحكام هــذه املادة � ،شروط �إ�صدار
ال�شهادة و�سريانها .
 - 8لي�س فـي هذه االتفاقية ما ميكن تف�سريه على �أنه مينع دولة طرفا من االعتداد
باملعلومات التي ح�صلت عليها من دول �أخرى �أو من املنظمة �أو من منظمات دولية
�أخرى ب�ش�أن املركز املايل ملقدمي الت�أمني �أو ال�ضمان املايل لأغرا�ض هذه االتفاقية .
وفـي هذه احلاالت  ،ال تخلى الدولة الطرف املعتدة بتلك املعلومات من م�س�ؤوليتها
بو�صفها الدولة امل�صدرة لل�شهادة التي ت�ستوجبها الفقرة (. )2
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 - 9ال�شهادات ال�صادرة �أو امل�صادق عليها مبوجب �سلطة دولة طرف يجب �أن تقبلها �سائر
الدول الأطراف لأغرا�ض هذه االتفاقية و�أن تنظر �إليها �سائر الأطراف على �أنها تتمتع
بنف�س مفعول ال�شهادات ال�صادرة �أو امل�صادق عليها من جانبها هي ذاتها  ،حتى �إذا كانت
هذه ال�شهادات �صادرة �أو م�صادقا عليها ل�سفـينة غري م�سجلة فـي دولة طرف  .ويجوز
لدولة طرف �أن تطلب فـي �أي وقت من الأوقات الت�شاور مع الدولة التي �أ�صدرت ال�شهادة
�أو �صادقت عليها �إذا ر�أت �أن امل�ؤمن لديه �أو ال�ضامن الذي يرد ا�سمه فـي �شهادة الت�أمني
غري قادر من الناحية املالية على الوفاء بااللتزامات التي تفر�ضها هذه االتفاقية .
 - 10يجوز رفع �أي دعوى تعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث مبا�شرة �ضد امل�ؤمن لديه �أو ال�شخ�ص
الآخر مقدم ال�ضمان املايل الذي يغطي م�س�ؤولية املالك امل�سجل عن �أ�ضرار التلوث .
وفـي هذه احلال ـ ــة  ،يج ــوز للمدعى عليه اللج ــوء �إلى الدفـ ــوع (عدا إ�ف ــال�س مالك
ال�سفـينة �أو ت�صفـية ممتلكاته) التي يحق ملالك ال�سفـينة ذاته اللجوء �إليها  ،ومنها
حدود امل�س�ؤولية عمال باملادة ( . )6كما يجوز للمدعى عليه  ،حتى �إذا كان ال يحق
ملالك ال�سفـينة �أن يحد من م�س�ؤوليته وفقا للمادة (� ، )6أن يحد من م�س�ؤوليته هو
حتى مبلغ يعادل مبلغ الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر املطلوب االكتتاب فـيه وفقا
للفقرة ( . )1ويجوز للمدعى عليه  ،بالإ�ضافة �إلى ذلك � ،أن يدفع ب�أن �أ�ضرار التلوث
قد جنمت عن �سوء ت�صرف مق�صود �صدر عن مالك ال�سفـينة  ،ولكن ال يجوز له
اللجوء �إلى �أي دفع �آخر كان يحق له �أن يلج أ� �إليه فـي دعوى يقيمها عليه مالك
ال�سفـينة  .وللمدعى عليه  ،فـي جميع الأحوال � ،أن يلزم مالك ال�سفـينة باالن�ضمام
�إلى الدعوى .
 - 11ال يجــوز لدولــة طــرف �أن ت�سمــح  ،فـي �أي وقت من الأوقات  ،بت�شغيل �سفـينة ترفع
علمه ــا وتنطبــق عليها هذه املادة ما مل تكن قد �صدرت لها �شهادة مبوجب الفقرة ()2
�أو الفقرة (. )14
 - 12رهنا ب�أحكام هذه املادة  ،تكفل كل دولة طرف  ،مبوجب قانونها الوطني � ،أن تكون
�أي �سفـينة تزيد حمولتها الإجمالية على (� )1000ألف طن  ،ب�صرف النظر عن مكان
ت�سجيلها  ،تدخل ميناء يقع فـي �أرا�ضيها �أو تغادره � ،أو ت�صل �إلى مرفق بحري يقع
فـي بحرها الإقليمي �أو تغادره  ،مغطاة بت�أمني �أو ب�ضمان �آخر يناظر املقدار املبني
فـي الفقرة (. )1
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 - 13يجوز للدولة الطرف  ،دون الإخالل ب�أحكام الفقرة (� ، )5أن تخطر الأمني العام ب�أن
ال�سفن غري ملزمة  ،لأغرا�ض الفقرة ( ، )12ب�أن حتمل على متنها �أو ب�أن ت�ستخرج
ال�شهادة التي ت�ستوجبها الفقرة ( )2عند دخولها �إلى املوانئ الواقعة فـي �أرا�ضيها
�أو مغادرتها �أو عند و�صولها �إلى املرافق البحرية الواقعة فـي �أرا�ضيها �أو مغادرتها ،
�شريطة �أن تكون الدولة الطرف التي �أ�صدرت ال�شهادة التي ت�ستوجبها الفقرة ()2
قــد �أخطــرت ا ألمــني العــام  ،ب�أنهــا مت�سك �سجالت فـي �صورة �إلكرتونية  ،ت�ستطيع
جميع الدول الأطراف الو�صول �إليها  ،ت�ؤكد وجود ال�شهادة وتتيح للدول الأطراف
الوفاء بالتزاماتها مبوجب الفقرة (. )12
� - 14إذا مل تكن �سفـينة متلكها دولة طرف مغطاة بت�أمني �أو ب�ضمان مايل �آخر ال تطبق
عليها الأحكام ذات ال�صلة من هذه املادة  ،ولكن على ال�سفـينة �أن حتمل �شهادة �صادرة
من ال�سلطة املخت�صة فـي دولة ت�سجيل ال�سفـينة  ،تفـيد �أن ال�سفـينة مملوكة لتلك
الدولة و�أن م�س�ؤولية ال�سفـينة مغطاة �ضمن احلدود املقررة وفقا للفقــرة (. )1
ويجب �أن تناظر هذه ال�شهادة �إلى �أق�صى حد ممكن النموذج املبني فـي الفقرة (. )2
 - 15يجوز لأي دولة �أن تعلن  ،وقت الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة
عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أو فـي �أي وقت الحق � ،أن هذه املادة ال تنطبق على ال�سفن
التي ينح�صر ت�شغيلها داخل املنطقة امل�شار �إليها فـي املادة (�( )2أ) ( )iمن تلك الدولة .
املــادة ( ) 8
املهــل الزمنيــة
ت�سقط احلقوق فـي التعوي�ض املقررة مبوجب هذه االتفاقية �إن مل ترفع دعوى مبقت�ضى
هذه االتفاقية فـي غ�ضون ( )3ثالث �سنوات من تاريخ وقوع ال�ضرر  .ولكن ال يجوز  ،ب�أي
حال من الأحوال  ،رفع دعوى بعد (� )6ست �سنوات من تاريخ احلادثة التي �سببت ال�ضرر .
و�إذا كانت هذه احلادثة تت�ألف من �سل�سلة وقائع  ،حت�سب فرتة ال�سنوات ال�ست من تاريخ
حدوث �أول واقعة .
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املــادة ( ) 9
الواليــة الق�ضائيــة
 - 1عندما ت�سبب حادثـة �أ�ضــرار تلــوث فـي �أرا�ض  ،ت�شمل البحر الإقليمـ ــي � ،أو فـي منطقـ ــة
�أ�شري �إليها فـي املادة (�( )2أ) ( )iiتتبع دولة �أو �أكرث من الدول الأطراف � ،أو عندما
تكون تدابري وقائية ت�ستهدف جتنب �أ�ضرار التلوث �أو تقليلها قد اتخذت فـي هذه
الأرا�ضي  ،التي ت�شمل البحر الإقليمـ ــي � ،أو فـي تلك املنطقة  ،ال يجوز رفع دعاوى
التعوي�ض على مالك ال�سفـينة �أو امل�ؤمن لديه �أو ال�شخ�ص الآخر مقدم ال�ضمان الذي
يغطي م�س�ؤولية مالك ال�سفـينة �إال �أمام حماكم �أي من هذه الدول الأطراف .
 - 2مينح كل مدعى عليه مهلة معقولة قبل النظر فـي �أي دعوى ترفع مبوجب الفقرة (. )1
 - 3تكفــل كــل دولــة طــرف تتمتع حماكمها بالوالية الق�ضائية الالزمة للنظر فـي دعاوى
التعوي�ض املرفوعة مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 10
االعتــراف بالأحكــام و�إنفاذهــا
 - 1يعرتف فـي �أي دولة طرف ب�أي حكم ت�صدره حمكمة خمت�صة وفقا للمادة ( ، )9يكون
واجب النفاذ فـي دولة املن� أش� وال يخ�ضع فـيها بعد ذلك لأ�شكال املراجعة العادية � ،إال �إذا :
أ�  -كان قد مت احل�صول على احلكم عن طريق التحايل � ،أو
ب  -كان املدعى عليه مل مينح مهلة معقولة قبل نظر الدعوى  ،ومل مينح فر�صة عادلة
لعر�ض ق�ضيته .
 - 2يكــون احلكــم املعتــرف ب ــه مبوجــب الفقــرة ( )1واجب النفاذ فـي كل دولة طرف مبجرد
االمتثال للإجراءات ال�شكلية املطلوبة فـي تلك الدولة  .وال يجــوز �أن ت�سم ــح ه ــذه
الإجراءات ب�إعادة فتح مو�ضوع الدعوى .
املــادة ( ) 11
حكم خا�ص بالإبطال
تبطل هذه االتفاقية �أي اتفاقية تكون نافذة املفعول �أو يكون باب التوقيع عليها �أو الت�صديق
عليها �أو االن�ضمام �إليها مفتوحا فـي تاريخ فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية  ،وذلك
�إلى احلد الذي تتعار�ض فـيه مع االتفاقية احلالية  ،ولكن لي�س فـي هذه املادة ما ي�ؤثر على
االلتزامـ ـ ــات التي تتحملهـ ــا  ،مبوج ــب �أي اتفاقي ــة من هـ ــذا النـ ــوع  ،ال ـ ــدول ا ألط ـ ــراف
من االتفاقية احلالية �إزاء الدول غري الأطراف فـيها .
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املــادة ( ) 12
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية فـي مقر املنظمة اعتبارا من  1ت�شرين الأول /
�أكتوبر  2001حتى � 30أيلول�/سبتمرب  2002ويبقى م�شرعا بعد ذلك لالن�ضمام .
 - 2يجوز للدول �أن تبدي موافقتها على االلتزام بهذه االتفاقية عن طريق :
أ�  -التوقيع دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة ،
ب  -التوقيع املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة  ،واملتبوع بالت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة � ،أو
ج  -االن�ضمام .
 - 3يكون الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام عن طريق �إيداع �صك بهذا املعنى
لدى الأمني العام .
� - 4أي �صك للت�صدي ــق �أو القبـ ــول �أو املوافقـ ــة �أو االن�ضمـ ــام ي ــودع بعد دخـ ــول تعدي ــل
على هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء جميع الدول الأطراف احلالية � ،أو يودع بعد �إمتام
كل التدابري املطلوبة لدخول التعديل حيز النفاذ �إزاء تلك الدول الأطراف  ،يعترب
منطبقا على هذه االتفاقية ب�صيغتها املنقحة بالتعديل .
املــادة ( ) 13
الدول التي لها �أكرث من نظام قانوين واحد
� - 1إذا كان لإحدى الدول وحدة �إقليمية �أو �أكرث تطبق فـيها نظم قانونية خمتلفة ب�ش�أن
امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية  ،جاز لها �أن تعلن  ،وقت التوقيع �أو الت�صديق
�أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام � ،أن هذه االتفاقية �ستنطبق على جميع وحداتها
الإقليمية �أو على وحدة �إقليمية واحدة �أو �أكرث منها  ،ويجوز لها �أن تعدل هذا الإعالن
فـي �أي وقت بتقدمي �إعالن �آخر .
 - 2ويجب �إخطار الأمني العام ب�أي �إعالن من هذا النوع  ،ويجب �أن يذكر هذا الإعالن
�صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه االتفاقية .
 - 3وفـيما يتعلق بدولة طرف �أ�صدرت �إعالنا من هذا النوع :
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أ�  -تف�سر الإ�شارات �إلى الدولة فـي تعريف "املالك امل�سجل" الوارد فـي املادة ()4( )1
على �أنها �إ�شارات �إلى هذه الوحدة الإقليمية ،
ب  -تف�سر الإ�شارات �إلى دولة ت�سجيل ال�سفـينة على �أنها �إ�شارات �إلى الوحدة الإقليمية
التي �سجلت فـيها ال�سفـينة  ،وتف�س ــر الإ�ش ــارات �إلى الدول ــة امل�صــدرة لل�شه ــادة �أو
امل�صادقة عليها  ،فـيما يخ�ص �شهادة الت�أمني الإلزامية  ،على �أنها �إ�شارات الوحدة
الإقليمية التي �أ�صدرت ال�شهادة �أو �صادقت عليها ،
ج  -تف�سر الإ�شارات الواردة فـي هذه االتفاقية �إلى متطلبات القانون الوطني على �أنها
�إ�شارات �إلى متطلبات القانون فـي الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة  ،و
د  -تف�سر الإ�شارات الواردة فـي املادة (� )9إلى املحاكم  ،وفـي املادة (� )10إلى الأحكام
التي يجب �أن تعرتف بها الدول الأطراف  ،على �أنها  ،على التوايل � ،إ�شارات �إلى
حماكم الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة و�إلى الأحكام التي يجب �أن يعرتف بها فـي
هذه الوحدة .
املــادة ( ) 14
دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ
 - 1تدخ ــل ه ــذه االتفاقــية حيز النفــاذ بعــد �سنــة مــن التاريــخ الــذي تق ــوم فـيـ ــه ثمان ــي
ع�شرة دولة  ،ت�ضم خم�س دول لدى كل منها �سفن ال تقل حمولتها الإجمالية جمتمعة
عن ( )1٫000٫000مليون طن  ،بالتوقيع عليها دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو
املوافقة � ،أو ب�إيداع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الأمني
العام .
 - 2تدخل االتفاقية حيز النفاذ �إزاء �أي دولة ت�صادق على هذه االتفاقية �أو تقبلها �أو توافق
عليها �أو تن�ضم �إليها بعد ا�ستيفاء �شروط النفاذ املبينة فـي الفقرة ( )1بعد ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �إيداع هذه الدولة لل�صك ذي ال�صلة .
املــادة ( ) 15
االن�سحـــــاب
 - 1يجوز لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تن�سحب منها فـي �أي وقت بعد تاريخ دخول
هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء تلك الدولة .
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 - 2يكون االن�سحاب ب�إيداع �صك لدى الأمني العام .
 - 3ي�سري مفعول االن�سحاب بعد �سنة من �إيداع �صك االن�سحاب لدى الأمني العام � ،أو بعد
�أي فرتة �أطول �أجال حتدد فـي هذا ال�صك .
املــادة ( ) 16
التنقيح �أو التعديل
 - 1يجوز للمنظمة �أن تدعو �إلى انعقاد م�ؤمتر بغر�ض تنقيح هذه االتفاقية �أو تعديلها .
 - 2تدعو املنظمة �إلى انعقاد م ؤ�مت ــر لل ــدول الأط ــراف م ــن �أج ــل تنقي ــح ه ــذه االتفاقي ــة
�أو تعديلها بناء على طلب ما ال يقل عن ثلث الدول الأطراف .
املــادة ( ) 17
الوديــــــع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام .
 - 2يقوم الأمني العام مبا يلي :
أ� � -إبالغ جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها مبا يلي :
 - iكل توقيع جديد �أو �إيداع ل�صك جديد وتاريخ ذلك ،
 - iiتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ ،
� - iiiإيداع �أي �صك لالن�سحاب من هذه االتفاقية وتاريخ �إيداع هذا ال�صك  ،وتاريخ
�سريان مفعول االن�سحاب  ،و
� - ivأي �إعالنات �أو �إخطارات �أخرى ت�صدر مبوجب هذه االتفاقية .
ب � -إر�سال ن�سخ �صادقة م�صدقة من هذه االتفاقية �إلى جميع الدول املوقعة عليها
و�إلى جميع الدول التي ان�ضمت �إليها .
املــادة ( ) 18
�إر�سال االتفاقية �إلى الأمم املتحدة
مبجرد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،ير�سل الأمني العام ن�صها �إلى الأمانة العامة
للأمم املتحدة لت�سجيلها ون�شرها وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
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املــادة ( ) 19
اللغـــــات
حررت هذه االتفاقية فـي ن�سخة �أ�صلية واحدة باللغات  :اال�سبانية  ،والإنكليزية  ،والرو�سية ،
وال�صينية  ،والعربية  ،والفرن�سية وتعتب ــر الن�ص ــو�ص املح ــررة به ــذه اللغـ ــات مت�ساوي ــة فـي
احلجية .
حررت فـي لندن فـي هذا اليوم الثالث والع�شرين من �آذار/مار�س عام �ألفـني وواحد .
و�إ�شهادا على ذلك وقع على هذه االتفاقية من دونوا توقيعاتهم �أدناه املفو�ضون بهذا ح�سب
الأ�صول من حكومة كل منهم .
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مرفـــــــق
�شهادة ت�أمني �أو �ضمان مايل �آخر
فيما يتعلق بامل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي
�صادرة وفقا لأحكام املادة ( )7من االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية
عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي  ،لعام 2001
الرقم املميز رقم املنظمة
ميناء
ا�سم
�أو احلروف البحرية الدولية
الت�سجيل
ال�سفينة
املميزة لتعريف ال�سفينة

ا�سم املالك امل�سجل
والعنوان الكامل
ملقر عمله الرئي�سي

ن�شهد ب�أن ال�سفينة املذكورة �أعاله مغطاة ببولي�صة ال�سفن �أو ب�ضمان مايل �آخر يفي مبتطلبات
املادة ( )7من االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن
الزيتي  ،لعام . 2001
نوع ال�ضمان ....................................................................................
مدة ال�ضمان ...................................................................................
ا�سم وعنوان امل�ؤمن لديه (لديهم) و�/أو ال�ضامن ( ال�ضامنني )
اال�سم ...........................................................................................
العنوان .........................................................................................
هذه ال�شهادة �سارية حتى ......................................................................
�أ�صدرتها �أو �صادقت عليها حكومة ............................................................
...................................................................................................
(اال�سم الكامل للدولة)
�أو
ينبغي ا�ستخدام الن�ص التايل �إذا قررت دولة طرف االنتفاع ب�أحكام املادة )3( 7
�صدرت هذه ال�شهادة مبوجب �سلطة حكومة ( ........................اال�سم الكامل للدولة)
من جانب ( ...........................ا�سم الدولة �أو املنطمة)
فـي .......................................
فـي .....................................
(التاريخ)
(املكان)
.................................................................
(توقيع و�صفة امل�س�ؤول الذي �أ�صدر ال�شهادة �أو �صادق عليها)
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مذكرات تف�سريية :
 - 1يجوز �أن ي�شمل ا�سم الدولة � ،إذا ما رغب فـي ذلك � ،إ�شارة �إلى الهيئة احلكومية
املخت�صة فـي البلد الذي �صدرت فيه ال�شهادة .
� - 2إذا ا�شرتك �أكرث من م�صدر واحد فـي توفري املبلغ الكلي لل�ضمان ينبغي حتديد
املبلغ املقدم من كل م�صدر منهم .
� - 3إذا قدم ال�ضمان فـي �أ�شكال متعددة ينبغي حتديد هذه الأ�شكال .
 - 4فـي البنــد املعنـ ــون " مـ ــدة �ضمـ ــان " يجب ذكــر التاريخ الذي يبد أ� في ــه نفـ ــاذ مفعـ ــول
هذا ال�ضمان .
 - 5فـي بند " عنوان " امل�ؤمن لديه (لديهم) و�/أو ال�ضامــن (ال�ضامنني)  ،يجــب حتديــد
مقــر العم ــل الرئي�سي للم�ؤمن لديه (لديهم) و�/أو ال�ضامن (ال�ضامنني)  ،ويجب
عند ال�ضرورة حتديد مقر العمل الذي مت فيه االكتتاب فـي الت�أمني �أو ال�ضمان
الآخر .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/26
بالت�صديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي
بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية �أوزبك�ستان والبروتوكول الملحق بها
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية خدمات النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية �أوزبك�ستان ،
والربوتوكول امللحق بها  ،واملوقعني فـي مدينة م�سقط بتاريخ  5من �أكتوبر2009م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية والربوتوكول امل�شار �إليهما  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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AIR SERVICES AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN
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The Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Sultanate of Oman
hereinafter referred to as the Contracting Parties,
Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at
Chicago on the seventh day of December 1944,
Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of
establishing air services between territories of their States and beyond,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
Definitions
1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise required:
a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for
signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any Annex adopted under
Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and
94 thereof, so far as these Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both
Contracting Parties;
b) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Republic of Uzbekistan, the
State Inspection of the Republic of Uzbekistan for Flight Safety Oversight and any person or body
authorized to perform any functions at present exercisable by the said Aeronautical Authorities or
similar functions, and in the case of the Sultanate of Oman, Minister of Transport and
Communications and any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by
the said Minister or similar functions;
c) the term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in the Annex
to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail separately or in combination;
d) the term "agreement" means this Agreement, the Annex attached thereto, and any
amendments thereto;
e) the term "designated airline" means an airline that one Contracting Party has notified the
other Contracting Party to be an airline which will operate a specific route or routes listed in the Annex
to this Agreement;
f) the terms "territory", "air service", "international air service", "airline" and "stop for nontraffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the
Convention.
g) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and
cargo, and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for other
services performed by the carrier in connection with the air transportation, and including remuneration
and conditions offered to agencies, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;
h) the term "user charges" means a charge made to airlines by the competent authorities for the
use of an airport or air navigation equipment, facilities for serve the aircraft, its crews, passengers and
cargo;
i) the term "capacity" in relation to an aircraft means, the payload of that aircraft available on a
route or section of a route and the term "capacity" in relation to "an agreed service" means, the
capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated over a given period
and a route or section of a route;
j) the term “direct transit traffic” means the traffic which both arrives and departs the point as
part of a continuous movement under a single air ticket or waybill, without a stopover, on the same or
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different aircraft identified by the same airline designator and flight number;
k) the term “Annex to this Agreement” means the “Route schedules” to this Agreement or as
amended in accordance with Article 21 of this Agreement. The “Annex to this Agreement” shall form
an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include references to the
Annex unless otherwise provided.
ARTICLE 2
Grant of Rights
1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this
Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled international air services on the
routes specified in the Route Schedules of this Agreement and such services and routes are hereinafter
called "the agreed services" and "the specified routes" respectively.
2. Subject to the provisions of this Agreement, the airline designated by each Contracting Party
shall enjoy the following privileges:
a) to fly across the territory of State of the other Contracting Party without landing;
b) to make stops in the territory of State of the other Contracting Party for non–traffic purposes;
c) While operating an agreed service on a specified route, to make stops, in the territory of
State of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Route Schedules of this
Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and
mail.
3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one
Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of State of the other Contracting Party,
passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory
of State of that other Contracting Party.
ARTICLE 3
Designation of Airlines
1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing through diplomatic
channels to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed
services on the specified routes.
2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall subject to the provisions of
paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay, grant to the airline designated the appropriate
operating authorisation.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by
the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions set by national
legislation of States of the Contracting Parties in conformity with the provisions of the Convention of
the operation of international air services.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the designation of an airline
and to withhold the grant to such designated airline of the privileges specified in paragraph 2 of Article
2 of this Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the said
airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective
control of such airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the
Contracting Party designating the airline or airlines.
5. When an airline has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate
the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 13 of
this Agreement, is in force in respect of those services.
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ARTICLE 4
Revocation or Suspension of Operating Authorisation
1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to
suspend the exercise of the privileges specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated
by the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise
by the said airline of those privileges:
a) Where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are
vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
b) Where such airline fails or neglects to comply with the national legislation in force in the
territory of State of the Contracting Party granting these privileges; or
c) Where such airline otherwise fails or neglects to operate in accordance with the conditions
prescribed under this Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in
paragraph l of this Article is essential to prevent further infringements of the national legislation or the
provisions of this Agreement, such right shall be exercised only after consultation with the
aeronautical authorities of the Contracting Party.
ARTICLE 5
Principles Governing Operation of Agreed Services
1. The designated airlines of the Contracting Parties shall be afforded fair and equitable
treatment that in order that they may enjoy equal opportunity in the operation of the agreed services
and they shall take into account their mutual interests so as not to affect unduly their respective
services. The charges imposed in the territory of State of one Contracting Party for the use of airports
and other aviation facilities by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party
shall not be higher than those paid by other foreign carriers engaged in similar international air
services.
2. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear
close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall
have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry
the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo including
mail, originating from and destined for the territories of their States of the Contracting Parties.
Provision for the carriage of passengers and cargo including mail both taken on board and discharged
at points on the specified routes in the territories of states other than that designating the airline shall
be made in accordance with the general principles of orderly development and shall be related to;
a) traffic requirements to and from the territory of State of the Contracting Party which has
designated the airlines;
b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of local
and regional services; and
c) the requirements of through airline operation.
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ARTICLE 6
Laws and Regulations
1. The national legislation of State of one Contracting Party governing entry into and departure
from the territory of its State of aircraft engaged in international services, or to the operation and
navigation of such aircraft while within the territory of its State, shall apply to the designated airline of
the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entry into or departure
from and while within the territory of State of the first Contracting Party.
2. The national legislation of State of one Contracting Party governing entry into and departure
from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft including regulations relating to entry,
clearance, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by or on behalf of
such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entry into or
departure from and while within the territory of State of the first Contracting Party.
3. Airlines designated by each Contracting Party shall comply with the laws of the other Party
as to the admission to, or taking out from its lands of animals and plants, while its aircraft enter into,
stay in, or depart from the territory of that Contracting Party.
ARTICLE 7
Direct Transit
Passengers, baggage and cargo in direct transit on flights of the designated airlines of one
Contracting Party across the territory of State of the other Contracting Party, and not leaving the area
of the airport reserved for such traffic, shall at most be subject to a very simplified customs, boundary,
sanitary and other control. Baggage and cargo in direct transit through the territory of State of either
Contracting Party shall be exempt from customs duties, taxes and other duties. Customs procedures
concerning the baggage and cargo in direct transit shall be established in accordance with the national
legislation of States of the Contracting Parties.
ARTICLE 8
Exemption from customs duties, taxes and fees
1. Aircraft operated on agreed services by the designated airline of either Contracting Party, as
well as their regular airborne equipment, supplies of fuel and lubricants, and aircraft stores including
food, beverages aboard of such aircraft shall be exempt from customs duties, taxes and fees on arriving
in the territory of State of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain
on board the aircraft up to such time as they are re-exported.
2. Also the following are exempt from customs duties, taxes and fees except fees for rendered
services:
(a) aircraft stores, introduced in the territory of State of one Contracting Party within the limits,
established by the authorities of the said Contracting Party, and intended for use on board the aircraft
operated on agreed services by the designated airline of the other Contracting Party;
(b) spare parts, including engines, introduced into the territory of State of one Contracting Party
for maintenance and overhaul of aircraft, operated on agreed services by the designated airline of the
other Contracting Party;
(c) fuel and lubricants intended for use by aircraft operated on agreed services by the
designated airline of one Contracting Party, even when these supplies are to be used on the parts of the
journey performed over the territory of State of the other Contracting Party in which they are taken on
board.
Fees for rendered services, storage and customs registration are levied in accordance with
national legislations of States of the Contracting Parties.
3. Specified in items 1 and 2 of the present article, materials and subjects on request of customs
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bodies can be exposed to the customs control.
4. The regular airborne equipment, as well as materials and supplies retained on board the
aircraft operated by the designated airline of either Contracting Party may be unloaded in the territory
of State of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of this other
Contracting Party. In this case, they may be placed under the supervision of said authorities up to such
time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
5. Fuel, lubricants, spare parts, regular airborne equipment, aircraft stores, including beverages
and tobacco, uniform, advertising materials, motor transport, electronic equipment for reservation and
communication and its spare parts, furniture and equipment for the activity of representations,
transportation documents and printed forms, delivered or delivering by the designated airline of one
Contracting Party into the territory of State of the other Contracting Party for its operational needs
shall be exempt from customs duties, taxes and fees while their import, export and during their stay in
the territory of State of this other Contracting Party.

ARTICLE 9
Recognition of Certificates and Licenses
1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered
valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity be recognised as valid
by the other Contracting Party provided that the requirements under which such certificates or licences
were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established
pursuant to the Convention on International Civil Aviation.
2. Each Contracting Party reserves its rights, however, not to recognise as valid for the purpose
of flight into or over the territory of its State, certificates of airworthiness, certificates of competency
and licences granted to or rendered valid for its national by any other State.

ARTICLE 10
Approval of Timetables
The designated airlines of each Contracting Party shall submit for approval of the aeronautical
authorities of the other Contracting Party not later than thirty (30) days prior to the inauguration of
services on the specified route the proposed timetables including the type of aircraft to be used. This
shall likewise apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject to the
consent of the said authorities.
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ARTICLE 11
Aviation Security
1. The Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of
civil aviation against act of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Each
Contracting Party shall in particular act in conformity with the aviation security provisions of the
"Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft", signed at Tokyo on
14 September, 1963, the "Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft", signed at
the Hague on 16 December, 1970, the "Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Civil Aviation", signed at Montreal on 23 September, 1971, and Protocol for the Suppression
of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at
Montreal on 24 February, 1988, and the Convention on Marking Plastic Explosives for the purpose of
Detection done at Montreal on 1 March 1991 as well as other multilateral agreements in this field
which have entered into force for both Contracting Parties.
2. Each Contracting Party shall provide upon request with all necessary assistance the other
Contracting Party to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against
the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities and any
other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall act in their relations in conformity with the aviation security
provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to
the Convention on International Civil Aviation, opened to sign at Chicago on 7 December, 1944. They
shall require those operators of aircraft having their principal place of business or permanent residence
in the territory of its State, and the operators of airports serving International Civil Aviation act in
conformity with such aviation security standards and provisions. The reference to the aviation security
provisions in this paragraph should include any discrepancy about which the relevant Contracting
Party has already informed. Each Contracting Party should notify in advance the other Contracting
Party of the discrepancy concerning these provisions.
4. Each Contracting Party may require that operators of aircraft observe the aviation security
provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party in
accordance with Article 4 of the present Agreement for entry into, departure from, or while within the
territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are
effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on
items, baggage, cargo, aircraft stores and mail on serving the flights. Each Contracting Party shall also
give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special
security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other
unlawful acts against the safety of such aircraft, passengers and crew, airports, and air navigation
facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other to take appropriate measures intended
to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
6. When either Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting
Party has departed from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of
that Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the
other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within 15 days from the date of such
request will constitute grounds for a decision to withhold, revoke, limit or impose conditions on the
operating authorization or technical permission of an airline or airlines of the other Contracting Party.
When required by an emergency, the Contracting Party may take temporary actions prior to the expiry
of 15 days.
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ARTICLE 12
Aviation Safety
1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety
standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight
crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty (30) days
of that request.
2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party
does not effectively maintain and administer aviation safety standards in the areas referred to in
paragraph 1 that meet the Standards established at that time pursuant to the Convention on
International Civil Aviation (Doc 7300), the other Contracting Party shall be informed of such findings
and of the steps considered necessary to conform with the ICAO Standards. The other Contracting
Party shall then take appropriate corrective actions within an agreed period of time.
3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or
on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of State of the other
Contracting Party may while within the territory of State of the other Contracting Party be the subject
of a search by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not
cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in
Article 33 of the Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft
documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the conditions of the
aircraft conform to the Standards established at that time pursuant to the Convention.
4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting
Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or
airlines of the other Contracting Party.
5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this Article shall be
discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.
6. With reference to paragraph 2 of this Article, if it is determined that one Contracting Party
remains in non-compliance with ICAO Standards when the agreed period of time has lapsed, the
Secretary General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the
subsequent satisfactory resolution of the situation.
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ARTICLE 13
Tariffs
1. The tariffs to be charged by the designated airline of either Contracting Party shall be
established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of
operation, reasonable profit and the tariffs of other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article shall be agreed by the designated airlines
of both Contracting Parties, taking into account the tariffs of other airlines operating over whole or part
of the specified route.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of the
Contracting Parties at least forty-five (45) days before the proposed date of their introduction. In
special cases, this time may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
4. In the case the designated airlines cannot agree on any of these tariffs in accordance with the
provisions of paragraph 2 of this Article, the aeronautical authorities of one Contracting Party give the
aeronautical authorities of the other Contracting Party notice of their dissatisfaction with a tariff filed
in accordance with the provisions of paragraph 3 of this Article. In such case, the aeronautical
authorities of both Contracting Parties shall give efforts to determine the tariff by agreement between
them.
5. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under the
provisions of the paragraph 2 of this Article or the determination of any tariff in accordance with
paragraph 3 of this Article the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 18
of this Agreement.
ARTICLE 14
Exchange of information
1. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on the agreed services
showing the points of embarkation and disembarkation.
2. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party, as long as in advance as practicable, copies of tariffs,
schedules, including any modification thereof, and all other relevant information concerning the
operation of the agreed services, including information about the type of aircraft and capacity provided
on each of the specified routes and any further information as may be required to satisfy the
aeronautical authorities of this other Contracting Party that the requirements of this Agreement are
being duly observed.
ARTICLE 15
Transfer of Earnings and Direct Sale
1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the
right to be engaged in air transportation sale on the territory of its State directly or at its discretion,
through its agents. Each designated airline shall have the right to sale such transportation, and any
person shall be free to purchase such services in currency of this country or in freely convertible
currencies of the other countries in accordance with the national legislation of State of that other
Contracting Party.
2. Each designated airline of one Contracting Party shall have the right to transfer the sum of
excess of receipts over expenditure, earned within the territory of State of the other Contracting Party.
Such transfer shall be made according to the national legislation set within the territory of State of the
Contracting Party from which the transfer is made.
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ARTICLE 16
Airline Representative Office and Staff
The designated airline of each Contracting Party shall be granted the right to establish office(s)
and to station representatives and staff required for the operation of the agreed services in the territory
of State of the other Contracting Party. Such representatives and staff shall be stationed subject to the
approval of the competent authorities of both Contracting Parties. They shall observe national
legislation in force in the territory of State of the other Contracting Party.

ARTICLE 17
Consultations
1. In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall
consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory
compliance with the provisions of this Agreement and the Annexed schedules and shall consult when
necessary to provide for modification thereof.
2. Either Contracting Party may request consultation in writing which shall begin within a
period of sixty (60) days of the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties agree to
an extension of this period.
ARTICLE 18
Settlement of Disputes
1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or
application of this Agreement the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by
negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer
the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request
of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators one to be
nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each
Contracting Party shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of
receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting
arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further
period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the
period specified, or if the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days.
If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the
third arbitrator is not agreed upon within the period specified the President of the Council of the
International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an
arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a
third state and shall act as President of the arbitrator-tribunal.
3. The Contracting Parties shall comply with the decision given under paragraph 2 or this
Article.
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ARTICLE 19
Multilateral Convention
In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air
transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the
provisions of such Convention or Agreement.
ARTICLE 20
Registration with ICAO
The present Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International
Civil Aviation Organisation.
ARTICLE 21
Amendments
1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this
Agreement including route schedules, which shall be deemed to be a part of the Agreement, shall
request consultation in accordance with Article 17 of this Agreement. Such consultation may take
place by exchange of communications.
2. If the amendment relates to the provisions of the Agreement other than route schedules and
the amendment shall be approved by each Contracting Party in accordance with its legal procedure and
shall come into effect when confirmed by an exchange of notes through diplomatic channel.
3. If the amendment relates only to the route schedules shall be agreed upon between the
aeronautical authorities of both Contracting Parties.
ARTICLE 22
Termination
Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its
decision to terminate the Agreement. Such notices shall be simultaneously communicated to the
International Civil Aviation Organisation. In such cases the Agreement shall terminate twelve (12)
months after the date when the notice has been received by the other Contracting Party unless the
notice to terminate is withdrawn by Agreement before the expiry of this period. In the absence of
acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been
received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation
Organisation.
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ARTICLE 23
Entry into force
This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have
notified
each
other
in writing
through the diplomatic channel of their compliance with the legal
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اجلريدة
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requirements necessary for the implementation thereof. The date of entry into force shall be the date of
the last notification.
ARTICLE 23

Entry into force
In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Government,
have signed this Agreement.
This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have
notified each other in writing through the diplomatic channel of their compliance with the legal
Done at
Muscat for
thisthe
5th implementation
day of 5th October
2009The
in duplicate
in theinto
Uzbek,
requirements
necessary
thereof.
date of entry
force Arabic
shall beand
theEnglish
date of
languages,
all texts being authentic. In case of divergent interpretations, the English text shall prevail.
the last notification.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Government,
have signed this Agreement.
For the Government of
For the Government of
Done at Muscat this 5th day of 5th October 2009 in duplicate in the Uzbek, Arabic and English
the
Republic
Uzbekistan
the Sultanate
Omantext shall prevail.
languages,
all of
texts
being authentic. In case of divergent interpretations,
theofEnglish

For the Government of

For the Government of

the Republic of Uzbekistan

the Sultanate of Oman

Vladimir Norov

Dr. Khamis Bin Mubarak Essa Al-Alawi

Minister Of Foreign Affairs

Minister Of Transport& Communications

Vladimir Norov

Dr. Khamis Bin Mubarak Essa Al-Alawi

Minister Of Foreign Affairs

Minister Of Transport& Communications
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ANNEX
ROUTE SCHEDULES
A. Section I
(i)
The airline(s) designated by the Government of the Republic of Uzbekistan shall be entitled to
operate air services in both directions on routes specified hereafter
Points of Origin

Intermediate Points

Points of Destination

Points Beyond

Any Points in
Uzbekistan

Any Points

Any Points in
Oman

Any Points

(ii) The airline(s) designated by the Government of the Sultanate of Oman shall be entitled to
operate air services in both directions on routes specified hereafter
Points of Origin

Intermediate Points

Points of Destination

Points Beyond

Any Points in
Oman

Any Points

Any Points in
Uzbekistan

Any Points

B. Section II
The exercise of fifth freedom traffic rights by the designated airline(s) of each Contracting Party
between intermediate points or beyond points in third countries shall be subject to an arrangement
between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties.
C. Section III
The designated airline(s) of either Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of
the intermediate and/or beyond points, provided that the agreed services on this route start and
terminate in the territory of that Contracting Party.
D. Section IV
The designated airlines of each Contracting Party will have the right to operate to points in the territory
of other Contracting Party separately or in combination on the same flight with co-terminal rights,
provided no domestic traffic is carried except for own (stop for non- traffic purposes).
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Airالر�سمية
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Republic of Uzbekistan and the Government of the Sultanate Oman
	
  

	
  

Protocol
During
the
signing
of
the
Air
(ASA) between
To Air Services Agreement Services
betweenAgreement
the Government
of thethe
Government
the Republic
Uzbekistan
and the
Government
of Oman
the
Republic ofofUzbekistan
andof the
Government
of the
Sultanate
Sultanate
of Oman (hereinafter "Agreement"), the undersigned agreed on
	
  
the following
statement,
which
shall
be deemed
to be(ASA)
a part
of thethe
During the
signing of
the Air
Services
Agreement
between
Agreement: of the Republic of Uzbekistan and the Government of the
Government
	
  

	
  

	
  
Sultanate
of Oman (hereinafter "Agreement"), the undersigned agreed on
With
to the
version
of the
the followingreference
statement,
which
shall
be Agreement,
deemed to both
be aparties
part have
of the
signed the English text of the ASA. Both Parties have agreed to translate,
Agreement:
	
   during a three (3) month period, the text of the Agreement in the
Uzbek
	
  
and Arabic
texts of
shall
be signed both
and exchanged
Withlanguages
reference and
to thesuch
version
thethen
Agreement,
parties have
through
diplomatic
channels.
signed the English text of the ASA. Both Parties have agreed to translate,
	
  

	
  
during
a three (3) month period, the text of the Agreement in the Uzbek
IN
the undersigned,
dulyandauthorised
and ArabicWITNESS
languagesWHEREOF,
and such texts
shall then bebeing
signed
exchanged
by their diplomatic
respective Government,
through
channels. have signed this Protocol.
	
     
	
   	
  

	
  

IN WITNESS
WHEREOF,
undersigned,
duly authorised
Done
at Muscat on
the 5th day the
of October
2009 inbeing
two original
copies
by
their
respective
Government,
have
signed
this
Protocol.
in the English language.
  
	
  

	
  

Done at Muscat on the 5th day of October 2009 in two original copies
in the English language.

	
  

	
  

For the Government of

For the Government of

the Republic of Uzbekistan

the Sultanate of Oman

For the Government of

For the Government of

the Republic of Uzbekistan

the Sultanate of Oman

Vladimir Norov

Dr. Khamis Bin Mubarak Essa Al-Alawi

Minister Of Foreign Affairs

Minister Of Transport& Communications

Vladimir Norov

Dr. Khamis Bin Mubarak Essa Al-Alawi
14

Minister Of Foreign Affairs

Minister Of Transport& Communications
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/27
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في �آ�سيا للبحث
والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عرا�سيا )ARASIA
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/68ب�ش�أن ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق التعاوين
للدول العربية الواقعة فـي �آ�سيا للبحث والتطوير والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا
النوويني (عرا�سيا ، )ARASIA
وعلى االتفاق التعاوين للدول العربيـ ــة الواقع ــة ف ـ ــي �آ�سي ــا للبح ــث والتنمــية والتدريب
فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني (عرا�سيا  )ARASIAاملـ ــحرر فـ ــي فيين ــا بتاري ــخ
 19من �سبتمرب 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق التعاوين للدول العربية الواقعة فـي �آ�سيا
للبحث والتنمية والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني (عرا�سيا )ARASIA
وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ �إجراءات االن�ضمام �إلى االتفاق امل�شار �إليه وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
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اتفاق تعاوين للدول العربية
الواقعة فـي �آ�سيا للبحث والتنمية والتدريب
فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني ( عرا�سيا ) ARASIA
ملا كانت الدول الأطراف فـي هذا االتفاق ( التي �ستدعى فـيما يلي " الدول الأطراف " ) ت�سلم
ب�أن فـي براجمها الوطنية املتعلقة بالتطبيقات ال�سلمية للطاقة الذرية جماالت اهتمام
م�شرتك ميكن �أن يعزز التعاون املتبادل فـيها ا�ستخدام مواردها املتاحة على نحو فعال
وكفء ،
وملا كان من وظائف الوكالة الدولية للطاق ــة الذري ــة ( التي �ستدعى فـيما يلي " الوكالة " ) ،
املن�صو�ص عليها فـي نظامها الأ�سا�سي � ،أن ت�شجع وت�ساعد بحوث الطاقة الذرية امل�ستخدمة
فـي �أغرا�ض �سلمية وتنمية تلك الطاقـة وتطبيق ــها عملي ــا  ،وه ــي الوظيف ــة الت ــي ميك ــن
�أن ت�ؤديها الوكالة ب�أن ت�شجع التعاون التقني فـيما بني دولها الأع�ضاء وب�أن ت�ساعد تلك
الدول فـي براجمها الوطنية املتعلقة بالتطبيقات ال�سلمية للطاقة الذرية ،
وملا كانت الدول الأطراف ترغب فـي �أن تعقد  ،حتت رعاية الوكالة  ،اتفاقا ي�شجع ويقوي
�أن�شطة التعاون التقني  ،يطلق عليه " االتفاق التعاوين للدول العربية الواقعة فـي �آ�سيا
للبحث والتنمية والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني "  ،ويعرف اخت�صارا
با�سم " عرا�سيا " ,
وملا كان هذا االتفاق يرمي �إلى �أن يحل حمل االتفاق التعاوين للــدول العربي ـ ــة الواقع ـ ــة
فـي �آ�سيا للبحث والتنمية والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني الذي اعتمد
فـي  ١٢حزيران  /يونيو ٢٠٠٢م ( ي�شار �إليه فـيما يلي " عرا�سيا  ، ) " ٢٠٠٢والذي مت متديده
فـي  ٢٩متوز  /يوليو ٢٠٠٨م وفـي  ٢٩متوز  /يوليو ٢٠١٤م  ،والذي من املقرر �أن ينتهي
�سريانه فـي  ٢٨متوز  /يوليو ٢٠٢٠م ,
فقد اتفقت على ما يلي :
املــادة الأولـــــى
الأهـــداف
تتعهد الدول الأطراف ب�أن ت�شجع وتن�سق  ،بالتعاون فـيما بينها مع الوكالة � ،أن�شطة تعاونية
تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية والتطبيق فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني ،
وب�أن تنفذ تلك الأن�شطة من خالل م�ؤ�س�ساتها الوطنية املخت�صة .
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املــادة الثانيـــة
جملــ�س املمثلــني
 - ١تعني الدول الأطراف ممثليها لدى عرا�سيا  ،وي�شكل ه�ؤالء املمثلون " جمل�س ممثلي
عرا�سي ــا "  ،وه ــو �أعلــى هيئة م�س�ؤولة فـي هذا االتفاق عن اتخاذ القرارات  ،ويجتمع
جمل�س ممثلي عرا�سيا مرة واحدة على الأقل �سنويا .
 - ٢يكون املجل�س املذكور م�س�ؤوال عما يلي :
أ�  -و�ضع النظام الداخلي اخلا�ص بتنفـيذ اتفاق عرا�سيا ،
ب  -و�ضع �سيا�سات اتفاق عرا�سيا ومبادئه التوجيهية وا�سرتاتيجياته ،
ج  -درا�سة امل�شاريع التعاونية التي تقرتحها الدول الأطراف واعتمادها ،
د  -ا�ستعرا�ض عملية تنفـيذ امل�شاريع التعاونية املعتمدة وفقا لهذا االتفاق وتقييم تلك
العملية ،
هـ  -حتدي ــد ال�ش ــروط الت ــي يج ــوز مبوجبها لدولــة لي�س ــت طرف ــا فـ ــي ه ــذا االتف ــاق
�أو ملنظمة �إقليمية �أو دولية مالئمة �أن ت�شارك فـي م�شروع تعاوين ،
و  -درا�سة �أي م�سائل �أخرى تتعلق �أو ترتبط بتعزيز وتن�سيق م�شاريع تعاونية تخدم
�أغرا�ض هذا االتفاق املذكورة فـي املادة الأولى .
املــادة الثالثـــة
امل�شاريــع التعاونيـــة
 - ١يجوز لأي دولة طرف �أن تقدم اقرتاحا كتابيا ب�ش�أن م�شروع تعاوين �إلى جمل�س ممثلي
عرا�سيا الذي يبادر عند ا�ستالمه �إياه ب�إبالغه �إلى �سائر الدول الأطراف  ،ويحدد
االقرتاح  ،على وجه اخل�صو�ص  ،طبيعة امل�شروع التعاوين املقرتح و�أهدافه وو�سائل
تنفـيذه  ،ويجوز للوكالة  ،بناء على طلب الدولة الطرف � ،أن ت�ساعد فـي �إعداد اقرتاح
امل�شروع التعاوين .
 - ٢يحدد جمل�س ممثلي عرا�سيا  ،عند اعتماده م�شروعا تعاونيا مبقت�ضى الفقرة ( ٢ج)
من املادة الثانية  ،ما يلي :
أ�  -طبيعة امل�شروع التعاوين و�أهدافه ،
ب  -وبرنامج البحث والتنمية والتدريب ذا ال�صلة ،
ج  -وو�سائل تنفـيذ امل�شروع التعاوين وو�سائل التحقق من بلوغ �أهدافه ،
د  -وما يقت�ضيه الأمر من تفا�صيل �أخرى ذات �صلة .
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 - ٣اعتماد الوكالة لأي م�شروع تعاوين  ،يعر�ضه عليها اتفاق عرا�سيا التما�سا لدعمها �إياه ،
يكون حمكوما بقواعد الوكالة وممار�ساتها و�إجراءاتها  ،خا�صة تلك املبينة فـي الوثيقة
. INFCIRC/267

 - ٤يجوز لأي دولة طرف ع�ضو فـي الوكالة �أن ت�شارك فـي �أي م�شروع تعاوين اعتمدته
الوكالة  ،وذلك عن طريق �إبالغ الوكالة وجمل�س ممثلي عرا�سيا مب�شاركتها فـيه .
 - ٥رهنا بـ�أحكام الفقرة ( )١من املادة ال�ساد�سة  ،يجوز �أن يبد�أ تنفـيذ �أي م�شروع تعاوين
اعتمدته الوكالة مبقت�ضى الفقرة ( )٣من هذه املادة بعد ت�سلم الوكالة بالغ املوافقة
على امل�شاركة فـي امل�شروع من جانب ثالث دول �أطراف .
املــادة الرابعـــة
التزامات الدول امل�شاركة فـي م�شاريع تعاونية
 - ١تتعهد كل دولة طرف م�شاركة فـي م�شروع تعاوين ( و�ستدعى فـيما يلي " دولة م�شاركة " ) ،
رهنا بقوانينها ولوائحها وقدراتها املنطبقة  ،بتنفـيذ ال�شطر امل�سند �إليها من امل�شروع
التعاوين وفقا للفقرة ( ٣ب) من املادة اخلام�سة  .وعلى ك ــل دولـ ــة م�شاركـ ــة �أن تق ــوم ،
على وجه اخل�صو�ص  ،مبا يلي :
أ� � -أن توفر ما يلزم لتنفـيذ امل�شروع التعاوين من مرافق علمية وتقنية وموظفـني
علميني وتقنيني جمانا ،
ب  -و�أن تتخذ كل اخلطوات املعقولة واملالئمة من �أجل املوافقة على قبــول العلمي ــني
�أو املهند�سـ ـ ــني �أو اخلبـ ــراء التقني ــني الذي ــن ت�سميه ــم ال ــدول امل�شارك ــة الأخ ــرى
�أو الذي ــن ت�سميه ــم الوكال ــة للعمــل فـي من�ش�آت بعين ـه ــا � ،أو للعم ــل فـي مراف ــق
ت�سميها دول م�شاركة بغر�ض تنفـيذ امل�شروع التعاوين ،
ج  -و�أن توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خا�ضعة لواليتها جمانا .
 - 2تتعهد كل دولة م�شاركة ب�أن تقدم للوكالة  ،من خالل جمل�س ممثلي عرا�سيا  ،تقريرا
�سنويا عن تنفـيذ ال�شطر امل�سند �إليها من امل�شروع التعاوين الذي اعتمدته الوكالة  ،مبا
فـي ذلك �أي معلومات تراها منا�سبة لأغرا�ض هذا االتفاق .
 - 3تتعهد كل دولة م�شاركة  ،رهنا بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا للمخ�ص�صات املالية
املناظرة  ،ب�أن تقدم م�ساهمة مالية �أو غري مالية من �أجل تنفـيذ امل�شروع التعاوين الذي
اعتمدته الوكالة تنفـيذا فعاال  ،وتبلغ الوكالة �سنويا ب�أي م�ساهمة من هذا القبيل .
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 - 4ميتن ــع �أي ط ــرف م�ش ـ ــارك  ،و�أي موظ ــف تول ــى ه ــذا الط ــرف ت�سميت ــه  ،ع ــن �إف�ش ــاء
�أي معلومات تتعلق مب�شاريع عرا�سيا دون موافقة �سائر الأطراف امل�شاركة .
املــادة اخلام�ســة
الفريــق العامــل التقنــي
 - 1تعني كل دولة م�شاركة ع�ضوا ذا اخت�صا�ص تقني منا�سب من�سقا وطنيا للم�شروع املنفذ
داخل �أرا�ضيها �أو للم�شروع الذي ت�شرتك فـيه .
 - 2ين� أش� لكل م�شروع فريق عامــل تقنــي يت�أل ــف م ــن املن�سقـ ــني الوط ـ ـنـيني امل�ش ــار �إليه ــم
فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 3تكمن وظائف الفريق العامل التقني فـيما يلي :
أ�  -حتديد تفا�صيل تنفـيذ كل م�شروع تعاوين وفقا لأهدافه ،
ب  -وحتديد ال�شطر الذي �سي�سند �إلى كل دولة م�شاركة وتعديل هذا ال�شطر ح�سب
االقت�ضاء  ،رهنا مبوافقة تلك الدولة ،
ج  -والإ�شراف على تنفـيذ امل�شروع التعاوين ،
د  -وتقدمي تو�صيات �إلى جمل�س ممثلي عرا�سيا و�إلى الوكالة ب�ش�أن امل�شروع التعاوين
الذي اعتمدته الوكالة  ،ومتابعة تنفـيذ هذه التو�صيات .
 - 4يجوز لأع�ضاء الفريق العامل التقني �أن يتفقوا فـيما بينهم على االجتماع كلما اقت�ضت
ال�ضرورة من �أجل تن�سيق عملية تنفـيذ امل�شروع تن�سيقا فعاال  .ويجوز للوكالة �أن تدعو
�إلى عقد اجتماع �سنوي للفريــق العام ــل التقن ــي مــن �أجل ا�ستع ــرا�ض التق ــدم املح ــرز
فـي امل�شاريع التي اعتمدتها الوكالة .
املــادة ال�ساد�ســـة
دور الوكالــــة
 - 1رهنا بتوافر املوارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من م�شاريع تعاونية من�ش�أة وفقا لهذا
االتفاق  ،عن طريق برنامج امل�ساعدة التقنية والربامج الأخرى ذات ال�صلة  .وينطبق
على �أي دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما ينطبق على برنامج الوكالة للم�ساعدة
التقنية � ،أو على �سائر برامج الوكالة  ،من قواعد وممار�سات و�إجراءات .
 - 2تقــدم الوكال ــة دعمــا �سكرتاريا للم�شاريع التي اعتمدتها طبقا لقواعدها وممار�ساتها
و�إجراءاتها ذات ال�صلة .
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املــادة ال�سابعــــة
الأحكــام املاليــة
 - 1يجوز للوكالة  ،مبوافقة جمل�س ممثلي عرا�سيا � ،أن تدعو �أي دولة ع�ضو خالف الدول
الأطراف �أو �أي منظمة �إقليمية �أو دولي ــة مالئم ــة �إلى تقديــم م�ساهمة مالية �أو غري
مالية مل�شروع تعاوين اعتمدته الوكالة �أو �إلى امل�شاركة التقنية فـيه  .وتخطر الوكالة
الدول امل�شاركة ب�أي م�ساهمة �أو م�شاركة من هذا القبيل .
 - 2تتولى الوكالة  ،بالت�شاور مع جمل�س ممثلي عرا�سيا � ،إدارة امل�ساهمات املقدمة مبقت�ضى
الفقرة ( )3من املادة الرابعة والفقرة ( )1من هذه املادة خدمة لأغرا�ض هذا االتفاق ،
وفق ــا لالئحتـ ـه ــا املالي ــة وغريها من القواعد املنطبق ــة  .ومت�س ــك الوكالـ ــة �سجالت
وح�سابات م�ستقلة ب�ش�أن كل م�ساهمة من هذا القبيل .
املــادة الثامنـــة
الأمــان والتطبيــق ال�سلمــي
 - 1تكف ــل كــل دولة م�شاركة  ،وفقا لقوانينها ولوائحها املنطبقة � ،أن يجري �أثناء تنفـيذ
امل�شروع التعاوين تطبيق ما حددته الوكالة فـي جمال الأمان من معايري وتدابري ذات
�صلة بهذا امل�شروع .
 - 2تتعهــد كـ ــل دول ـ ــة طرف ب�أال ت�ستخ ـ ــدم �أي م�ساعـ ــدة مقدم ــة �إليهـ ــا مبوج ــب ه ــذا
االتفـ ــاق �إال فـي �أغرا�ض �سلمية  ،وفقا لنظام الوكالة الأ�سا�سي .
املــادة التا�سعـــة
�إخـــالء امل�س�ؤوليــة
ال تكون الوكالة وال �أي دولة �أو منظمة �إقليمية �أو دولية مالئمة  ،تقدم م�ساهمات وفقا
للفقرة ( )3من املادة الرابعة �أو الفقرة ( )1من املادة ال�سابعة  ،م�س�ؤولة عن تنفـيذ �أي
م�شروع تعاوين ب�أمان �إزاء الدول امل�شاركة �أو �إزاء �أي �شخ�ص يطالب بتعوي�ض من خالل
تلك الدول .
املــادة العا�شــرة
النزاعـــات
ي�سوى �أي نزاع ين� أش� حول تف�سري هذا االتفاق �أو تطبيقه بالـت�شاور ب ــني الأط ــراف املعنيــة
�أو بالتفاو�ض �أو ب�أي و�سيلة �سلمية �أخرى لت�سوية النزاعات تقبلها تلك الأطراف .
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املــادة احلاديــة ع�شــرة
الع�ضويـــة
يجوز لأي دولة عربيــة �آ�سيويـ ــة ع�ض ــو فـي الوكال ــة �أن ت�صب ــح طرف ـ ــا فـ ــي هـ ــذا االتفـ ــاق
عــن طريــق إ�بــالغ مديــر عــام الوكالــة بقبولها هذا االتفاق  ،ويخطر املدير العام كل دولة
طرف ببالغات القبول التي يت�سلمها .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
بــدء النفــاذ
 - 1يبد أ� نفاذ هذا االتفاق عند ا�ستالم مدير عام الوكالة بالغات قبول من ثالث دول
عربية �آ�سيوية �أع�ضاء فـي الوكالة  ،وفقا للمادة احلادية ع�شرة  .وفـي حال ا�ستالم
املدير العام للوكالة هذه البالغات قبل تاريخ انتهاء �سريان اتفاق عرا�سيا 2002م ،
ب�صيغته التي مت متديدها فـي 2008م وفـي 2014م  ،يبد أ� نفاذ هذا االتفاق فـي تاريخ
انتهاء �سريان االتفاق املذكور �أي فـي  28متوز  /يوليو 2020م  .و�إذا �أر�سلت دول عربية
�آ�سيوية �أع�ضاء فـي الوكالة بالغات قبولها بعد ذلك التاريخ  ،يبد�أ نفاذ هذا االتفاق
جتاهها من تاريخ ا�ستالم املدير العام للوكالة بالغ قبولها .
 - 2يجوز لأي دولة طرف �أن تن�سحب مـن ه ــذا االتف ــاق ع ــن طري ــق �إر�س ــال ب ــالغ خط ــي
�إلى املدير العام للوكالة  .وي�صبح هذا االن�سحاب �ساريا بعــد (� )6ستـة �أ�شهـر من تاريخ
ا�ستالم املدير العام للوكالة البالغ .
حت ــرر فـ ــي فـيينــا فـي � 19أيل ــول � /سبتمب ـ ــر 2017م م ــن ن�سخت ـ ــني �أ�صليتـ ـ ــني باللغت ـ ــني
العرب ـ ـيــة والإنكليزية  ،علما ب�أن ن�صي كلتا اللغتني مت�ساويان فـي احلجية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/28
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقية نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام , 2007
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام , 2007
وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها  ,وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
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اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ,
�إدراكا منها �أن احلطام � ,إذا مل تتم �إزالته  ,قد ي�شكل خطرا على املالحة �أو البيئة البحرية ,
واقتناعا منها باحلاجة �إلى اعتماد قواعد و�إجراءات دولية موحدة ت�ضمن �إزالة احلطام
وت�سديد التعوي�ضات عن التكاليف املتعلقة بذلك ب�سرعة وفعالية ,
و�إذ تالحظ �أن موقع احلطام قد يكون فـي �إقليم الدول  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي ,
و�إذ تعي منافع الت�ساوق بني الأنظمة القانونية التي حتكم امل�س�ؤولية عن �إزالة �أنواع احلطام
اخلطرة والتبعة الناجمة عنها ،
و�إذ ت�أخذ فـي احل�سبان �أهمية اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ,التي �أبرمت فـي خليج
مونتيغو فـي  10كانون الأول /دي�سمرب  , 1982والقانون الدويل العرفـي للبحار  ,وبالتايل
احلاجة �إلى تنفـيذ هذه االتفاقية مبوجب هذه الأحكام ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تعريــــفات
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 " - 1منطقة تطبيق االتفاقية " :
هي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة التابعة لدولة طرف  ,والتي �أن�شئت مبوجب
القانون الدويل � ,أو �إذا لو تن�شئ دولة طرف املنطقة كهذه  ,املنطقة التي تتجاوز
وتال�صق البحر الإقليمي لتلك الدولة والتي حتددها تلك الدولة مبوجب القانون
الدويل ومتتد �إلى م�سافة ال تزيد على ( )200ميل بحري من خطوط الأ�سا�س
التي يقا�س عر�ض بحرها الإقليمي انطالقا منها .
 " - 2ال�سفـينــــة " :
هي �أي مركب �أيا كان نوعه يعمل فـي البيئة البحرية  ,مبا فـي ذلك الزوارق ذات
البدن االن�سيابي واملراكب ذات الو�سائد الهوائية واملراكب القابلة للت�شغيل املغمور
واملراكب الطافـية واملن�صات العائمة � ,إال عندما تكون هذه املن�صات عاملة فـي مواقع
وجودها فـي ا�ستك�شاف املوارد املعدنية فـي قاع البحر �أو ا�ستخراجها �أو �إنتاجها .
-58-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

 " - 3احلادثة البحرية " :
هي ا�صطدام ال�سفن �أو جنوحها � ,أو �أي حادث �آخر من حوادث املالحة � ,أو �أي
حدث �آخر على منت ال�سفـينة �أو خارجها  ,تنجم عنه �أ�ضرار مادية �أو تهديد و�شيك
ب�إحلاق �أ�ضرارمادية بال�سفـينة �أو �شحنتها .
 " - 4احلطــــام " :
هو  ,على �أثر وقوع حادثة بحرية  ,ما يلي :
أ� � -سفـينة غارقة �أو جانحة ،
ب � -أو �أي جزء من �سفـينة غارقة �أو جانحة  ,مبا فـي ذلك �أي �شيء موجـ ــود
�أو كان موجودا على منت هذه ال�سفـينة ،
ج � -أو �أي �شيء مفقود من �سفـينة فـي البحر يكون جانحا �أو غارقا �أو طافـيا
على �سطح املاء ،
د � -أو �سفـينة على و�شك � ,أو يتوقع ب�صورة معقولة � ,أن تغرق �أو جتنح  ,ومل
تتخذ �أي تدابري فعلية لتقدمي امل�ساعدة لل�سفـينة �أو لأي �أمالك معر�ضة
للخطر � ,أو كانت فـي طور االتخاذ .
 " - 5اخلطــــر " :
يعني �أي حالة �أو تهديد :
أ�  -ي�شكل خطرا على املالحة �أو يعيقها ،
ب � -أو ميكن �أن يتوقع ب�صورة معقولة �أن تنجم عنه عواقب �ضارة بالبيئة
البحريـ ــة � ,أو �إحل ــاق �أ�ضرار بخط ال�ساحل �أو امل�صالح ذات ال�صلة لدولة
�أو �أكرث ،
 " - 6امل�صالح ذات ال�صلة " :
هي م�صالح الدولة ال�ساحلية املت�ضررة �أو املهددة مبا�شرة باحلطام  ,مثل :
أ�  -الأن�شطة البحرية على ال�سواحل �أو فـي املوانئ �أو عند م�صبات الأنهار  ,مبا
فـي ذلك �أن�شطة �صيد الأ�سماك  ,التي ت�شكل و�سيلة رئي�سية من و�سائل
املعي�شة للأ�شخا�ص املعنيني ،
ب  -الأماكن ال�سياحية �أو امل�صالح االقت�صادية الأخرى فـي املنطقة املعنية ،
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ج � -صحة �سكان ال�سواحل ورفاه املنطقة املعنية  ,مبا فـي ذلك �صون املوارد
البحرية احلية واحلياة الربية ،
د  -البنى التحتية قبالة ال�سواحل �أو حتت املاء .
 " - 7الإزالـــة " :
هي �أي �شكل من �أ�شكال الوقاية من اخلطر الناجم عن احلطام �أو التخفـيف من
أ�ث ــره �أو الق�ضـ ــاء علي ــه  .ويج ــري تف�س ــري اال�شتقاقــات التالية  " :يزيل " و " �أزيل "
و " يعمل على �إزالة " تبعا لذلك .
 " - 8املالك امل�سجل " :
هو ال�شخ�ص امل�سجل على � أنه مالك ال�سفـينة �أو الأ�شخا�ص امل�سجلون على � أنهم
مالكو ال�سفـينة � ,أو فـي حال انعدام الت�سجــيل  ,ال�شخ ــ�ص الذي يـ ــملك ال�سفـيـ ــنة
�أو الأ�شخا�ص الذين ميلكون ال�سفـينة عند وقوع احلادثة البحرية  .ولكن �إذا كانت
ال�سفـينة مملوكة لدولة وتقوم بت�شغيلها �شركة م�سجلة فـي تلك الدولة على �أنها
م�شغل ال�سفـينة  ,فتعني عبارة " املالك امل�سجل " تلك ال�شركة .
 " - 9م�شغل ال�سفـينة " :
هو مالك ال�سفـينة �أو �أي هيئة �أخرى �أو �شخ�ص �آخر كاملدير � ,أو م�ست�أجر ال�سفـينة
عارية  ,تويل م�س�ؤولية ت�شغيل ال�سفـينة من مالك ال�سفـينة ووافق  ,عند توليه
هذه امل�س�ؤولية  ,على �أن ي�ضطلع بجميع املهام وامل�س�ؤوليات التي تن�ص عليها املدونة
الدولية لإدارة ال�سالمة  ,فـي �صيغتها املعدلة .
 " - 10الدولة املت�ضررة " :
هي الدولة التي يوجد احلطام فـي منطقة تطبيق االتفاقية التابعة لها .
 " - 11دولة ت�سجيل ال�سفـينة " :
هي  ,فـي ما يت�صل ب�سفـينة م�سجلة  ,الدولة التي مت ت�سجيل ال�سفـينة فـيها  ,وفـي
ما يت�صل ب�سفـينة غري م�سجلة  ,الدولة التي يحق لل�سفـينة � أن ترفع علمها .
 " - 12املنظمة " :
هي املنظمة البحرية الدولية .
 " - 13الأمني العام " :
هو الأمني العام للمنظمة .
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الأهداف واملبادئ العامة
املــادة ( ) 2
 - 1يجوز لدولة طرف �أن تتخذ تدابري مبوجب هذه االتفاقية فـي ما يت�صل ب�إزالة حطام
ي�شكل خطرا فـي منطقة تطبيق االتفاقية .
 - 2يجب �أن تتنا�سب التدابري التي تتخذها الدولة املت�ضررة مبوجب الفقرة ( )1مع اخلطر .
 - 3يجب �أال تتجاوز هذه التدابري حدود ما هو �ضروري ب�صورة معقولة لإزالة حطام ي�شكل
خطرا  ,و�أن تتوقف حاملا يزال احلطام  ,ويجب �أال مت�س هذه التدابري دون داع بحقوق
وم�صالح دول �أخرى  ,مبا فـيها دولة ت�سجيل ال�سفـينة  ,وحقوق وم�صالح �أي �أ�شخا�ص
معنيني  ,طبيعيني �أو اعتباريني .
 - 4ال يخـ ــول انطباق هذه االتفاقية على منطقة تطبيق االتفاقية الدولة الطرف حق
ادعاء ال�سيادة �أو حقوق �سيادية �أوممار�ستها على �أي جزء من �أعايل البحار .
 - 5يجب على الدول الأطراف �أن ت�سعى جاهدة للتعاون فـي ما بينها عندما تلحق �آثار
حادثة بحرية ينجم عنها حطام ال�ضرر بدولة غري الدولة املت�ضررة .
املــادة ( ) 3
نطــــاق االنطـــباق
 - 1تنطبق هذه االتفاقية  ,ما مل تن�ص على خالف ذلك  ,على احلطام املوجود فـي منطقة
تطبيق االتفاقية .
 - 2يجوز لأي دولة طرف �أن تو�سع نطاق انطباق هذه االتفاقية لي�شمل احلطام املوجود
�ضمن �إقليمها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,رهنا بالفقرة ( )4من املادة ( . )4ويجب
عليها فـي تلك احلالة �أن تبلغ الأمني العام بذلك  ,عند �إعرابها عن قبولها التقيد
بهذه االتفاقية �أو فـي �أي وقت الحق  .وعندما تر�سل الدولة الطرف �إخطارا بتطبيق
هذه االتفاقية على احلطام املوجود �ضمن �إقليمها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي ف�إن
ذلك ال مي�س حقوق تلك الدولة وواجباتها باتخاذ تدابري تت�صل باحلطام املوجود
�ضمن �إقليمها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,بخالف حتديد موقع احلطام وتو�سيمه
و�إزالته مبوجب هذه االتفاقية  .وال تنطبق �أحكام املواد ( )10و ( )11و ( )12من هذه
االتفاقية على �أي تدابري تتخذ فـي هذا الإطار بخالف التدابريامل�شار �إليها فـي املواد
( )7و ( )8و ( )9من هذه االتفاقية .
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 - 3عندما تر�سل الدولة الطرف �إخطارا مبوجب الفقرة (2)  ,ت�شمل " منطقة تطبيق
االتفاقية " فـي الدولة املت�ضررة �إقليم تلك الدولة  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي .
 - 4يدخل الإخطار الذي يتم �إر�ساله مبوجب الفقرة (� )2أعاله حيز النفاذ فـي ما تعلق
بتلك الدولة الطرف � ,إذا ما �أر�سل قبل �سريان مفعول هذه االتفاقية على تلك الدولة  ,عند
دخول االتفاقية حيز النفاذ  .و�إذا ما �أر�سل الإخطار بعد �سريان مفعول هذه االتفاقية
على تلك الدولة  ,ف�إنه يدخل حيز النفاذ بعد �أن ي�ستلمه الأمني العام ب�ستة �أ�شهر .
 - 5يجوز لدولة طرف �أر�سلت �إخطارا مبوجب الفقرة (� )2أن ت�سحبه فـي �أي وقت  ,وذلك
بتوجيه �إخطار بال�سحب �إلى الأمني العام  .وي�سري مفعول �إخطار ال�سحب هذا بعد
�أن ي�ستلمه الأمني العام ب�ستة �أ�شهر  ,ما مل ين�ص الإخطار على تاريخ الحق .
املــادة ( ) 4
اال�ستثنــــاءات
 - 1ال تنطبق هذه االتفاقية على التدابري التي تتخذ مبوجب االتفاقية الدولية املتعلقة
بالتدخل فـي �أعايل البحار فـي حالة وقوع حوادث م�سببة للتلوث الزيتي لعام , 1969
ف ـ ــي �صيغته ــا املعدلة � ,أو مبوجب الربوتوكول املتعلق بالتدخل فـي �أعايل البحار فـي
حاالت التلوث مبواد غري الزيت لعام  , 1973فـي �صيغته املعدلة .
 - 2ال تنطبق هذه االتفاقية على �أي �سفـينة حربية �أو �سفـينة �أخرى متلكها �أو ت�شغلها دولة
ما دامت هذه الدولة ت�ستخدمها ح�صرا  ,فـي الوقت احلايل  ،لأغرا�ض حكومية غري
جتارية  ,ما مل تقرر تلك الدولة خالف ذلك .
 - 3عندما تقرر دولة طرف تطبيق هذه االتفاقية على �سفنها احلربية �أو �سفن �أخرى ,
على النحو املو�صوف فـي الفقرة ( , )2تقوم ب�إبالغ الأمني العام ذلك مع حتديد �أحكام
هذا االنطباق و�شروطه .
� - 4أ  -عندما تر�سل دولة طرف �إخطارا مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( , )3ال تنطبق
الأحكام التالية من هذه االتفاقية على �أرا�ضيها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي :
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( - )iالفقرة ( )4من املادة (، )2
( - )iiالفقرات ( )1و ( )5و ( )7و ( )8و ( )9و ( )10من املادة (، )9
( - )iiiاملادة (. )15
ب  -تنـ ــ�ص الفقـ ــرة ( )4من املادة (9) � ,إلى املدى الذي تنطبق فـيه على �إقليم دولة
طرف  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,على ما يلي :
رهنا بالقوانني الوطنية للدولة املت�ضررة  ,يجوز للمالك امل�سجل �أن يربم عقدا مع
�أي �شخ�ص خمت�ص بالإنقاذ �أو �شخ�ص �آخرلإزالة احلطام الذي تقرر �أنه ي�شكل خطرا ,
وذلك نيابة عن املالك  .وقبل ال�شروع فـي هذه الإزالة  ,يجوز للدولة املت�ضررة �أن
ت�ضع لها �شروطا تنح�صر فـي حدود ما يلزم ل�سري عملية الإزالة بطريقة تراعي
اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية .
املــادة ( ) 5
الإبــالغ عــن احلطــام
 - 1يجب على الدولة الطرف �أن تطلب من ربان وم�شغل ال�سفـينة التي ترفع علمها �إبالغ
الدولة املت�ضررة دون �إبطاء عندما تتعر�ض تلك ال�سفـينة حلادثة بحرية ينجم عنها
حطام  .و�إذا ا�ستوفـى �أي من ربان ال�سفـينة �أو م�شغلها �شرط الإبالغ مبوجب هذه املادة ,
فلن يكون الآخر ملزما بذلك .
 - 2يجب �أن تورد تقارير الإبالغ تلك ا�سم املالك امل�سجل والعنوان الرئي�سي ملكان عمله وكل
املعلومات ذات ال�صلة التي حتتاج �إليها الدولة املت�ضررة لتقرر ما �إذا كان احلطام ي�شكل
خطرا �أم ال مبوجب املادة ( , )6مبا فـي ذلك ما يلي :
أ�  -موقع احلطام بدقة ،
ب  -نوع احلطام وحجمه وبنيته ،
ج  -طبيعة الأ�ضرار التي حلقت باحلطام وحالته ،
د  -طبيعة ال�شحنة وكميتها  ,وال �سيما �أي مواد خطرة و�ضارة ،
هـ  -كمـ ــية الزيـ ــوت و�أنواعهـ ــا املوجودة على منت ال�سفـينة  ,مبا فـي ذلك زيت وقود
ال�سفن وزيت التزليق .
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املــادة ( ) 6
حتديـــد اخلطـــر
عند حتديد ما �إذا كان احلطام ي�شكل خطرا  ,ينبغي على الدولة املت�ضررة �أن ت�أخذ املعايري
التالية فـي احل�سبان :
أ�  -نوع احلطام وحجمه وبنيته ،
ب  -عمق املياه فـي املنطقة ،
ج  -نطاق املدر فـي املنطقة والتيارات فـيها ،
د  -املناطق البحرية البالغة احل�سا�سية املحددة  ,وعند االقت�ضاء  ,املعينة مبوجب
اخلطوط التوجيهية التي اعتمدتها املنظمة � ,أو منطقة حمددة بو�ضوح �ضمن
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة اعتمدت ب�ش�أنها تدابري �إلزامية خا�صة عمال
بالفقرة (6) من املادة ( )211من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام ، 1982
هـ  -قرب طرق النقل البحري �أو امل�سارات املعتمدة حلركة مرور ال�سفن ،
و  -كثافة حركة مرور ال�سفن وتواترها ،
ز  -نوع حركة مرور ال�سفن ،
ح  -طبيعة ب�ضائع احلطام وكميتها  ,وكمية الزيوت و�أنواعها كزيت وقود ال�سفن وزيت
التزليق على منت احلطام  ,وال �سيما الأ�ضرار التي ميكن �أن تنجم عن �إعتاق
الب�ضائع �أو الزيوت فـي البيئة البحرية ،
ط  -قابلية املن�ش�آت املينائية لل�ضرر ،
ي  -الأحوال اجلوية والهيدوغرافـية ال�سائدة ،
ك  -الت�ضاري�س البحرية فـي املنطقة ،
ل  -علو احلطام فوق �سطح املاء �أو حتته عند املدر اجلذبي الأكرث انخفا�ضا ،
م  -مقطع جانبي �صوتي ومقطع جانبي مغناطي�سي للحطام ،
ن  -قرب املن�ش�آت البحرية والأنابيب وكابالت االت�صاالت واملن�ش�آت املماثلة ،
�س � -أي ظروف �أخرى قد ت�ستدعي �إزالة احلطام .
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املــادة ( ) 7
حتديــد موقــع احلطــام
 - 1عندما ت�أخذ الدولة املت�ضررة علما بوجود حطام  ,يجب عليها �أن ت�ستخدم جميع
الو�سائل املمكنة  ,مبا فـيها امل�ساعي احلميدة للدول واملنظمات  ,لتنبيه املالحني
والدول املعنية ب�صورة عاجلة �إلى طبيعة احلطام وموقعه .
� - 2إذا كانت لدى الدولة املت�ضررة �أ�سباب وجيهة حتملها على االعتقاد ب�أن احلطام ي�شكل
خطرا  ,يجب عليها �أن ت�ضمن اتخاذ جميع اخلطوات املمكنة لتحديد موقعه بدقة .
املــادة ( ) 8
تو�سيـــم احلطــــام
� - 1إذا ر�أت الدولة املت�ضررة �أن احلطام ي�شكل خطرا  ,يجب عليها �أن ت�ضمن اتخـ ــاذ جميـ ــع
اخلطوات املعقولة لتو�سيمه .
 - 2عند تو�سيم احلطام  ,يجب اتخاذ جميع اخلطوات املمكنة ل�ضمان تطابق جميع عالمات
التو�سيم مع النظام املقبول عامليا للعوامات البحرية املعمول به فـي املنطقة التي يقع
احلطام فـيها .
 - 3يجب على الدولة املت�ضررة �أن تعمم تفا�صيل تو�سيم احلطام با�ستخدام جميع الو�سائل
املالئمة  ,مبا فـي ذلك املن�شورات البحرية املنا�سبة .
املــادة ( ) 9
التدابري الرامية �إلى ت�سهيل �إزالة احلطام
� - 1إذا ر�أت الدولة املت�ضررة �أن احلطام ي�شكل خطرا  ,يجب على تلك الدولة � أن تقوم فورا
مبا يلي :
أ� � -إبالغ دولة ت�سجيل ال�سفـينة ومالكها امل�سجل ،
ب  -الت�شاور مع دولة ت�سجيل ال�سفـينة والدول الأخرى املت�ضررة من احلطام ب�ش�أن
التدابري التي يتعني اتخاذها فـي ما يت�صل باحلطام .
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 - 2يجب على املالك امل�سجل �أن يزيل احلطام الذي تقرر �أنه ي�شكل خطرا .
 - 3عندما يتقرر �أن حطاما ي�شكل خطرا  ,يجب على املالك امل�سجل � ,أو �أي طرف � آخر
معنـ ــي � ,أن يـ ــزود ال�سلطـ ــات املخت�صــة لدى الدولة املت�ضررة مبا يثبت توافر الت�أمني
�أو �أي �ضمان مايل �آخر ح�سبما تقت�ضيه املادة (. )12
 - 4يجوز للمالك امل�سجل �أن يربم عقدا مع �أي �شخ�ص خمت�ص بالإنقاذ �أو �شخ�ص �آخر
لإزالة احلطام الذي تقرر �أنه ي�شكل خطرا  ,وذلك نيابة عن املالك  .وقبل ال�شروع فـي
هذه الإزالة يجوز للدولة املت�ضررة �أن ت�ضع لها �شروطا تنح�صر فـي حدود ما يلزم
لت�سري عملية الإزالة بطريقة تراعي اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية .
 - 5بعــد �أن تب ــد�أ الإزال ــة امل�ش ــار �إليــها ف ــي الفقرتني ( )2و ( , )4يجـ ــوز للدولة املت�ض ــررة
�أن تتدخل فـي عملية الإزالة �إلى املدى الالزم ل�ضمان �سري عملية الإزالة فعال بطريقة
تراعي اعتبارات ال�سالمة وحماية البيئة البحرية .
 - 6يجب على الدولة املت�ضررة �أن تقوم مبا يلي :
أ�  -حتدد مهلة معقولة يتعني على املالك امل�سجل خاللها �أن يزيل احلطام  ,مع �أخذ
طبيعة اخلطر املحدد مبوجب املادة ( )6فـي احل�سبان ،
ب  -تبلغ املالك امل�سجل كتابة باملهلة التي حددتها  ,وتو�ضح �أنها قد تعمد �إلى ازالة
احلطام بنف�سها على نفقته �إذا مل يقم ب�إزالته �ضمن املهلة املحددة ،
ج  -تبلغ املالك امل�سجل كتابة باعتزامها التدخل فورا �إذا تفاقم اخلطر .
� - 7إذا مل يقم املالك امل�سجل ب�إزالة احلطام �ضمن املهلة املحددة مبوجب الفقرة �( 6أ) ,
�أو �إذا تعذر االت�صال به  ,يجوز للدولة املت�ضررة �أن تزيل احلطام بالو�سائل املتوافرة
التي تت�سم ب�أق�صى قدر ممكن من العملية وال�سرعة  ,مع مراعاة اعتبارات ال�سالمة
وحماية البيئة البحرية .
 - 8فـي احلاالت التي ت�ستدعي تدخال فوريا وقامت الدولة املت�ضررة ب�إبالغ ذلك �إلى
دولة ت�سجيل ال�سفـينة واملالك امل�سجل  ,يجوز لها �أن تزيل احلطام بالو�سائل املتوافرة
التي تت�سم ب�أق�صى قدر ممكن من العملية وال�سرعة  ,مع مراعاة اعتبارات ال�سالمة
وحماية البيئة البحرية .
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 - 9يجب على الدول الأطراف �أن تتخذ التدابري املالئمة مبوجب قوانينها الوطنية
ل�ضمان تقيد املالكني امل�سجلني لديها بالفقرتني ( )2و (. )3
 - 10يجب �أن توافق الدول الأطراف على �أن تت�صرف الدولة املت�ضررة مبوجب الفقرات
من (� )4إلى ( , )8عند االقت�ضاء .
 - 11تزود الدولة املت�ضررة املالك امل�سجل املحدد فـي التقارير امل�شار �إليها فـي الفقرة ()2
من املادة ( )5باملعلومات امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 10
م�س�ؤوليـــة املــــالك
 - 1رهنا ب�أحكام املادة ( , )11يكون املالك امل�سجل م�س�ؤوال عن تكاليف حتديد موقع احلطام
وتو�سيمه و�إزالته مبوجب املواد ( )7و ( )8و ( , )9على التوايل  ,ما مل يثبت �أن احلادثة
البحرية التي ت�سببت باحلطام :
أ�  -جنمت عن عمل حربي �أو اقتتال �أو حرب �أهلية �أو ع�صيان � ,أو عن ظاهرة طبيعية
غري م�ألوفة وال مفر منها وال �سبيل ملقاومتها ،
ب � -أو جنمت ب�أكملها عن ت�صرف طرف ثالث عمدا � ,أو امتناعه عمدا عن الت�صرف ,
بق�صد الت�سبب ب�أ�ضرار ،
ج � -أو جنمت ب�أكملها عن �إهمال �أو فعل خط�أ من جانب �أي حكومة �أو �سلطة �أخرى
م�س�ؤولة عن �صيانة الأ�ضواء �أو املعينات املالحية الأخرى فـي ممار�سة تلك الوظيفة ،
 - 2ال يخل � أي �شيء فـي هذه االتفاقية بحق املالك امل�سجل فـي حتديد امل�س�ؤولية مبوجب
�أي نظام قانوين وطني �أو دويل  ,كاتفاقية حتديد امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية
لعام  , 1976فـي �صيغتها املعدلة .
 - 3ال يجوز تقدمي �أي مطالبة بالتكاليف امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )1ض ــد املالك امل�سج ــل
�إال مبوجب �أحكام هذه االتفاقية  .وال مي�س ذلك بحقوق وواجبات الدولة الطرف التي
�أر�سلت �إخطارا مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( )3يت�صل باحلطام املوجود فـي �إقليمها ,
مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,بخالف حتديد املوقع والو�سم والإزالة مبوجب هذه
االتفاقية .
 - 4ال مي�س �أي �شيء فـي هذه املادة ب�أي حق من حقوق الرجوع على الغري .
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املــادة ( ) 11
الإعفاءات من امل�س�ؤولية
 - 1ال يكـ ــون املالك امل�س ـ ــجل م�س ـ ـ�ؤوال مبوجـ ــب هـ ــذه االتفاقية عـ ــن التكاليـ ــف املذكورة
ف ــي الفق ــرة ( )1م ــن املادة (� )10إذا كان ــت امل�س�ؤولي ــة عــن هذه التكاليف تتعار�ض مع
ما يلي  ,وفـي حدود هذا التعار�ض :
�أ  -االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي لعام , 1969
فـي �صيغتها املعدلة ،
ب  -االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولي ــة والتعوي ــ�ض فـي ما يتعلق بالأ�ضرار الناجمة
عن نقل املواد اخلطرة وال�ضارة بحرا لعام  , 1996فـي �صيغتها املعدلة ،
ج  -االتفاقية املتعلقة مب�س�ؤولية الغري فـي ميدان الطاقة النووية لعام 1960  ,فـي
�صيغتها املعدلة � ,أو اتفاقية فـيينا املتعلقة بامل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
لعام  , 1963فـي �صيغتها املعدلة � ,أو القانون الوطني الذي ينظم �أو يحظر حتديد
امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية ،
د  -االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية والتعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن
الزيتي لعام  , 2001فـي �صيغتها املعدلة ،
�شريطة �أن تكون االتفاقية املعنية منطبقة ونافذة املفعول .
� - 2إلـى املدى الذي تعترب فـيه التدابري املتخذة مبوجب هذه االتفاقية تدابري انت�شال
عمـ ــال بالقان ــون الوطن ــي املنطب ــق �أو االتفاقـ ــية الدولي ــة املنطبق ــة  ,ينطبق هذا
القانون �أو هذه االتفاقية على م�سائل الأجور �أو التعوي�ضات امل�ستحقة الدفع للقائمني
باالنت�شال با�ستثناء قواعد هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
الت�أمني الإلزامي �أو ال�ضمان املايل الإلزامي الآخر
 - 1يجب على املالك امل�سجل ل�سفـينة تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300طن ف�أكرث وترفع
علم دولة طرف �أن يكون مكتتبا بت�أمني � ,أو ب�ضمان مايل �آخر  ,كال�ضمان الذي يقدمه
م�صرف �أو م�ؤ�س�سة مماثلة  ,لتغطية امل�س�ؤولية عمال بهذه االتفاقية مببلغ يوازي
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حدود امل�س�ؤولية مبوجب النظام الوطني �أو النظام الدويل املنطبق حلدود امل�س�ؤولية ,
علـ ــى �أال يتجـ ــاوز ف ـ ــي جميـ ــع احلاالت مبلغا يحت�سب مبوجب املادة (( )1( )6ب) من
اتفاقية حتديد امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية لعام  , 1976فـي �صيغتها املعدلة .
 - 2يجب على ال�سلطة املخت�صة التابعة لدولة ت�سجيل ال�سفـينة �أن ت�صدر �شهادة تفـيد
ب�أن الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر نافذ املفعول مبوجب �أحكام هذه االتفاقية لكل
�سفـينة تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300طن ف�أكرث  ,وذلك بعد التثبت من ا�ستيفاء
مقت�ضيات الفقرة ( . )1وفـي ما يتعلق ب�سفـينة م�سجلة فـي دولة طرف  ,يجب على
ال�سلطة املخت�صة التابعة لدولة ت�سجيل ال�سفـينة �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو ت�صدق
عليها  ،وفـي ما يتعلق ب�سفـينة غري م�سجلة فـي دولة طرف  ,ميكن لل�سلطة املخت�صة
التابعة لأي دولة طرف �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو ت�صدق عليها  .ويجب �أن تكون �شهادة
الت�أمني الإلزامية هذه وفقا للنموذج املدرج فـي مرفق هذه االتفاقية  ,و�أن تت�ضمن
املعلومات التالية :
أ�  -ا�سم ال�سفـينة والرقم املميز لها �أو الأحرف املميزة لها وميناء الت�سجيل ،
ب  -حمولة ال�سفـينة الإجمالية بالطن ،
ج  -ا�سم املالك امل�سجل وعنوانه الرئي�سي ،
د  -رقم املنظمة البحرية الدولية لتعريف ال�سفـينة ،
هـ  -نوع ال�ضمان ومدته ،
و  -ا�سم امل�ؤمن �أو �أي �شخ�ص �آخر يوفر ال�ضمان وعنوانه الرئي�سي  ,وعند االقت�ضاء ,
عنوان امل�ؤ�س�سة التي مت اكتتاب الت�أمني �أو ال�ضمان لديها ،
ز  -مدة �صالحية ال�شهادة التي يجب �أال تتجاوز مدة �صالحية الت�أمني �أو ال�ضمان
الآخر .
 - 3أ�  -يجوز لدولة طرف �أن ت�أذن مل�ؤ�س�سة �أو هيئة تعرتف بها هذه الدولة �أن ت�صدر
ال�شهادة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( . )3ويجب على هذه امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة �أن تبلغ
تلك الدولة عن كل �شهادة ت�صدرها  .وفـي جميع الأحوال  ,يجب على الدولة
الطرف �أن ت�ضمن �ضمانا كامال اكتمال ودقة ال�شهادة التي يتم �إ�صدارها على هذا
النحو و�أن تتعهد باتخاذ التدابري الالزمة ال�ستيفاء هذا املقت�ضى .
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ب  -تبلغ الدولة الطرف الأمني العام مبا يلي :
( - )iامل�س�ؤوليات املحددة و�شروط ال�صالحيات املوكلة للم�ؤ�س�سة �أو الهيئة
التي تعرتف بها هذه الدولة ،
(� - )iiسحب هذه ال�صالحيات ،
( - )iiiتاريخ نفاذ مفعول هذه ال�صالحيات �أو �سحبها ،
وال ت�صبـ ــح ال�صالحيـ ــات املوكلـ ــة نافذة املفعول � إال بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر على
تاريخ �إخطار الأمني العام به .
ج  -يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة امل�صرح لها ب�إ�صدار ال�شهادات عمال بهذه الفقرة
خمولة  ,على الأقل  ,ب�سحب هذه ال�شهادات عند الإخالل بال�شروط التي �أ�صدرت
مبوجبها  .وفـي جميع الأحوال  ,يجب على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة �أن تخطر الدولة
التي �أ�صدرت ال�شهادة نيابة عنها ب�سحب هذه ال�شهادة .
 - 4يجب �أن ت�صدر ال�شهادة باللغة �أو اللغات الر�سمية املعمول بها فـي الدولة التي ت�صدرها .
و�إذا كانت اللغة امل�ستخدمة غري الإ�سبانية �أو الإنكليزية �أو الفرن�سية  ,وجب �أن يت�ضمن
الن�ص ترجمة �إلى �إحدى هذه اللغات  ,ويجوز � ,إذا قررت الدولة ذلك  ,عدم ا�ستخدام
لغتها (لغاتها) الر�سمية .
 - 5يجب حمل ال�شهادة على منت ال�سفـينة و�إيداع ن�سخة منها لدى ال�سلطات التي مت�سك
قيد �سجل ال�سفـينة � ,أو �إذا مل تكن ال�سفـينة م�سجلة فـي دولة طرف  ,لدى ال�سلطات
التي ت�صدر ال�شهادة �أو ت�صدق عليها .
 - 6ال ي�ستوفـي الت�أمني �أو ال�ضمان املايل مقت�ضيات هذه املادة �إذا �أمكن �إيقاف مفعوله
لأ�سباب بخالف انتهاء مدة �صالحيته املحددة فـي ال�شهادة عمال بالفقرة ( )2قبل
انق�ضاء ثالثة �أ�شهر على تاريخ �إخطار ال�سلطات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )5ب�إنهاء
مفعوله � ,إال �إذا �أعيدت ال�شهادة �إلى هذه ال�سلطات �أو �أ�صدرت �شهادة جديدة خالل
املدة نف�سها  .وتنطبق الأحكام ال�سابقة الذكر كذلك على �أي تعديالت جتعل الت�أمني
�أو ال�ضمان املايل غري م�ستوف ملقت�ضيات هذه املادة .
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 - 7يجب على دولة ت�سجيل ال�سفـينة �أن حتدد �شروط �إ�صدار ال�شهادة و�صالحيتها  ,رهنا
ب�أحكام هذه املادة وبعد �أن ت�أخذ فـي احل�سبان �أي خطوط توجيهية تعتمدها املنظمة
ب�ش�أن امل�س�ؤولية املالية للمالكني امل�سجلني .
 - 8يجب �أال يف�سر �أي �شيء فـي هذه االتفاقية على �أنه يحول دون وثوق الدولة الطرف
باملعلومات التي حت�صل عليها من دول �أخرى �أو من املنظمة �أو من منظمات دولية
�أخرى عن الو�ضع املايل ملوفري الت�أمني �أو ال�ضمان املايل لأغرا�ض هذه االتفاقية .
وفـي هذه احلاالت  ,ال تعفـى الدولة الطرف التي تثق بهذه املعلومات من م�س�ؤوليتها
كدولة ت�صدر ال�شهادة التي تقت�ضيها الفقرة (. )2
 - 9يج ــب عل ــى الدول الأطراف الأخرى �أن تقبل ال�شهادات ال�صادرة وامل�صدقة وفقا
ل�صالحيات دولة طرف لأغرا�ض هذه االتفاقية  ,ويجب �أن تعتربها متمتعة باحلجية
نف�سها التي تتمتع بها ال�شهادات التي تقوم هي ب�إ�صدارها �أو الت�صديق عليها  ,حتى
و�إن �صدرت �أو �صودق عليها فـي ما يتعلق ب�سفـينة غري م�سجلة فـي دولة طرف .
ويجوز لدولة طرف �أن تطلب فـي �أي وقت الت�شاور مع الدولة التي �أ�صدرت ال�شهادة
�أو �صدقت عليها �إذا ر�أت �أن امل�ؤمن �أو ال�ضامن الذي يرد ا�سمه فـي ال�شهادة عاجز ماليا
عن ا�ستيفاء املتطلبات التي تقت�ضيها هذه االتفاقية .
 - 10ي ـ ــجوز تقديــم �أي مطالبة بالتكاليف تن� أش� مبوجب هذه االتفاقية مبا�شرة �ضد امل�ؤمن
�أو �أي �شخ�ص �آخر يوفر ال�ضمان املايل لتغطية م�س�ؤولية املالك امل�سجل  .وفـي هذه
احلالة  ,يحق للمدعى عليه �أن يتم�سك بالدفوعات ( بخالف الإفال�س �أو ت�صفـية املالك
امل�سجل) التي يحق للمالك امل�سجل �أن يتم�سك بها  ,مبا فـي ذلك حتديد امل�س�ؤولية
وفقا لأي نظام قانوين وطني �أو دويل  .وعالوة على ذلك  ,يحق للمدعى عليه  ,حتى
و�إن كان ال يجوز للمالك امل�سجل �أن يحدد امل�س�ؤولية � ,أن يحدد امل�س�ؤولية مببلغ يوازي
قيمة الت�أمني �أو �أي �ضمان مايل �آخر تقت�ضي الفقرة (� )1أن يكتتب به  .وف�ضال عن ذلك ,
يحـ ــق للمدع ــى عل ــيه �أن يدفع ب�أن احلادثة البحرية ناجمة عن خط�أ عمد من جانب
املالك امل�سجل  ,ولكن ال يحق له �أن يتم�سك ب�أي دفاع �آخر يجوز له �أن يتم�سك به فـي
دعوى يقيمها املالك امل�سجل عليه  .وفـي �أي حال من الأحوال  ,يحق للمدعى عليه �أن
يقت�ضي �أن يكون املالك امل�سجل طرفا فـي الدعوى .
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 - 11ال يجوز لدولة طرف �أن ت�سمح لأي �سفـينة يحق لها �أن ترفع علمها وتنطبق عليها
هذه املادة �أن تعمل فـي �أي وقت من الأوقات ما مل يتم �إ�صدار �شهادة لها مبوجب
الفقرة (� )2أو الفقرة (. )14
 - 12رهنا ب�أحكام هذه املادة  ,يجب على كل دولة طرف �أن ت�ضمن  ,مبوجب قوانينها
الوطنية � ,أن يكون الت�أمني �أو �أي �ضمان �آخر ي�ستوفـي مقت�ضيات الفقرة ( )1نافذ
املفعول فـي ما يتعلق ب�أي �سفـينة تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300طن  ف�أكرث � ,أيا كان
مكان ت�سجيلها  ,تدخل ميناء يقع فـي �إقليمها �أو تغادره � ,أو ت�صل �إلى من�ش�آت بحرية
تقع فـي بحرها الإقليمي �أو تغادرها .
 - 13بغ�ض النظر عن �أحكام الفقرة ( , )5يجوز للدولة الطرف �أن تخطر الأمني العام ب�أنه
ال يتوجب على ال�سفن لأغرا�ض الفقرة (� , )12أن حتمل على متنها �أو تربز ال�شهادة
التي تقت�ضيها الفقرة ( )2عندما تدخل املوانئ �أو ت�صل �إلى املن�ش�آت البحرية التي
تقع فـي �إقليمها �أو تغادرها � ,شريطة �أن تكون الدولة الطرف التي ت�صدر ال�شهادة
التي تقت�ضيها الفقرة ( )2قد �أخطرت الأمني العام ب�أنها مت�سك �سجالت �إلكرتونية
متاحة جلميع الدول الأطراف تثبت وجود هذه ال�شهادة وتتيح للدول الأطراف �أن
تفـي بالتزاماتها عمال بالفقرة (. )12
� - 14إذا مل تكن �سفـينة متلكها دولــة ط ــرف م�شمول ــة بالت�أم ــني �أو ب�ضم ــان مال ــي آ�خ ــر ,
فال تنطبق عليها الأحكام ذات ال�صلة من هذه املادة  ,ولكن يجب �أن حتمل ال�سفـينة
�شهادة �صادرة عن ال�سلطة املخت�صة التابعة لدولة الت�سجيل تفـيد ب�أن تلك الدولة
متلكها وب�أن امل�س�ؤولية عن تلك ال�سفـينة مغطاة �ضمن احلدود التي تن�ص عليها
الفقرة ( . )1ويجب �أن تتقيد هذه ال�شهادة قدر الإمكان بالنموذج املحدد فـي الفقرة (. )2
املــادة ( ) 13
التقــــادم
ت�سقط احلقوق فـي ا�سرتداد التكاليف التي تن�ص عليها هذه االتفاقية ما مل تتم �إقامة
دعاوى تطبيقا لأحكامها خالل ثالث �سنوات من تاريخ حتديد اخلطر مبوجب هذه
االتفاقية  .غري �أنه ال ميكن فـي �أي حال من الأحوال �إقامة �أي دعوى بعد انق�ضاء �ست
�سنوات على تاريخ وقوع احلادثة البحرية التي ت�سببت باحلطام  .و�إذا ت�ضمنت هذه احلادثة
�سل�سلة من الأحداث  ,تبد أ� فرتة ال�سنوات ال�ست اعتبارا من تاريخ احلدث الأول .
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املــادة ( ) 14
الأحكام املتعلقة بالتعديل
 - 1تقوم املنظمة بعقد م�ؤمتر لغر�ض تنقيح هذه االتفاقية �أو تعديلها بناء على طلب ثلث
الدول الأطراف على الأقل .
 - 2تعترب �أي موافقة على االلتزام بهذه االتفاقية يتم الإعراب عنها بعد تاريخ بدء نفاذ
تعديل على هذه االتفاقية منطبقة على هذه االتفاقية فـي �صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 15
ت�سويــــة املنازعـــات
 - 1فـي حال ن�شوب منازعة بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري
هذه االتفاقية �أو تطبيقها  ,ف�إن عليها �أن ت�سعى �إلى ت�سوية هذه املنازعة ابتداء عن
طريق املفاو�ضات واال�ستق�صاء والو�ساطة والتوفـيق والتحكيم والت�سوية الق�ضائية ,
واللجوء �إلى هيئات �أو ترتيبات �إقليمية � ,أو �إلى و�سائل �سلمية �أخرى تختارها .
� - 2إذا تعذر التو�صل �إلى ت�سوية �ضمن مدة معقولة ال تتجاوز اثني ع�شر �شهرا بعد �أن
تكون �إحدى الدول الأطراف قد �أخطرت الدولة الأخرى بوجود منازعة بينهما ,
تنط ــبق م ــع ما يل ــزم من تعديل  ,الأحكام ذات ال�صلة بت�سوية املنازعات التي ين�ص
عليها اجلزء اخلام�س ع�شر من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام � , 1982سواء
�أكانت الدولتان املعنيتان باملنازعة �أي�ضا من الدول الأطراف فـي اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار لعام � 1982أم ال .
 - 3ينطبق �أي �إجراء تختاره دولة طرف فـي هذه االتفاقية وفـي اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار لعام  1982عمال باملادة ( )287من االتفاقية الأخرية على ت�سوية
املنازعات مبوجب هذه املادة � ,إال �إذا اختارت تلك الدولة الطرف عند الت�صديق على
هذه االتفاقية �أو القبول بها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ,أو فـي �أي وقت بعد
ذلك � ,إجراء �آخر عمال باملادة ( )287لغر�ض ت�سوية املنازعات النا�شئة فـي نطاق هذه
االتفاقية .
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 - 4يكون لدولة طرف فـي هذه االتفاقية لي�ست طرفا فـي اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار لعام 1982  ,عند الت�صديق على هذه االتفاقية �أو القبول بها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها � ,أو فـي �أي وقت بعد ذلك  ,احلرية فـي �أن تختار بوا�سطة بيان مكتوب
و�سيلة �أو �أكرث من الو�سائل التي تن�ص عليها الفقرة ( )1من املادة ( )287من اتفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982لغر�ض ت�سوية املنازعات مبوجب هذه املادة .
وتنطبق املادة ( )287على هذا البيان  ,ف�ضال عن �أي منازعة تكون هذه الدولة طرفا
فـيها  ,وال ي�شملها بيان نافذ املفعول  .ولأغرا�ض التوفـيق والتحكيم  ,مبوجب املرفقني
اخلام�س وال�سابع التفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام  , 1982يحق لهذه الدولة
�أن تر�شح موفقني وحمكمني لإدراجهم فـي القوائم امل�شار �إليها فـي املادة ( )2من
املرفق اخلام�س واملادة ( )2من املرفق ال�سابع  ,لأجل ت�سوية املنازعات النا�شئة فـي
نطاق هذه االتفاقية .
 - 5يجب �إيداع البيان الذي يتم تقدميه مبوجب الفقرتني ( )3و ( )4لدى الأمني العام
الذي ير�سل ن�سخا منه �إلى الدول الأطراف .
املــادة ( ) 16
ال�صلة باالتفاقيات والرتتيبات الدولية الأخرى
ال مي�س �أي �شيء فـي هذه االتفاقية بحقوق وواجبات �أي دولة مبوجب اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار لعام  ، 1982ومبوجب القانون العرفـي الدويل للبحار .
املــادة ( ) 17
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية فـي مقر املنظمة من   19ت�شرين الثاين /نوفمرب
� 2007إلى  18ت�شرين الثاين  /نوفمرب  , 2008ويبقى باب االن�ضمام م�شرعا بعد ذلك .
أ�  -مبقدور الدول �أن تعرب عن موافقتها على االلتزام بهذه االتفاقية على النحو
التايل :
( - )iالتوقيع دون حتفظ ي�شرتط للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة ،
(� - )iiأو التوقيع امل�شروط بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة  ,على �أن يعقب ذلك
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة ،
(� - )iiiأو االن�ضمام .
ب  -يتم الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ب�إيداع �صك لهذا الغر�ض لدى
الأمني العام .
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املــادة ( ) 18
بـــدء النفـــاذ
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد اثني ع�شر �شهرا من تاريخ قيام ع�شر دول �إما
بتوقيعها دون حتفظ ي�شرتط الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام � ,أو ب�إيداع
�صك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الأمني العام .
 - 2بالن�سبة لأي دولة ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تقبل بها �أو توافق عليها �أو تن�ضم
�إليها بعد ا�ستيفاء �شروط بدء النفاذ املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( , )1ت�صبح هذه
االتفاقية نافذة املفعول بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع هذه الدولة لل�صك املالئم ,
ولكن لي�س قبل �أن ت�صبح هذه االتفاقية نافذة املفعول مبوجب الفقرة (. )1
املــادة ( ) 19
االن�سحــــاب
 - 1يجوز لأي دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية فـي �أي وقت بعد انق�ضاء �سنة على
تاريخ بدء نفاذها فـي تلك الدولة .
 - 2يتم االن�سحاب ب�إيداع �صك لهذا الغر�ض لدى الأمني العام .
 - 3ي�صبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ضاء �سنة على تاريخ ا�ستالم الأمني العام �صك االن�سحاب ,
�أو بعد مدة �أطول حتدد فـي ال�صك املذكور .
املــادة ( ) 20
جهــــة الإيــــداع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام .
 - 2يقوم الأمني العام مبا يلي :
أ�  -يخطر جميع الدول التي وقعت هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها بالآتي :
( - )iكل توقيع جديد �أو �إيداع �صك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
وتاريخ ذلك ،
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( - )iiتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ،
(� - )iiiإيداع �أي �صك ان�سحاب من هذه االتفاقية م�شفوعا بتاريخ �إيداعه وتاريخ بدء
نفاذ االن�سحاب ،
( - )ivبيانات و�إخطارات �أخرى ترد عمال بهذه االتفاقية .
ب  -ير�سل ن�سخا �صادقة م�صدقة من هذه االتفاقية �إلى جميع الــدول التي وقعـته ــا
�أو ان�ضمت �إليها .
 - 3ما �إن ت�صبح هذه االتفاقية نافذة املفعول  ,ير�سل الأمني العــام ن�سخــة �صادقــة م�صدقــة
من الن�ص �إلى الأمني العام للأمم املتحدة لت�سجيله ون�شره مبوجب املادة ( )102من ميثاق
الأمم املتحدة .
املــادة ( ) 21
اللغـــــات
�أعدت هذه االتفاقية فـي ن�سخة �أ�صلية واحدة باللغات الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية  .وتعترب هذه الن�صو�ص مت�ساوية فـي احلجية .
حررت فـي نريوبي فـي الثامن ع�شر من �شهر �أيار  /مايو من �سنة �ألفـني و�سبعة .
و�إ�شهادا على ذلك  ,قام املوقعون �أدناه  ,املفو�ضون �أ�صوال بذلك من حكوماتهم  ,بتوقيع
هذه االتفاقية .
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مرفـــــق
�شهادة الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر فـي ما يتعلق بامل�س�ؤولية عن �إزالة احلطام
�صادرة مبوجب �أحكام املادة ( )12من اتفاقية نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام 2007
رقم
�إ�سم املالك
الرقم املميز لها
املنظمة البحرية ميناء
ا�سم احلمولة
امل�سجل
�أو الأحرف
الدولية لتعريف الت�سجيل وعنوانه
ال�سفـينة الإجمالية
لها
املميزة
الرئي�سي الكامل
ال�سفـينة

ن�شهد فـي ما يتعلق بال�سفـينة الوارد ا�سمها �أعاله بوجود بولي�صة ت�أمني ناف ــذة املفع ــول
�أو �ضمان مايل �آخر نافذ املفعول مبا ي�ستوفـي مقت�ضيات املادة ( )12من االتفاقية الدولية
لإزالة احلطام لعام . 2007
نوع ال�ضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدة ال�ضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�سم وعنوان امل�ؤمن ( امل�ؤمنني) و� /أو ال�ضامن ( ال�ضامنني)
اال�سـ ـ ـ ــم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنـ ــوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�صادرة عن �أو م�صدقة من قبل حكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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( اال�سم الكامل )
�أو
ينبغي �إدراج الن�ص التايل عندما ت�ستند دولة طرف �إلى الفقرة ( )3من املادة (: )12
�صدرت هذه ال�شهادة مبوجب ال�صالحيات التي تتمتع بها حكومة . . . . . . . . . . . . . . . .
( اال�سم الكامل للدولة) من قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ا�سم امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة)
فـي
...........................
..........................
( املكان) (                                                        التاريخ)
........................... ............
( توقيع ولقب املوظف الذي ي�صدر ال�شهادة �أو ي�صدق عليها)
مالحظات تو�ضيحية :
 - 1ميكن  ,بالإ�ضافة �إلى ا�سم الدولة الكامل  ,الإ�شارة �إلى ال�سلطة الر�سمية املخت�صة فـي
البلد الذي ي�صدر ال�شهادة .
� - 2إذا مت توفـري جمموع مبلغ ال�ضمان من �أكرث من م�صدر واحد  ,ينبغي الإ�شارة �إلى املبلغ
الذي وفره كل م�صدر .
� - 3إذا مت تقدمي ال�ضمان ب�أ�شكال متعددة  ,ينبغي تعداد هذه الأ�شكال .
 - 4يجب �أن يذكر فـي �إطار " مدة ال�ضمان " تاريخ بدء نفاذ هذا ال�ضمان .
 - 5يجب �أن يذكر فـي �إطار " عنوان " امل�ؤمن (امل�ؤمنني) و�/أو ال�ضامن (ال�ضامنني) العنوان
الر�سم ـ ــي الرئي�سـ ـ ــي للم�ؤمـ ـ ــن (امل�ؤمن ـ ــني) و�/أو ال�ضامـ ـ ــن (ال�ضامن ــني)  .ويج ــب  ,عن ــد
االقت�ضاء � ,إيراد العنوان الذي جرى فـيه االكتتاب بالت�أمني �أو ال�ضمان الآخر .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/29
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية ب�ش�أن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
�إن امل�ؤمتر العام ،
�إذ يعرتف ب�أهمية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه باعتباره جزءا ال يتجز أ� من الرتاث
الثقافـي للب�شرية وعن�صرا بالغ الأهمية فـي تاريخ ال�شعوب والأمم وتاريخ العالقات فـيما
بينها بخ�صو�ص تراثها امل�شرتك ،
ويدرك �أهمية حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه واحلفاظ عليه و�أن م�س�ؤولية
اال�ضطالع بهذه املهمة تقع على عاتق جميع الدول ،
ويالحظ تزايد اهتمام اجلمهور بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه وتقديره له ،
واقتناعا منه ب�أهمية البحث والإعالم والتعليم بالن�سبة حلماية وحفظ الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه ،
واقتناعا منه �أي�ضا بحق اجلمهور فـي التمتع باملزايا التعليمية والرتفـيهية النا�شئة عن
االنتفاع ب�شكل م�س�ؤول وغري �ضار بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي ،
وبقيمة تثقيف اجلمهور من حيث الإ�سهام فـي التوعية بقيمة ذلك الرتاث وفـي تقديره
وحمايته ،
و�إدراكا منه للتهديدات التي يتعر�ض لها الرتاث الثقافـي املغمور باملياه من جراء الأن�شطة
غري املرخ�ص بها التي ت�ستهدفه  ،وللحاجة �إلى اتخاذ تدابري �أقوى ملنع هذه الأن�شطة ،
ووعيا منه باحلاجة �إلى اتخاذ التدابري املالئمة ملواجهة الآثار ال�سلبية املحتملة لبع�ض
الأن�شطة امل�شروعة التي ميكن �أن ت�ؤثر بطريقة عر�ضية على الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه ،
و�إذ ي�شعر بالقلق العميق �إزاء اال�ستغالل التجاري املتزايد للرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
وعلى الأخ�ص ب�سبب بع�ض الأن�شطة التي ت�ستهدف بيع قطع من الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه �أو متلكها �أو املقاي�ضة عليها ،
ووعيا منه بتوافر التكنولوجيا املتقدمة التي تي�سر اكت�شاف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
وت�سهل الو�صول �إليه ،
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واعتقادا منه ب�أن التعاون فـيما بني الدول  ،واملنظمات الدولية  ،وامل�ؤ�س�سات العلمية
واملنظمات املهنية  ،وعلماء الآثار والغطا�سني و�سائر الأطراف املعنية وعامة اجلمهور
يعترب �أمرا �أ�سا�سيا حلماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
و�إذ يرى �أن عمليات ا�ستك�شاف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه والتنقيب عنه وحمايته ،
تتطلب توافر وتطبيق �أ�ساليب علمية خا�صة وا�ستخدام تقنيات ومعدات مالئمة كما
تتطلب توافر درجة عالية من التخ�ص�ص املهني  ،وكل ذلك يحتاج �إلى اعتماد معايري
تنظيمية موحدة ،
ويعرتف باحلاجة �إلى و�ضع قواعد تقنينية فـيما يتعلق بحماية و�صون الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه وتطوير هذه القواعد تدريجيا مبا يتفق مع القانون الدويل وممار�سات
الدول  ،مبا فـي ذلك اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن الو�سائل التي ت�ستخدم حلظر ومنع ا�سترياد
وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافـية بطرق غري م�شروعة  ،التي اعتمدت بتاريخ 14
نوفمرب /ت�شرين الثاين  ، 1970واتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية الرتاث العاملي الثقافـي
والطبيعي املعتمدة بتاريخ  16نوفمرب /ت�شرين الثاين  1972واتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار املعتمدة بتاريخ  10دي�سمرب/كانون الأول ، 1982
والتزاما منه بزيادة فعالية التدابري املتخذة على امل�ستويات الدولية والإقليمية والوطنية
لتنفـيذ �أعمال �صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي � ،أو النت�شال قطع
هذا الرتاث بعناية عندما تقت�ضي ذلك �ضرورات علمية �أو وقائية ،
و�إذ كــان قد ق ــرر فــي دورتــه التا�سع ــة والع�شري ــن �أن ه ــذه امل�س�ألــة يجــب �أن تكــون مح ـ ــال
التفاقية دولية ،
ف�إنه يعتمد هذه االتفاقية فـي هذا اليوم الثاين من �شهر نوفمرب/ت�شرين الثاين . 2001
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املــادة ( ) 1
التعاريف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 -1أ�  -يق�صد بعبارة " الرتاث الثقافـي املغمور باملياه " جميع �آثار الوجود الإن�ساين التي
تت�سم بطابع ثقافـي �أو تاريخي �أو �أثري والتي ظلت مغمورة باملياه جزئيا �أو كليا ،
ب�صورة دورية �أو متوا�صلة  ،ملدة مائة عام على الأقل مثل :
 - 1املواقــع والهياكــل واملبانــي وامل�صنوعات والرفــات الب�شريــة مع �سياقهــا ا ألثــري
والطبيعي  ،و
 - 2ال�سفن والطائرات وغريها من و�سائل النقل �أو �أي جزء منها �أو حمولتها �أو �أي
من محتوياتها مع �سياقها الأثري والطبيعي  ،و
 - 3الأ�شياء التي تنتمي �إلى ع�صر ما قبل التاريخ .
ب  -ال تعترب خطوط الأنابيب والكابالت املمتدة فـي قاع البحار من الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه .
ج  -ال تعترب املن�ش�آت وغريها من خطوط الأنابيب والكابالت املمتدة فـي قاع البحار
والتي ال تزال م�ستخدمة  ،من الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 2أ�  -يق�صد بعبارة " الدول الأطراف "  ،الدول التي قبلت االلتزام بهذه االتفاقية والتي
ت�سري عليها �أحكام هذه االتفاقية .
ب  -تنطبق هذه االتفاقية  ،مع ما يلزم من تعديل  ،على الأقاليم امل�شار �إليها فـي الفقرة
( 2ب) من املادة ( )26والتي ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية طبقا لل�شروط املبينة
فـي تلك الفقرة  ،و�ضمن هذا النطاق ت�شري عبارة " الدول الأطراف " �إلى تلك
الأقاليم .
 -3يق�صد بـ " اليون�سكو " منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .
 - 4يق�صد بـ " املدير العام " املدير العام لليون�سكو .
 - 5يق�صد بـ " املنطقة "  ،قاع البحار وقاع املحيطات وباطن �أر�ضها خارج حدود الوالية
الوطنية .
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 - 6يق�صد بـ " الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه " الأن�شطة التي ي�شكل
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املو�ضوع الرئي�سي لها  ،والتي ميكن �أن ت�سيء ماديا �أو
ت�ضر بطريقة �أخرى بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
 - 7يق�صد بـ " الأن�شطة التي ت�ؤثر بطريقة عر�ضية على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه "
الأن�شطة التي بالرغم من �أن الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ال ي�شكل هدفها الأول �أو
�أحد �أهدافها � ،إال �أنها ميكن �أن ت�سيء ماديا �أو ت�ضر بطريقة �أخرى بالرتاث الثقافـي
املغمور باملياه .
 - 8يق�صد بـ " ال�سفن والطائرات احلكومية " ال�سفن احلربية وغريها من ال�سفن �أو
الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول �أو كانت تلك الدولة تتولى ت�شغيلها ،
وكانت ت�ستخدم  ،عندما غرقت  ،للأغرا�ض احلكومية غري التجارية وحدها  ،والتي
تعرف بهذه ال�صفة وينطبق عليها تعريف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 " - 9القواعد "  ،يق�صد بها القواعد املتعلقة بالأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،على النحو امل�شار �إليه فـي املادة ( )33من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 2
الأهداف واملبادئ العامة
 - 1تهدف هذه االتفاقية �إلى كفالة وتعزيز حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 2تتعاون الدول الأطراف على حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 3حتافظ الدول الأطراف على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه من �أجل م�صلحة الإن�سانية
وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
 - 4تقوم الدول الأطراف  ،منفردة �أو جمتمعة وفقا ملقت�ضى احلال  ،باتخاذ جميع التدابري
املالئمة طبقا لهذه االتفاقية ولأحكام القانون الدويل  ،وال�ضرورية حلماية الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  ،م�ستخدمة لتحقيق هذا الغر�ض �أف�ضل الو�سائل العملية
املتاحة حتت ت�صرفها  ،على النحو الذي يتفق مع �إمكانياتها .
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 - 5يعترب احلفاظ على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي هو اخليار الأول
قبل ال�سماح ب�أي �أن�شطة ت�ستهدف هذا الرتاث وقبل ال�شروع فـي القيام بهذه الأن�شطة .
 - 6يجب �أن يتم �إيداع و�صون وتدبري �ش�ؤون القطع املنت�شلة من الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه  ،على نحو يكفل احلفاظ عليها لزمن طويل .
 - 7يجب عدم ا�ستغالل الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ا�ستغالال جتاريا .
 - 8وفقا ملمار�سات الدول والقانون الدويل  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار  ،ال يجوز تف�سري �أي ن�ص فـي هذه االتفاقية على نحو ينطوي على تعديل
قواعد القانون الدويل وممار�سات الدول فـيما يخ�ص احل�صانات ال�سيادية  ،وال على
تعديل حقوق �أي دولة فـيما يتعلق ب�سفنها وطائراتها احلكومية .
 - 9حتر�ص الدول الأع�ضاء على كفالة االحرتام الواجب جلميع الرفات الب�شرية التي
توجد فـي املياه البحرية .
 -10يجب ت�شجيع الو�صول  ،ب�شكل م�س�ؤول وغري �ضار � ،إلى الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي موقعه الأ�صلي لأغرا�ض امل�شاهدة والتوثيق  ،من �أجل تعزيز توعية اجلمهور
ب�أهمية هذا الرتاث وتقديره له ورغبته فـي حمايته � ،إال فـي احلاالت التي يتعار�ض
فـيها ذلك مع حماية هذا الرتاث و�إدارته .
 -11ال يجوز اتخاذ �أي عمل �أو ن�شاط يجري اال�ضطالع به ا�ستنادا �إلى هذه االتفاقية �أ�سا�سا
للمطالبة ب�أي مطلب يتعلق بال�سيادة الوطنية �أو باالخت�صا�ص الوطني �أو لت�أكيد هذا
املطلب �أو للمنازعة فـيه .
املــادة ( ) 3
العالقة بني هذه االتفاقية واتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
ال يجوز تف�سري �أي ن�ص فـي هذه االتفاقية على نحو مي�س حقوق الدول واخت�صا�صاتها
وواجباتها املقررة مبقت�ضى القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار  .ويجب تف�سري هذه االتفاقية وتطبيقها فـي �إطار القانون الدويل وبالطريقة التي
تتفق مع �أحكامه  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
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املــادة ( ) 4
العالقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى
ال يخ�ضع �أي ن�شاط يتعلق بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه وتنطبق عليه �أحكام هذه
االتفاقية  ،لقانون الإنقاذ �أو لقانون اللقى �إال فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا كان ذلك مرخ�صا به من قبل ال�سلطات املخت�صة  ،و
ب � -إذا كان ذلك متفقا متاما مع هذه االتفاقية  ،و
ج � -إذا كان ذلك الن�شاط يكفل توفـري احلماية الق�صوى للرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي كل عملية من عمليات االنت�شال .
املــادة ( ) 5
الأن�شطة التي ت�ؤثر بطريقة عر�ضية على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
لكل دولة طرف �أن ت�ستخدم �أف�ضل الو�سائل املمكنة عمليا من �أجل منع �أو تخفـيف �أي �آثار
�ضارة ميكن �أن تن� أش� عن �أن�شطة تدخل فـي جمال اخت�صا�صها وت�ؤثر بطريقة عر�ضية على
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
املــادة ( ) 6
االتفاقات الثنائية والإقليمية �أو غريها من االتفاقات املتعددة الأطراف
 - 1ت�شجع الدول الأطراف على �إبرام اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو غريها من االتفاقات
املتعددة الأطراف � ،أو حت�سني االتفاقات القائمة  ،بغية كفالة املحافظة على الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  .ويجب �أن تكون جميع هذه االتفاقات متفقة متام االتفاق مع
�أحكام هذه االتفاقية و�أال تنال من طابعها العاملي  .ويجوز للدول �أن تعتمد فـي مثل
هذه االتفاقات  ،قواعد ونظما من �ش�أنها �أن تكفل للرتاث الثقافـي املغمور باملياه حماية
�أف�ضل من احلماية التي توفرها له هذه االتفاقية .
 - 2يجوز للأطراف فـي مثل هذه االتفاقات الثنائية �أو الإقليمية �أو املتعددة الأطراف � ،أن
تدعو الدول التي تربطها �صلة ميكن التحقق منها  ،وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية
�أو �أثرية  ،بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه املعني � ،إلى االن�ضمام �إلى هذه االتفاقات .
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 - 3ال تعدل هذه االتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فـيما يخ�ص حماية
ال�سفن الغارقة  ،والنا�شئة عن اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو متعددة الأطراف � ،أبرمت
قبل اعتماد هذه االتفاقية  ،وخا�صة االتفاقات التي تتفق من حيث الغر�ض مع هذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 7
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
الواقع فـي املياه الداخلية �أو الأرخبيلية �أو فـي البحر الإقليمي
 - 1تتمتع الدول الأطراف  ،فـي ممار�ستها ل�سيادتها  ،باحلق اخلال�ص فـي تنظيم الأن�شطة
التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي مياهها الداخلية �أو الأرخبيلية
�أو فـي بحرها الإقليمي  ،وفـي الرتخي�ص باال�ضطالع بها .
 - 2مع عدم الإخالل باالتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدويل املتعلقة
بحماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،يجب على الدول الأطراف �أن ت�شرتط تطبيق
" القواعد " على الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي
مياهها الداخلية �أو الأرخبيلية �أو فـي بحرها الإقليمي .
 - 3فـي �إطار ممار�سة الدول الأطراف ل�سيادتها داخل مياهها الأرخبيلية �أو فـي بحرها
الإقليمي  ،وطبقا للممار�سات العامة بني الدول  ،ومن �أجل التعاون بغية توفـري �أف�ضل
ال�سبل الالزمة حلماية ال�سفن والطائرات احلكومية  ،تخطر الدول الأطراف دولة
العلم الطرف فـي هذه االتفاقية  ،وبالقدر املالئم الدول الأخرى التي تربطها �صلة
ميكن التحقق منها  ،وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،بخ�صو�ص اكت�شاف
�سفن �أو طائرات حكومية ميكن التعرف عليها بهذه ال�صفة .
املــادة ( ) 8
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي املنطقة املتاخمة
مع عدم الإخالل باملادتني ( 9و  )10وبالإ�ضافة �إليهما  ،وطبقا للفقرة ( )2من املادة
( )303من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ،يجوز للدول الأطراف �أن تقوم بتنظيم
الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي املنطقة املتاخمة التابعة
لها والرتخي�ص بالقيام بتلك الأن�شطة  .ويتعني عليها فـي هذا ال�صدد �أن تفر�ض تطبيق
" القواعد " .
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املــادة ( ) 9
الإبالغ والإخطار فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
وفـي منطقة الر�صيف القاري
 - 1تقع على عاتق الدول الأطراف م�س�ؤولية حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة وفـي منطقة الر�صيف القاري  ،وفقا لأحكام هذه
االتفاقية .
وبناء على ذلك :
أ�  -تلزم كل دولة طرف �أي مواطن من مواطنيها �أو �أي �سفـينة حتمل علمها يقوم
�أي منهما باكت�شاف تراث ثقافـي مغمور باملياه فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
التابعة لها �أو فـي منطقة الر�صيف القاري التابع لها � ،أو ينوي اال�ضطالع بن�شاط
ي�ستهدف هذا الرتاث � ،أن يقوم ذلك املواطن �أو ربان تلك ال�سفـينة ب�إبالغها بذلك
االكت�شاف �أو بتلك الأن�شطة ،
ب  -فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو فـي الر�صيف القاري لإحدى الدول الأطراف
الأخرى :
 - 1تلزم الدول الأطراف املواطن �أو ربان ال�سفـينة ب�إبالغها و�إبالغ الدولة الطرف
الأخرى بذلك االكت�شاف �أو الن�شاط ،
� - 2أو بدال من ذلك  ،تلزم الدولة الطرف املواطن �أو ربان ال�سفـينة ب�إبالغها بذلك
االكت�شاف �أو الن�شاط  ،وتكفل النقل ال�سريع والفعال لذلك البالغ �إلى جميع
الدول الأطراف الأخرى .
 - 2تبني الدولة الطرف  ،لدى قيامها ب�إيداع وثيقة الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام  ،الطريقة التي �سيتم بها نقل البالغ مبقت�ضى الفقرة (( )1ب) من هذه
املادة .
 - 3تقوم كل دولة طرف ب�إخطار املدير العام باالكت�شافات �أو الأن�شطة التي مت �إبالغها بها
مبقت�ضى الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 4يقوم املدير العام على وجه ال�سرعة ب�إبالغ جميع الدول الأطراف ب�أي معلومات مت
�إخطاره بها مبقت�ضى الفقرة ( )3من هذه املادة .
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 - 5يجوز لأي دولة طرف �أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة التابعة لها �أو فـي منطقة الر�صيف القاري التابع
لها  ،برغبتها فـي �أن تتم ا�ست�شارتها ب�ش�أن كيفـية كفالة احلماية الفعالة لذلك الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  .ويجب �أن ي�ستند هذا الإبالغ �إلى وجود �صلة ميكن التحقق
منها  ،وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،بالرتاث الثقافـي املعني املغمور باملياه .
املــادة ( ) 10
حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة وفـي منطقة الر�صيف القاري
 - 1ال يجوز منح �أي ترخي�ص ب�إجراء �أن�شطة ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
املوجود فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو فـي منطقة الر�صيف القاري � ،إال مبا يتفق
و�أحكام هذه املادة .
 - 2يحق للدول الأطراف التي يوجد فـي منطقتها االقت�صادية اخلال�صة �أو فـي منطقة
ر�صيفها القاري تراث ثقافـي مغمور باملياه �أن متنع �أو جتيز �أي ن�شاط ي�ستهدف هذا
الرتاث  ،وذلك ملنع امل�سا�س باخت�صا�صها �أو بحقوقها ال�سيادية املقررة مبوجب �أحكام
القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
 - 3عند اكت�شاف تراث ثقافـي مغمور باملياه � ،أو �إذا كان من املزمع القيام ب�أن�شطة ت�ستهدف
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة لدولة طرف
�أو فـي منطقة ر�صيفها القاري  ،تقوم تلك الدولة الطرف مبا يلي :
أ�  -ت�ست�شري جميع الدول الأطراف الأخرى التي �أبدت اهتمامها  ،وفقا للفقرة ( )5من
املادة ( ، )9ب�ش�أن كيفـية �ضمان �أف�ضل حماية للرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
ب  -تن�سق هذه امل�شاورات باعتبارها " الدولة املن�سقة "  ،ما مل تعلن �صراحة �أنها ال ترغب
فـي القيام بذلك  ،وفـي هذه احلالة يجب على الدول الأطراف التي �أبدت اهتماما
وفقا للفقرة ( )5من املادة (� )9أن تقوم بتعيني دولة من�سقة .
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 - 4مع عدم الإخالل بواجب جميع الدول الأطراف فـيما يتعلق بحماية الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه عن طريق اتخاذ جميع التدابري العملية وفقا لأحكام القانون الدويل
لدرء الأخطار املبا�شرة التي يتعر�ض لها الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،مبا فـي ذلك
النهب  ،يجوز للدولة املن�سقة �أن تتخذ كافة التدابري العملية و�/أو ت�صدر الرتاخي�ص
الالزمة مبا يتفق و�أحكام هذه االتفاقية  ،حتى قبل �إجراء �أي م�شاورات �إذا اقت�ضى
الأمر  ،وذلك لدرء �أي خطر مبا�شر يتعر�ض له الرتاث الثقافـي املغمور باملياه � ،سواء
�أكان هذا اخلطر ناجما عن �أن�شطة ب�شرية �أو عن �أي �سبب �آخر  ،مبا فـي ذلك النهب .
ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابري طلب م�ساعدة الدول الأطراف الأخرى .
 - 5تقوم الدولة املن�سقة مبا يلي :
�أ  -تنفـيــذ تدابيــر احلماية التي اتفقت عليها الدول املت�شاورة  ،مبا فـيها الدولة املن�سقة ،
ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة  ،على �أن تتولى دولة طرف
�أخرى تنفـيذ تلك التدابري ،
ب � -إ�صدار جميع الرتاخي�ص الالزمة اخلا�صة بهذه التدابري املتفق عليها مبا يتفق مع
هذه " القواعد "  ،ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة  ،على
�أن تتولى دولة طرف �أخرى �إ�صدار تلك الرتاخي�ص ،
ج  -يجوز لها �أن جتري ما يلزم من بحوث متهيدية ب�ش�أن الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه  ،وعليها �أن ت�صدر ما يلزم من تراخي�ص لهذا الغر�ض  ،و�أن تر�سل النتائج
دون �إبطاء �إلى املدير العام الذي يقوم بدوره بتوفـري هذه املعلومات ب�سرعة ل�سائر
الدول الأطراف .
 - 6لدى تن�سيق امل�شاورات  ،واتخاذ التدابري  ،و�إجراء البحوث التمهيدية و�/أو �إ�صدار
الرتاخي�ص عمال بهذه املادة  ،تت�صرف الدولة املن�سقة نيابة عن الدول الأطراف
برمتها  ،ال مبا يحقق م�صاحلها وحدها  .وال ي�شكل �أي من هذه الإجراءات بذاته �أ�سا�سا
لت�أكيد �أي حقوق تف�ضيلية �أو اخت�صا�صية ال ين�ص عليها القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك
اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
 - 7مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرتني ( 2و  ) 4من هذه املادة  ،ال يجوز �إجراء �أي ن�شاط
ي�ستهدف ال�سفن والطائرات احلكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة املن�سقة .
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املــادة ( ) 11
الإبالغ والإخطار فـي " املنطقة "
 - 1تتحمل الدول الأطراف امل�س�ؤولية عن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املوجود
فـي " املنطقة " وفقا لأحكام هذه االتفاقية وللمادة ( )149من اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار  .وبناء على ذلك � ،إذا اكت�شف �أحد مواطني دولة طرف � ،أو �إحدى ال�سفن
التي حتمل علم دولة طرف  ،تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه موجودا فـي " املنطقة " � ،أو �إذا
كان �أي منهما يعتزم ال�شروع فـي �أن�شطة ت�ستهدف هذا الرتاث  ،وجب على تلك الدولة
الطرف �أن تطلب من مواطنها � ،أو من ربان ال�سفـينة � ،أن يبلغها بهذا االكت�شاف �أو
الن�شاط .
 - 2تقوم الدول الأطراف ب�إبالغ املدير العام والأمني العام لل�سلطة الدولية لقاع البحار
باالكت�شافات �أو الأن�شطة التي �أبلغت بها .
 - 3يقوم املدير العام على وجه ال�سرعة ب�إبالغ �أي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول
�أطراف �إلى �سائر الدول الأطراف .
 - 4يجوز لأي دولة طرف �أن تخطر املدير العام باهتمامها ب�أن تتم ا�ست�شارتها ب�ش�أن كيفـية
�ضمان حماية فعالة لهذا الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  .ويجب �أن ي�ستند هذا الإخطار
�إلى وجود �صلة ميكن التحقق منها بهذا الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،مع �إيالء
اهتمام خا�ص فـي هذا ال�صدد للحقوق التف�ضيلية لدول املن� أش� الثقافـي �أو التاريخي �أو
الأثري .
املــادة ( ) 12
حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي " املنطقة "
 - 1ال يجوز منح تراخي�ص لأي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املوجود فـي
" املنطقة " � ،إال مبا يتفق مع �أحكام هذه املادة .
 - 2يدعو املدير العام جميع الدول الأطراف التي �أخطرته باهتمامها مبوجب الفقرة ()4
من املادة (� )11إلى الت�شاور ب�ش�أن كيفـية �ضمان �أف�ضل حماية للرتاث الثقافـي املغمور
باملياه  ،و�إلى تعيني �إحدى الدول الأطراف لتن�سيق هذه امل�شاورات باعتبارها " الدولة
املن�سقة"  .ويدعو املدير العام �أي�ضا ال�سلطة الدولية لقاع البحار للم�شاركة فـي هذه
امل�شاورات .
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 - 3يجـوز جلميع الدول الأطراف �أن تتخذ كافة التدابري العملية مبا يتفق مع �أحكــام
هذه االتفاقيـة  ،حتى قبل �إجراء �أي م�شاورات �إذا اقت�ضى الأمر  ،وذلك لدرء �أي خطر
مبا�شر يتعر�ض له الرتاث الثقافـي املغمور باملياه � ،سواء �أكان هذا اخلطر ناجما عن
ن�شاط ب�شري � ،أو عن �أي �سبب �آخر  ،مبا فـي ذلك النهب .
 - 4تقوم الدولة املن�سقة مبا يلي :
أ�  -تنفـيذ تدابري احلماية التي اتفقت عليها الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة
املن�سقة  ،ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة  ،على �أن تتولى
دولة طرف �أخرى تنفـيذ تلك التدابري  ،و
ب � -إ�صدار جميع الرتاخي�ص الالزمة اخلا�صة بهذه التدابري املتفق عليها  ،مبا يتفق
مع �أحكام هذه االتفاقية  ،ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة ،
على �أن تتولى دولة طرف �أخرى �إ�صدار تلك الرتاخي�ص ،
 - 5يجوز للدولة املن�سقة �أن جتري جميع ما يلزم من بحوث متهيدية عن الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،وعليها �أن ت�صدر جميع ما يلزم من تراخي�ص لهذا الغر�ض  ،و�أن تر�سل
النتائج على وجه ال�سرعة �إلى املدير العام الذي يقوم بدوره بتوفـري هذه املعلومات على
وجه ال�سرعة ل�سائر الدول الأطراف .
 - 6عندما تقوم الدولة املن�سقة بتن�سيق امل�شاورات واتخاذ التدابري و�إجراء البحوث
التمهيدية تطبيقا لأحكام هذه املادة  ،ف�إنها تت�صرف ل�صالح الب�شرية جمعاء  ،وبالنيابة
عن جميع الدول الأطراف  ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للحقوق التف�ضيلية لدول املن�ش�أ
الثقافـي �أو التاريخي �أو الأثري للرتاث الثقافـي املعني املغمور باملياه .
 - 7ال يجوز لأي دولة طرف �أن تقوم ب�أن�شطة ت�ستهدف ال�سفن �أو الطائرات احلكومية فـي
" املنطقة " � ،أو �أن ترخ�ص ب�إجراء هذه الأن�شطة  ،دون موافقة دولة العلم .
املــادة ( ) 13
احل�صانة ال�سيادية
ال تلزم ال�سفن احلربية وال�سفن احلكومية الأخرى �أو الطائرات الع�سكرية التي تتمتع
بح�صانة �سيادية  ،وتعمل لأغرا�ض غري جتارية  ،وت�ضطلع بعملياتها العادية  ،وال ت�شرتك
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فـي �أن�شطة ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور بامليـاه  ،بالإبالغ عن االكت�شافات املتعلقــة
بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه مبوجب �أحكام املواد ( 9و  10و 11و) 12من هذه االتفاقية  .بيد
�أنه يجب على الدول الأطراف �أن تكفل  ،عن طريق اتخاذ التدابري املالئمة التي ال تعوق
العمليات �أو القدرات التنفـيذية ل�سفنها احلربية �أو �سفنها احلكومية الأخرى �أو طائراتها
الع�سكريـة التي تتمتع بح�صانـة �سياديـة وتعمل لأغرا�ض غري جتاريـة  ،امتثال هذه ال�سفن
�أو الطائرات للمواد (  9و 10و 11و  ) 12من هذه االتفاقية  ،وذلك بالقدر املعقول والعملي .
املــادة ( ) 14
مراقبة دخول الرتاث فـي الإقليم � ،أو االجتار به �أو حيازته
تتخذ الدول الأطراف التدابري الالزمة ملنع دخول قطع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
امل�صدرة و�/أو املنت�شلة ب�شكل غري م�شروع � ،إلى �إقليمها �أو االجتار بها �أو حيازتها � ،إذا كانت
عملية انت�شالها قد متت باملخالفة لأحكام هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 15
عدم ا�ستخدام املناطق اخلا�ضعة لوالية الدول الأطراف
تتخذ الدول الأطراف التدابري الالزمة ملنع ا�ستخدام �أرا�ضيها  ،مبا فـي ذلك موانيها
البحرية  ،وكذلك اجلزر امل�صطنعة  ،واملن�ش�آت والهياكل الواقعة حتت واليتها �أو �سلطتها
اخلال�صة  ،مل�ساندة �أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه وال يتفق مع �أحكام
هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 16
التدابري املتعلقة باملواطنني وال�سفن
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابري العملية ل�ضمان امتناع مواطنيها وال�سفن التي حتمل
علمها من اال�ضطالع ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ب�شكل يتعار�ض
مع �أحكام هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 17
اجلـــزاءات
 - 1تفر�ض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابري التي اتخذتها لتنفـيذ هذه
االتفاقية .
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 - 2يجب �أن تكون اجلزاءات التي يتم توقيعها فـي حاالت االنتهاكات رادعة بالقدر الذي
يكفل فعاليتها فـي �ضمان االمتثال لهذه االتفاقية  ،واحليلولة دون ارتكاب االنتهاكات
�أينما كان مكان حدوثها  ،وحرمان مرتكبيها من احل�صول على مزايا من وراء �أن�شطتهم
غري امل�شروعة .
 - 3تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفـيذ اجلزاءات املفرو�ضة مبوجب هذه املادة .
املــادة ( ) 18
�ضبط الرتاث الثقافـي املغمور باملياه والت�صرف فـيه
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ل�ضبط الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املوجود
فـي �أرا�ضيها  ،والذي مت انت�شاله بطريقة ال تتفق و�أحكام هذه االتفاقية .
 - 2تقوم كل دولة طرف بت�سجيل وحماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،الذي مت �ضبطه
مبوجب هذه االتفاقية  ،وتتخذ كافة التدابري املعقولة للمحافظة عليه .
 - 3تبلغ كل دولة طرف املدير العام و�أي دولة طرف �أخرى تربطها بالرتاث املعني �صلة
ميكن التحقق منها وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،ب�أي عملية �ضبط قامت
بها مبوجب هذه االتفاقية للرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 4تكفل الدولة الطرف التي قامت ب�ضبط تراث ثقافـي مغمور باملياه � ،أن يكون الت�صرف
فـيه من �أجل ال�صالح العام  ،مع مراعاة �ضرورة �صونه و�إجراء بحوث ب�ش�أنه  ،و�ضرورة
�إعادة جتميع الأجزاء املتناثرة من املجموعات  ،و�ضرورة �إتاحته للجمهور وللعر�ض
ولأغرا�ض التعليم  ،وحتقيق م�صالح �أي دولة لها �صلة ميكن التحقق منها  ،وخا�صة
�صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،بالرتاث الثقافـي املعني املغمور باملياه .
املــادة ( ) 19
التعاون وتبادل املعلومات
 - 1تتعاون الدول الأطراف فـيما بينها وتتبادل امل�ساعدة من �أجل حماية و�إدارة �ش�ؤون
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه مبقت�ضى هذه االتفاقية  ،مبا ي�شمل التعاون  ،قدر
امل�ستطاع  ،فـي عمليات ا�ستك�شاف هذا الرتاث والتنقيب عنه وتوثيقه و�صونه ودرا�سته
وعر�ضه على اجلمهور .
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 - 2تتعهد كل دولة طرف  ،فـي حدود ما ت�سمح به �أغرا�ض هذه االتفاقية  ،بتبادل ما لديها
من املعلومات ب�ش�أن الرتاث الثقافـي املغمور باملياه مع غريها من الدول الأطراف فـيما
يتعلق  ،على �سبيل املثال ال احل�صر  ،باكت�شاف الرتاث  ،وحتديد موقعه  ،وبالرتاث
الذي يتم التنقيب عنه �أو انت�شاله ب�صورة تتنافى مع �أحكام هذه االتفاقية � ،أو مبا
ي�شكل انتهاكا لأحكام �أخرى من القانون الدويل � ،أو مبا يتعار�ض مع التكنولوجيا
واملنهجية العلمية ال�سليمة والتطورات القانونية املتعلقة بهذا الرتاث .
 - 3يجب �أن تبقى املعلومات اخلا�صة باكت�شاف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �أو مبكان
وجوده  ،والتي تتبادلها الدول الأطراف فـيما بينها �أو تتبادلها اليون�سكو والدول
الأطراف  ،قيد ال�سرية  ،فـي حدود ت�شريعاتها الوطنية  ،ومخ�ص�صة ح�صرا لل�سلطات
املخت�صة فـي الدول الأطراف طاملا كان �إف�شاء هذه املعلومات ميكن �أن ي�شكل خطرا �أو
يهدد بف�شل حماية ذلك الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 4تتخذ كل دولة طرف كافة التدابري العملية الالزمة لن�شر املعلومات املتعلقة بعنا�صر
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه التي يتم التنقيب عنها �أو انت�شالها باملخالفة لهذه
االتفاقية �أو انتهاكا للقانون الدويل  ،مبا فـي ذلك القيام بهذه املهمة بوا�سطة قواعد
البيانات الدولية املنا�سبة كلما �أمكن ذلك .
املــادة ( ) 20
توعية اجلمهور
تتخذ كل دولة طرف كافة التدابري املنا�سبة لرفع م�ستوى الوعي لدى اجلمهور بقيمة
و�أهمية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه وب�أهمية حماية هذا الرتاث على النحو الوارد فـي
هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 21
التدريب فـي جمال علم الآثار املغمورة باملياه
تتعاون الدول الأطراف من �أجل تقدمي التدريب فـي جمال علم الآثار املغمورة باملياه وفـي
جمال تقنيات �صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،والقيام  ،ب�شروط تتفق عليها فـيما
بينها  ،بنقل التكنولوجيا ذات ال�صلة بهذا الرتاث .
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املــادة ( ) 22
ال�سلطات املخت�صة
 - 1فـي �سبيل �ضمان التنفـيذ ال�سليم لهذه االتفاقية  ،تن�شئ الدول الأطراف �سلطات
مخت�صة � ،أو تعزز ال�سلطات املخت�صة القائمة حيثما توجد  ،وذلك بهدف و�ضع قائمة
ح�صر للرتاث الثقافـي املغمور باملياه و�إدارة �ش�ؤونها وا�ستيفائها  ،وتوفـري احلماية
الفعالة لهذا الرتاث و�صونه وعر�ضه و�إدارته  ،وكذلك القيام ب�أن�شطة البحث والتعليم
فـي هذا املجال .
 - 2تبلغ الدول الأطراف املدير العام ب�أ�سماء وعناوين �سلطاتها املخت�صة بالرتاث الثقافـي
املغمور باملياه .
املــادة ( ) 23
اجتماعات الدول الأطراف
 - 1يدعو املدير العام �إلى عقد اجتماع للدول الأطراف فـي غ�ضون ال�سنة التي تلي دخول
هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،ثم بعد ذلك مرة كل عامني على الأقل  .كما يدعو املدير
العام �إلى عقد اجتماع ا�ستثنائي للدول الأطراف �إذا طلبت ذلك �أغلبية الدول الأطراف .
 - 2يتولى اجتماع الدول الأطراف حتديد وظائفه وم�س�ؤولياته .
 - 3يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي .
 - 4يجوز الجتماع الدول الأطراف �أن ين�شئ هيئة ا�ست�شارية علمية وتقنية  ،تت�ألف من
خرباء تر�شحهم الدول الأطراف  ،مع مراعاة مبد أ� التوزيع اجلغرافـي العادل وحتقيق
التوازن املن�شود بني اجلن�سني .
 - 5تتولى الهيئة اال�ست�شارية العلمية والتقنية القيام على النحو املالئم مب�ساعدة اجتماع
الدول الأطراف فـي امل�سائل ذات الطابع العلمي �أو التقني فـيما يخ�ص تطبيق " القواعد" .
املــادة ( ) 24
�أمانة االتفاقية
 - 1يكون املدير العام م�س�ؤوال عن وظائف �أمانة هذه االتفاقية .
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 - 2ت�شمل واجبات الأمانة ما يلي :
أ�  -تنظيم اجتماعات الدول الأطراف املذكورة فـي الفقرة ( )1من املادة (، )23
ب  -تقديـم امل�ساعـدة الالزمـة �إلى الـدول الأطـراف من �أجل تنفـيذ قرارات اجتماعات
الدول الأطراف .
املــادة ( ) 25
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات
�	- 1أي نزاع ين� أش� بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه
االتفاقية  ،يجب �أن يكون محال ملفاو�ضات جتري بح�سن نية �أو لأي و�سيلة ت�سوية
�سلمية �أخرى تختارها الدول .
 - 2فـي حالة ف�شل املفاو�ضات فـي ت�سوية النزاع خالل �أجل معقول  ،يجوز �إحالة النزاع �إلى
اليون�سكو للو�ساطة  ،وذلك باالتفاق فـيما بني الدول الأطراف املعنية .
 - 3وفـي حالة عدم اللجوء �إلى الو�ساطة � ،أو فـي حالة عدم التو�صل �إلى ت�سوية عن
طريق الو�ساطة  ،تطبق الأحكام اخلا�صة بت�سوية املنازعات املن�صو�ص عليها فـي اجلزء
اخلام�س ع�شر من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ،وذلك بعد �إجراء التعديالت
ال�ضرورية  ،على �أي نزاع ين�ش�أ بني دول �أطراف فـي هذه االتفاقية ب�ش�أن تف�سري
االتفاقية �أو تطبيقها � ،سواء �أكانت هذه الدول �أم مل تكن �أطرافا فـي اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار .
 - 4ينطبق على ت�سوية املنازعات مبوجب هذه املادة �أي �إجراء تختاره دولة طرف فـي هذه
االتفاقية  ،وفـي اتفاقية الأمــم املتحــدة لقانــون البحـار مبوجــب امل ــادة ( )287منهــا ،
�إال �إذا كانــت هذه الدولــة الطرف  -لدى الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو
املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أو فـي �أي وقت الحق  -قد اختارت �إجراء �آخر وفقا
للمادة ( )287لغر�ض ت�سوية املنازعات النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية .
 - 5يحق لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية ولي�ست طرفا فـي اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار  ،لدى الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها �أو فـي �أي وقت الحق � ،أن تختار  ،مبوجب �إعالن مكتوب � ،أ�سلوبا �أو
�أكرث من الأ�ساليب املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من املادة ( )287من اتفاقية الأمم
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املتحدة لقانون البحار لت�سوية املنازعات مبقت�ضى هذه املادة  .وتنطبق املادة ( )287على
ذلك الإعالن وكذلك على �أي نزاع تكون هذه الدولة طرفا فـيه ويكون غري م�شمول
ب�إعالن �آخر �ساري املفعول  .ولأغرا�ض التوفـيق والتحكيم  ،طبقا للمرفقني اخلام�س
وال�سابع التفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ،يجوز للدولة املعنية �أن تعني موفقني
�أو محكمني تدرج �أ�سما�ؤهم فـي القوائم املذكورة فـي املادة ( )2من املرفق اخلام�س وفـي
املادة ( )2من املرفق ال�سابع  ،من �أجل ت�سوية املنازعات النا�شئة عن هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 26
الت�صديق على االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها
 - 1تكون هذه االتفاقية محال للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة من جانب الدول الأع�ضاء
فـي اليون�سكو .
 - 2تكون هذه االتفاقية محال لالن�ضمام :
�أ  -من جانب الدول التي لي�ست �أع�ضاء فـي اليون�سكو ولكنها �أع�ضاء فـي الأمم املتحدة
�أو فـي �إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة فـي منظومة الأمم املتحدة �أو الوكالة الدولية
للطاقة الذرية  ،وكذلك من جانب الدول الأطراف فـي النظام الأ�سا�سي ملحكمة
العدل الدولية �أو من جانب �أي دولة �أخرى يدعوها امل�ؤمتر العام لليون�سكو
لالن�ضمام �إلى هذه االتفاقية ،
ب  -من جانب الأقاليم املتمتعة باحلكم الذاتي الداخلي الكامل  ،واملعرتف لها بتلك
ال�صفة من جانب الأمم املتحدة  ،ولكنها مل حت�صل على اال�ستقالل الكامل طبقا
لقرار اجلمعية العامة رقم ( )15( )1514والتي لها اخت�صا�ص فـيما يتعلق بامل�سائل
التي حتكمها هذه االتفاقية  ،مبا فـي ذلك االخت�صا�ص باالن�ضمام �إلى املعاهدات
املتعلقة بتلك امل�سائل .
 - 3تودع الوثائق املتعلقة بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى املدير العام .
املــادة ( ) 27
دخول االتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع الوثيقة
الع�شرين امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )26ويكون ذلك قا�صرا على الدول �أو الأقاليم الع�شرين
التي �أودعت وثائقها  .وتدخل حيز النفاذ بالن�سبة لكل من الدول �أو الأقاليم الأخرى بعد
انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع تلك الدول �أو الأقاليم وثائقها .
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املــادة ( ) 28
الإعالنات املتعلقة باملياه الداخلية
يجوز جلميع الدول والأقاليم عند القيام بالت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو
املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها �أو فـي �أي وقت الحق �أن تعلن �أن " القواعد " �سوف تطبق
على املياه الداخلية ذات الطابع غري البحري .
املــادة ( ) 29
قيود تطبيق االتفاقية على امل�ستوى اجلغرافـي
يجوز للدول �أو الأقاليم  ،وقت الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها � ،أن تعلن لدى جهة الإيداع �أن هذه االتفاقية لن تنطبق على �أجزاء معينة
من �أرا�ضيها �أو مياهها الداخلية �أو الأرخبيلية �أو مياهها الإقليمية البحرية  ،ويجب
عليها �أن حتدد فـي الإعالن الأ�سباب التي دعتها �إلى الإدالء بذلك الإعالن  .وعلى هذه
الدولة �أن تعمل  ،قدر الإمكان وفـي �أ�سرع وقت ممكن  ،على تهيئة الظروف التي فـي ظلها
ميكن تطبيق هذه االتفاقية على املناطق املحددة فـي �إعالنها  ،و�أن ت�سحب  ،حتقيقا لذلك
الغر�ض � ،إعالنها ب�شكل كامل �أو جزئي مبجرد �أن يتحقق ذلك .
املــادة ( ) 30
التحفظات
با�ستثناء املادة ( ، )29ال يجوز �إبداء حتفظات على هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 31
التعديالت
 - 1يجوز لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تقرتح �إدخال تعديالت عليها  ،مبوجب
ر�سالة مكتوبة توجهها �إلى املدير العام  ،ويقوم املدير العام بتوزيع هذه الر�سالة على
جميع الدول الأطراف  .و�إذا وردت فـي غ�ضون �ستة �أ�شهر من تاريخ هذا التوزيع ردود
�إيجابية على هذا الطلب من ن�صف الدول الأطراف على الأقل  ،ف�إن املدير العام يعر�ض
هذا االقرتاح على االجتماع التايل للدول الأطراف ملناق�شته والنظر فـي اعتماده .
 - 2تعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�شرتكة فـي الت�صويت .
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 - 3متى اعتمدت التعديالت املقرتحة على هذه االتفاقية  ،ف�إنها تخ�ضع لت�صديق الدول
الأطراف �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
 - 4ت�صبح التعديالت التي يتم �إدخالها على هذه االتفاقية نافذة فقط بالن�سبة للدول
الأطراف التي �صدقت عليها �أو قبلتها �أو وافقت عليها �أو ان�ضمت �إليها  ،بعد انق�ضاء
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق امل�شار �إليها فـي الفقرة ()3
من هذه املادة  .وبعد ذلك ي�صبح التعديل نافذا بالن�سبة لكل من الدول �أو الأقاليم
التي قامت بالت�صديق عليه �أو قبوله �أو املوافقة عليه �أو االن�ضمام �إليه بعد م�ضي
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع ذلك الطرف لوثيقة الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام .
 - 5تعترب كل الدول �أو الأقاليم التي ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية بعد تاريخ دخول
التعديالت حيز النفاذ طبقا للفقرة ( )4من هذه املادة  ،ما مل تعرب عن نية مختلفة :
أ� � -أطرافا فـي هذه االتفاقية ب�صيغتها املعدلة ،
ب � -أطرافا فـي االتفاقية غري املعدلة فـيما يتعلق ب�أي دولة طرف غري ملزمة بالتعديل .
املــادة ( ) 32
االن�سحاب
 - 1يجوز للدولة الطرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية مبوجب �إخطار مكتوب يوجه �إلى
املدير العام .
 - 2ي�صبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ضاء اثني ع�شر �شهرا من تاريخ تلقي الإخطار  ،ما مل
يحدد فـي هذا الإخطار تاريخ الحق لالن�سحاب .
	- 3ال ي�ؤثر االن�سحاب ب�أي حال على واجب �أي دولة طرف فـي الوفاء بجميع االلتزامات
املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية والتي تعترب ملتزمة بها مبوجب القانون الدويل
ب�صورة م�ستقلة عن هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 33
" القواعد "
ت�شكل " القواعد " امللحقة بهذه االتفاقية جزءا ال يتجز أ� منها  .و�أي �إ�شارة �إلى هذه االتفاقية
تعترب منطوية على الإ�شارة �إلى " القواعد " املذكورة  ،ما مل ين�ص �صراحة على خالف ذلك .
املــادة ( ) 34
الت�سجيل لدى منظمة الأمم املتحدة
طبقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة � ،سيجري ت�سجيل هذه االتفاقية لدى �أمانة
منظمة الأمم املتحدة بناء على طلب املدير العام لليون�سكو .
املــادة ( ) 35
الن�صو�ص ذات احلجية
حررت هذه االتفاقية بالإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية ،
وتعترب الن�صو�ص ال�ستة جميعها مت�ساوية فـي احلجية .
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امللحـــق
" القواعد " اخلا�صة بالأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
�أوال
مبادئ عامة
القاعدة ( ) 1
�إن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي هو اخليار الذي ينبغي اعتباره
اخليار الأول  .وبناء على ذلك ال يرخ�ص بتنفـيذ الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه �إال �إذا كانت متفقة مع حماية ذلك الرتاث  ،وعند الوفاء بهذا ال�شرط ،
يجوز الرتخي�ص بهذه الأن�شطة �إذا كان الغر�ض منها الإ�سهام ب�صورة ملمو�سة فـي حماية
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �أو فـي معرفته �أو تعزيزه .
القاعدة ( ) 2
�إن اال�ستغالل التجاري للرتاث الثقافـي املغمور باملياه لأغرا�ض التجارة �أو امل�ضاربة �أو
ت�شتيته بحيث تتعذر ا�ستعادته  ،يتعار�ض ب�صورة جوهرية مع حماية الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه و�إدارة �ش�ؤونه �إدارة �سليمة  .ويجب عدم االجتار بالرتاث الثقافـي املغمور
باملياه �أو بيعه �أو �شرائه �أو املقاي�ضة عليه ك�سلعة جتارية .
وال يجوز تف�سري هذه القاعدة على �أنها حتظر ما يلي :
أ�  -توفـري اخلدمات الأثرية املهنية �أو اخلدمات ذات ال�صلة الالزمة  ،والتي تتطابق
متاما من حيث طبيعتها وغر�ضها مع هذه االتفاقية وتخ�ضع لرتخي�ص ال�سلطات
املخت�صة ،
ب � -إيداع قطع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املنت�شلة �أثناء �أحد م�شروعات البحث
التي تتفق مع هذه االتفاقية � ،شريطة �أال ي�ؤثر مثل هذا الإيداع ت�أثريا �سلبيا
على الأهمية العلمية �أو الثقافـية للقطع املنت�شلة �أو على �سالمتها  ،و�أال ي�ؤدي �إلى
ت�شتيتها بحيث يتعذر جتميعها  ،و�أن يكون متفقا مع �أحكام القاعدتني ( 33و ، )34
و�أن يخ�ضع لرتخي�ص ال�سلطات املخت�صة .
القاعدة ( ) 3
يجب �أال ت�ؤثر الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ت�أثريا �سلبيا على
هذا الرتاث بدرجة �أكرب مما هو �ضروري لتحقيق �أهداف امل�شروع .
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القاعدة ( ) 4
عند القيام ب�أن�شطة ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه يجب �إعطاء الأف�ضلية
ال�ستخدام التقنيات و�أ�ساليب اال�ستك�شاف غري املدمرة بدال من انت�شال القطع  .و�إذا
كان التنقيب �أو االنت�شال �ضروريا لغر�ض الدرا�سات العلمية �أو للحماية النهائية للرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  ،ف�إن الأ�ساليب والتقنيات امل�ستخدمة يجب �أال ت�سبب �إال �أقل دمار
ممكن و�أن ت�ساهم فـي �صون بقايا الرتاث .
القاعدة ( ) 5
يجب �أن تتجنب الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �أي م�سا�س غري
�ضروري بحرمة الرفات الب�شرية �أو املواقع املقد�سة .
القاعدة ( ) 6
يجب تنظيم الأن�شطة املتعلقة بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه تنظيما �صارما ل�ضمان
الت�سجيل ال�سليم للمعلومات الثقافـية والتاريخية والأثرية .
القاعدة ( ) 7
يجب تي�سري و�صول اجلمهور �إلى الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي ،
با�ستثناء احلاالت التي يتعار�ض فـيها ذلك مع حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه و�إدارة
�ش�ؤونه .
القاعدة ( ) 8
يجب ت�شجيع �إمكانيات التعاون الدويل فـي جمال اال�ضطالع ب�أن�شطة ت�ستهدف الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغريهم من املهنيني
املخت�صني واال�ستفادة من خرباتهم .
ثانيـــا
مخطط امل�شروع
القاعدة ( ) 9
قبل اال�ضطالع ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،يجب �إعداد مخطط
للم�شروع يعر�ض على ال�سلطات املخت�صة للح�صول على الرتخي�ص الالزم  ،و�إخ�ضاعه
للمراجعة من قبل العاملني فـي املجال املعني .
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القاعدة ( ) 10
ي�شتمل مخطط امل�شروع على ما يلي :
أ�  -تقييم للدرا�سات ال�سابقة �أو التمهيدية ،
ب  -بيان للم�شروع و�أهدافه ،
ج  -املنهجية التي يتعني اتباعها والتقنيات الواجب ا�ستخدامها ،
د  -التمويل املتوقع ،
هـ  -جدول زمني متوقع لإجناز امل�شروع ،
و  -ت�شكيل �أع�ضاء الفريق وبيان م�ؤهالت وم�س�ؤوليات وخربات كل واحد منهم ،
ز  -و�ضع خطط لأعمال التحليل والأن�شطة الأخرى الالحقة للعمل امليداين ،
ح  -برنامج ل�صون القطع الأثرية واملوقع بالتعاون الوثيق مع ال�سلطات املخت�صة ،
ط � -سيا�سة خا�صة ب�إدارة �ش�ؤون املوقع و�صيانته طوال مدة امل�شروع ،
ي  -برنامج للتوثيق ،
ك � -سيا�سة لل�سالمة ،
ل � -سيا�سة للبيئة ،
م  -ترتيبات للتعاون مع املتاحف وغريها من امل�ؤ�س�سات وال �سيما امل�ؤ�س�سات العلمية ،
ن � -إعداد التقارير ،
�س � -إيداع املحفوظات  ،مبا فـي ذلك قطع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه التي نقلت من
مكانها ،
ع  -برنامج مطبوعات .
القاعدة ( ) 11
تنفذ الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه وفقا ملخطط امل�شروع الذي
وافقت عليه ال�سلطات املخت�صة .
القاعدة ( ) 12
عندما حتدث اكت�شافات غري متوقعة �أو يطر أ� تغيري على الظروف  ،يجب �أن يعاد النظر
فـي مخطط امل�شروع و�أن يعدل مبوافقة ال�سلطات املخت�صة .
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القاعدة ( ) 13
فـي حاالت الطوارئ �أو االكت�شافات العار�ضة  ،يجوز الرتخي�ص باال�ضطالع ب�أن�شطة
ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،دون �إعداد مخطط للم�شروع  ،وذلك توخيا
حلمايته  ،ويت�ضمن ذلك اتخاذ التدابري �أو اال�ضطالع ب�أن�شطة ال�صون لفرتة زمنية
ق�صرية ال �سيما منها ما يكفل حتقيق ا�ستقرار املوقع .
ثالثا
الأعمال التمهيدية
القاعدة ( ) 14
ت�شتمل الأعمال التمهيدية امل�شار �إليها فـي القاعدة (�( )10أ) على �إجراء تقييم ي�ستهدف
تقدير �أهمية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه والبيئة الطبيعية املحيطة به ومدى تعر�ضهما
لل�ضرر نتيجة للم�شروع املقرتح  ،وتقدير �إمكانية احل�صول على بيانات من �ش�أنها �أن حتقق
�أهداف امل�شروع .
القاعدة ( ) 15
ي�شتمل التقييم �أي�ضا على درا�سات �أ�سا�سية للأدلة التاريخية والأثرية املتاحة  ،وللخ�صائ�ص
الأثرية والبيئية للموقع  ،وما ميكن �أن ينجم عن �أي تدخل محتمل من �آثار تهدد فـي
الأجل الطويل ا�ستقرار الرتاث الثقافـي املغمور باملياه امل�ستهدف بهذه الأن�شطة .
رابعـــا
هدف امل�شروع ومنهجيته وتقنياته
القاعدة ( ) 16
يجب �أن تكون املنهجية املتبعة مالئمة لأهداف امل�شروع  ،و�أن ت�ستخدم تقنيات تكفل قدر
الإمكان عدم حدوث ا�ضطراب فـي املوقع .
خام�ســا
التمويل
القاعدة ( ) 17
با�ستثناء احلاالت التي يكون فـيها الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي حاجة عاجلة �إلى
احلماية  ،يجب �أن يتم �سلفا �ضمان متويل كاف للن�شاط  ،مبا يكفل �إجناز جميع املراحل
املحددة فـي مخطط امل�شروع  ،مبا فـي ذلك مرحلة �صون القطع املنت�شلة وتوثيقها وحفظها ،
و�إعداد التقارير عنها وتوزيعها .
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القاعدة ( ) 18
يجب �أن يت�ضمن مخطط امل�شروع دليال وا�ضحا على القدرة على متويل امل�شروع حتى
النهاية  ،مثل تقدمي �سندات �ضمان .
القاعدة ( ) 19
يجب �أن يت�ضمن مخطط امل�شروع خطة للطوارئ تكفل �صون الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه والوثائق اخلا�صة به فـي حالة حدوث �أي انقطاع فـي التمويل املتوقع .
�ساد�سا
مدة امل�شروع  -جدوله الزمني
القاعدة ( ) 20
يعد جدول زمني مالئم ي�ضمن �سلفا  ،قبل القيام ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،ا�ستكمال جميع املراحل املحددة فـي مخطط امل�شروع  ،مبا فـي ذلك مراحل
�صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املنت�شل وتوثيقه وحفظه و�إعداد التقارير عنه ون�شرها .
القاعدة ( ) 21
يجب �أن يت�ضمن مخطط امل�شروع خطة للطوارئ تكفل �صون الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه والوثائق اخلا�صة به فـي حالة انقطاع العمل فـي امل�شروع �أو �إنهائه لأي �سبب .
�سابعــا
االخت�صا�ص وامل�ؤهالت
القاعدة ( ) 22
ال يجوز اال�ضطالع ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �إال حتت �إ�شراف
ورقابة عامل �آثار مخت�ص بالآثار املغمورة باملياه يتمتع بامل�ؤهالت العلمية املالئمة للم�شروع ،
وبح�ضور هذا العامل ب�صورة منتظمة .
القاعدة ( ) 23
يجب �أن يكون جميع �أع�ضاء الفريق املعني بامل�شروع متمتعني بامل�ؤهالت الالزمة و�أن
يكونوا قد �أثبتوا كفاءتهم فـي املجاالت التي �أنيطت بهم فـي امل�شروع .
ثامنــا
ال�صون و�إدارة �ش�ؤون املوقع
القاعدة ( ) 24
ي�شتمل برنامج ال�صون على تدابري ملعاجلة القطع الأثرية �أثناء تنفـيذ الأن�شطة التي
ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،و�أثناء النقل وفـي الأجل الطويل  .وتنفذ �أعمال
ال�صون طبقا للمعايري املهنية ال�سارية .
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القاعدة ( ) 25
يجب �أن ي�شتمل برنامج �إدارة �ش�ؤون املوقع على تدابري حلماية و�إدارة �ش�ؤون الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي �أثناء العمل امليداين وبعد انتهائه  .كما يجب �أن
يت�ضمن الربنامج عن�صرا خا�صا ب�إعالم اجلمهور  ،ويوفر و�سائل معقولة ل�ضمان ا�ستقرار
املوقع ومراقبته وحمايته من التدخالت .
تا�سعــا
التوثيق
القاعدة ( ) 26
ي�شتمل برنامج التوثيق على جمموعة كاملة من الوثائق مبا فـي ذلك تقرير مرحلي ب�ش�أن
الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه طبقا للمعايري املهنية ال�سارية فـيما
يخ�ص التوثيق الأثري .
القاعدة ( ) 27
ت�شتمل الوثائق  ،كحد �أدنى  ،على �سجل �شامل للموقع يت�ضمن �إ�شارة �إلى م�صدر قطع
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه التي حركت من مكانها �أو نقلت �أثناء اال�ضطالع بالأن�شطة
التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،ومالحظات ميدانية  ،ومخططات ،
ور�سومات  ،وقطاعات  ،و�صور فوتوغرافـية �أو غري ذلك من و�سائل الت�سجيل الأخرى .
عا�شرا
ال�سالمة
القاعدة ( ) 28
تو�ضع �سيا�سة منا�سبة ل�ضمان �سالمة و�صحة �أع�ضاء الفريق وغريهم من العاملني فـي
امل�شروع على �أن تكون هذه اخلطة مت�سقة مع ال�شروط النظامية واملهنية ال�سارية .
حادي ع�شر
البيئة
القاعدة ( ) 29
تعد �سيا�سة بيئية مالئمة تكفل عدم �إحداث ا�ضطرابات فـي قاع البحر واحلياة البحرية
ب�شكل ال موجب له .
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ثاين ع�شر
تقدمي التقارير
القاعدة ( ) 30
تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقا للجدول الزمني املحدد فـي مخطط امل�شروع  ،وتودع
فـي ال�سجالت العامة املخ�ص�صة لذلك .
القاعدة ( ) 31
تت�ضمن التقارير ما يلي :
أ�  -بيان �أهداف امل�شروع ،
ب  -بيان الأ�ساليب والتقنيات امل�ستخدمة ،
ج  -بيان النتائج املحرزة ،
د  -وثائق �أ�سا�سية تخطيطية وفوتوغرافـية عن جميع مراحل الن�شاط ،
هـ  -تو�صيات ب�ش�أن �صون وحفظ املوقع و�أي قطعة من الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
نقلت من مكانها ،
و  -تو�صيات ب�ش�أن الأن�شطة املقبلة .
ثالث ع�شر
حفظ محفوظات امل�شروع
القاعدة ( ) 32
يتم االتفاق  ،قبل بدء �أي ن�شاط  ،على التدابري املتعلقة بحفظ محفوظات امل�شروع وحتديد
هذه التدابري فـي مخطط امل�شروع .
القاعدة ( ) 33
يحر�ص قدر الإمكان  ،على االحتفاظ مبحفوظات امل�شروع  ،مبا فـي ذلك �أي قطعة من
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه نقلت من مكانها ون�سخة من جميع الوثائق املتعلقة بها ،
كاملة وفـي جمموعة واحدة بحيث ميكن �إتاحة االنتفاع بها للأو�ساط العلمية واجلمهور ،
ومبا ي�ضمن حفظ هذه املحفوظات  .وينبغي �أن يتم ذلك فـي �أ�سرع وقت ممكن  ،وفـي مهلة
ال تتجاوز ب�أي حال مدة ع�شر �سنوات من تاريخ انتهاء امل�شروع  ،وعلى النحو الذي يتفق مع
مقت�ضيات �صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
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القاعدة ( ) 34
تدار �ش�ؤون محفوظات امل�شروع طبقا للمعايري املهنية الدولية ال�سارية  ،وب�شرط احل�صول
على الرتخي�ص الالزم من ال�سلطات املخت�صة .
رابع ع�شر
الن�شر
القاعدة ( ) 35
تنطوي امل�شروعات على �أن�شطة لتثقيف اجلمهور ولعر�ض نتائج امل�شروع عليه حيثما كان
ذلك منا�سبا .
القاعدة ( ) 36
تعد خال�صة نهائية جامعة للم�شروع :
أ�  -تعلن على اجلمهور فـي �أ�سرع وقت ممكن  ،مع مراعاة درجة تعقد امل�شروع والطابع
ال�سري �أو احل�سا�س للمعلومات ،
ب  -تودع فـي ال�سجالت الوطنية ذات ال�صلة .
�صدرت فـي باري�س فـي هذا اليوم  .......من نوفمرب/ت�شرين الثاين  ، 2001من ن�سختني
�أ�صليتني حتمالن توقيعي رئي�س امل�ؤمتر العام فـي دورته احلادية والثالثني واملدير العام
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  ،و�ستودع فـي محفوظات منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  ،و�سرت�سل ن�سخ م�صدق عليها مطابقة للأ�صل �إلى جميع
الدول امل�شار �إليها فـي املادة ( )26و�إلى منظمة الأمم املتحدة .
ويعترب الن�ص املتقدم هو الن�ص الأ�صلي لالتفاقية التي اعتمدها على النحو الواجب
امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة فـي دورته احلادية والثالثني
املنعقدة فـي باري�س والتي �أعلن اختتامها فـي اليوم  .......من نوفمرب/ت�شرين الثاين . 2001
و�إثباتا ملا تقدم وقعنا ب�إم�ضاءينا فـي هذا اليوم  ......من نوفمرب/ت�شرين الثاين . 2001
املدير العام

رئي�س امل�ؤمتر العام
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/31
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومــة جمهوريــة الهند فـــي مجــال النقــل البحــري
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند فـي جمال النقل البحري ،
واملوقعة فـي م�سقط بتاريخ  24من دي�سمبـر 2019م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــــة
بني حكومــة �سلطنـة عمـان
وحكومة جمهوريــة الهنــد فـي جمال النقل البحري
مقدمــة :
�إن حكومة �سلطن ــة عمـ ــان  ،وحكومة جمهورية الهند  ( ،ي�شار �إلى كل منهما بالطرف ،
و�إلى كلتيهما معا بالطرفـني ) ،
انطالقا من العالقات بني الطرفـ ــني  ،ورغـ ــبة منهما فـي تقوية عالقتهما االقت�صادية
والتجارية  ،و�إر�ساء �أ�س�س التعاون فـي جمال النقل البحري واملوانئ من �أجل تطوير
وت�سهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما لال�ستخدام الأمثل ملوانئهما الوطنية
و�أ�ساطيلهما البحرية بهدف حتقيق تنمية م�شرتكة تخدم منافع البلدين ال�صديقني ،
وعمال ب�أحكام االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها الطرفان فـي جمال ال�ش�ؤون البحرية
وفقا ملبد أ� امل�ساواة  ،واملنفعة املتبادلة ،
قد اتفق الطرفان على الآتي :
املــادة ( ) 1
تعريفــــات
بهدف تطبيق هذه االتفاقية يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة �أدناه املعاين املبينة قرين
كل منها :
 " - 1ال�سلطة املخت�صة " تعني :
 بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،وزارة النقل . بالن�سبة جلمهورية الهند  ،وزارة النقل البحري . " - 2النقل البحري الدويل " :
املالحة التي تقوم به ــا ال�سفـين ــة بني موانــئ �أي مــن الطرفـني  ،وي�ستثنى منها
املالحة ال�ساحلية .
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 " - 3املالحة ال�ساحلية " :
النقل البحري الداخلي للم�سافرين �أو للب�ضائع بني مــوانئ �أي م ــن الطرفـ ــني ،
مبا فـي ذلك خدمات التزويد بداخل ميناء الطرف  ،وي�شمل كذلك نق ــل الرك ــاب
�أو الب�ضائ ــع بني مينــاء يقع فـي �إقلي ــم ذلك الطـ ــرف  ،و�أي من�شـ ـ�آت هياكـ ــل تقـ ــع
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو اجلرف القاري للطرف ذاته .
 " - 4النقــل " :
�أي ن�شـ ــاط ي ــتم فـي ــه �صعود ونزول الركاب � ،أو �شحن وتفريغ الب�ضائع الذي يتم
فـي �إقليم الطرف .
 " - 5القانــون الوطنــي " :
القانون الوطني لبلد الطرف وي�شمل القوانني واللوائح والقواعد والتعليمات
التنفـيذية والأنظمة .
 " - 6ع�ضو طاقم ال�سفـينة " :
ال�شخ�ص  ،و�أي �شخ�ص يعمل فـي مهام على منت ال�سفـينة  ،ويظهر ا�سمه فـي قائمة
طاقم ال�سفـينة .
� " - 7شركة النقل البحري " :
كيان قانوين ي�ستوفـي ال�شروط الآتية :
 �أن تكون قد �شكلت وفقا لقوانني الأطراف املعنية . �أن مقرها الرئي�سي �أو مكان عملها الرئي�سي يقع فـي �إقليم الأطراف املعنية . " - 8ال�سفـينة " و " �سفـينة الطرف " :
�أي �سفـينة جتارية م�سجلة فـي ال�سجل البحري لذلك الطرف  ،وترفع علمها وفقا
لقانونها الوطني  ،مع ا�ستبعاد ما ي�أتي :
 ال�سفن احلربية  ،وال�سفن امل�ساعدة للقوات امل�سلحة . �سفن البحث الهيدروغرافـي  ،الأوقيانوغرافـي  ،والبحث العلمي . ال�سفن املغطاة مبوجب �أحكام املالحة ال�ساحلية واملالحة املائية الداخلية .-120-
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 اجلرافات وال�سفن املخ�ص�صة لتوفـري خدمات املوانئ  ،وخدمات الطرق الربيةوال�شاطئ  ،مبا فـي ذلك التجريب والقطر وامل�ساعدة والإنقاذ فـي البحر .
 قوارب ال�صيد  ،و�سفن البحث والتفتي�ش ال�سمكية  ،و�سفن م�صانع امل�صايد . ال�سفن التي ت�ؤدي مهام �إدارية �أو حكومية ح�صرا . ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض غري جتارية . ال�سفن النووية .املــادة ( ) 2
نطـــاق االتفاقــية
 - 1ت�سـ ــري �أحك ــام هـ ــذه االتفاقي ــة عل ــى النقـ ــل البح ــري الدولـ ــي للب�ضائـ ـ ــع والرك ــاب ،
�إال فـي حاالت مفا�ضلة نقل الب�ضائع عرب �سفن ترفع العلم الوطني للدولة الطرف
وفقا للقوانني الوطنية فـي �إقليم هذا الطرف .
 - 2ال تنطبق �أحكام هذه االتفاقية على املالحة ال�ساحلية  ،واملمرات املائية الداخلية .
 - 3ال تعـ ــوق �أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة �سفن العلم الثالث على امل�شاركة فـي النقل الدويل
للب�ضائع والركاب بني موانئ الطرفـني .
املــادة ( ) 3
التنميـــة والتعـــاون
 - 1يتعاون الطرفان مع بع�ضهما بع�ضا على تطوير عالقات النفع املتبادلة فـي جمال
النقل البحري  ،والأن�شطة البحرية ذات ال�صلة .
 - 2يجب على الأطراف الآتي :
أ�  -ت�شجيع وت�سهيل تطوير العالقات البحرية بني منظماتها وم�ؤ�س�ساتها املعنية
بال�شحن  ،والتعاون �أي�ضا عن كثب فـي مهــمة تعزي ــز وحتفـ ــيز النمو ف ـ ــي حركـ ــة
املالحة البحرية بني بلدانها .
ب  -ت�شجيع وت�سهيل تبادل وتدريب املوظفـني والطالب من خمتلف امل�ؤ�س�سات البحرية
مثل امل�ؤ�س�سات التعليمية البحرية .
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ج  -ت�شجيع وت�سهيل تبادل املعلومات الالزمة لت�سريع وتي�سري تدفق ال�سلع التجارية
فـي البحر وفـي املوانئ  ،وت�شجيع التعاون بني الأ�ساطيل التجارية .
د  -ت�شجيع وت�سهيل �إن�شاء م�شاريع م�شرتكة وتقدمي امل�ساعدة املتبادلة فـي جماالت
النقل البحري  ،وبناء ال�سفن و�إ�صالح ال�سفن  ،و�إعادة تدوير ال�سفن  ،والتدريب
البحري  ،وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات البحرية مبا فـي ذلك تطوير املحاكاة ،
ومرافق املوانئ والأن�شطة البحرية ذات ال�صلة .
هـ  -اتخ ــاذ جم ــيع التدابيـ ــر الالزمة لتي�سري النقل البحري الدويل وت�شجيعه وفقا
للت�شريعات واللوائح املتعلقة باملوانئ  ،وذلك من �أجل تفادي الت�أخري غري ال�ضروري
فـي ال�سفن وت�سريع وتب�سيط قدر الإمكان الإجراءات اجلمركية ال�سارية فـي موانئها .
املــادة ( ) 4
توريــد اخلدمـــات
 - 1مينح كل طرف  ،وفقا للقوانني الوطنية  ،معاملة ال تقل عن املعاملة املمنوحة ل�سفنه ،
لل�سـ ــفن الت ــي ترفع علم الطرف الآخر �أو التي تديرها �شركات الطرف الآخر  ،فـيما
يتعلق بالو�صول �إلى املوانئ  ،وا�ستخدام الت�سهيالت واخلدمات البحرية امل�ساعدة
لتلك املوانئ  ،والر�سوم ذات ال�صلة  ،وتخ�صي�ص �أر�صفة ومرافق للتحميل والتفريغ .
 - 2يتعهد الطرفان بتطبيق مبد أ� عدم تقييد الو�صول �إلى ال�سوق البحري الدويل وحركة
املرور على نحو فعال  ،رهنا بتف�ضيل م�صالح �أ�صحاب الب�ضائع وفقا للقوانني الوطنية .
وال يقـ ــيد ه ــذا االتف ــاق حري ــة الأط ــراف فـ ــي موا�ص ــلة تطب ــيق التدابيــر والإجراءات
واملمار�سات القائمة مثل تف�ضيل النقل البحري لل�سفن التي ترفع �أعالمها الوطنية
و�إدخال ما قد يلزم من تدابري ل�صالح �شركات النقل الوطنية .
املــادة ( ) 5
العالقــات التجاريــة
فـيما يتعلق ب�أن�شطة توفـري خدمات النقل البحري والنقل البحري الدويل  ،ي�سمح كل
طرف  -وفقا لأحكام القوانني الوطنية ل�شركات النقل وال�شحن البحري التابعة للطرف
الآخر  -ب�إن�شاء �شركات فرعية �أو فروع مملوكة بالكامل �أو م�ستثمرة ب�صورة م�شرتكة ،
لال�ضطالع ب�أن�شطة اقت�صادية  ،وت�شمــل هــذه الأن�ش ــطة  -عل ــى �سبي ــل امل ــثال ال احل�ص ــر -
ما ي�أتي :
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 - 1التما�س الب�ضائع  ،وحجز الف�ضاء .
� - 2إعداد  ،وت�صديق  ،ومعاجلة بولي�صة ال�شحن  ،مبا فـي ذلك البولي�صة املقبولة
عموما  ،فـي النقل البحري الدويل  ،و�إعداد الوثائق الأخرى التي تتعلق بالنقل ،
وتلك املطلوبة وفقا للقوانني اجلمركية للبلد .
 - 3حتديد وحت�صيل وحتويل ر�سوم ال�شحن وغريها من الر�سوم املتكبدة على �أ�سا�س
عقود اخلدمات � ،أو معدالت التعريفات اجلمركية .
 - 4التفاو�ض  ،والتوقيع على عقود اخلدمات .
 - 5حتديد �أ�سعار التعريفة  ،ون�شرها .
 - 6االنخراط فـي �أن�شطة الت�سويق املتعلقة بخدماتهم .
 - 7توفـري املعلومات التجارية ب�أي و�سيلة  ،مبا فـي ذلك نظم املعلومات احلا�سوبية
والتبـ ــادل الإلكرتونـ ــي للبيانـ ــات  ،ره ــنا بـ ـ�أي قيود غري متييزية فـيما يتعلق
باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ال�سارية .
 - 8و�ضع �أي ترتيب جتاري  ،مبا فـي ذلك امل�شاركة فـي �أ�سهم ال�شركة وتعيني املوظفـني
املعينني حمليا  ،مع �أي �شركة من�ش�أة حمليا .
 - 9بالنيابة عن ال�شركات  ،تنظيم نداء ال�سفن وت�سلم �شحنات ال�شحن .
املــادة ( ) 6
حمايــة البيئــة
 - 1تخ�ضع �سفن الطرفـني للقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية ال�سارية فـي �إقليم
الطرفـني  ،واملتعلقة بحماية البيئة .
 - 2تتخذ ال�سفن فـي �إقليم كل طرف تدابري وقائية �ضد تلوث املياه الإقليمية واملناطق
املحددة فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة للطرف الآخر .
 - 3فـي حالة حدوث �أي تلوث فـي �إقليم �أحد الطرفـني نتيجة النتهاك الفقرة (� )2أعاله ،
تكـ ــون ال�سفـين ــة املت�س ــببة فـي التلوث م�س�ؤولة مبوجب القانون الوطني واالتفاقيات
الدولي ــة ذات ال�صل ــة الت ــي ين�ضم �إليها الطرفان  ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة التلوث
الناجم .
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املــادة ( ) 7
االعتـــراف بالوثائـــق
 - 1يعرتف كل طرف بجن�سية �سفن الطرف الآخر على النحو املبني فـي وثائق ال�سفن التي
ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة للطرف الآخر وفقا لقانونها الوطني .
 - 2يعرتف الطرف الآخر بالوثائق الأخرى املوجودة على منت ال�سفـينة � ،أو التي يعرتف
بها الطرف فـيما يتعلق ب�سفن الطرف ال�سابق .
 - 3ال يجوز �إعادة قيا�س �سفن �أي من الطرفـني احلائزين على �شهادات قيا�س احلمولة
التي ت�صدر وفقا لالتفاقية الدولية ب�ش�أن قيا�س حمولة ال�سفن  ،فـي موانئ الطرف
الآخر � .شريطة �أن يكون لدى الطرف الآخر �أ�سباب معقولة لل�شك فـي �صحة ال�شهادة
املذكورة  ،فـيعتمد الإجراء الآتي :
أ� � -أن يبلغ الطرف الآخر التي ترفع ال�سفـينة علمها عن �أ�سباب هذا ال�شك .
ب  -تقوم ال�سلطة املخت�صة فـي البلد الطرف الذي يقع فـيه امليناء  ،والتي لديها �شبهة
بتعيني مفت�ش �سفن لإ�صدار حكم وفقا لقانونها الوطني � ،أو � ،إذا لزم الأمر  ،وفقا
للمادة ( )12من االتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن قيا�س حمولة
ال�سفن لعام . 1969
 - 4يعرتف كل طرف بوثائق الهوية ال�صادرة من ال�سلطات املخت�صة للطرف الآخر لأفراد
طاقم ال�سفـينة  .ولن يتم االعرتاف بقائمة طاقم ال�سفـينة لأغرا�ض هذه االتفاقية
�إال �إذا قدمها قبطان ال�سفـينة �إلى �سلطة امليناء املعنية عندما ت�صل ال�سفن �أو تزور
�أي ميناء للطرف الآخر  .وي�شار �إلى وثائق الهوية ال�صادرة فـيما بعد با�سم " الوثائق
البحرية " .
 - 5يعرتف كل طرف ب�شهادات اخت�صا�ص �أفراد الطاقم التي ي�صـ ــدرها �أو يعت ـ ــرف بها
الطرف الآخر على �أ�سا�س القانون الوطني للطرف الآخر  ،ووفقا لالتفاقية الدولية
ملعايري تدريب البحارة و�إ�صدار �شهاداتهم ومراقبتهم . 1978
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املــادة ( ) 8
القانـــون الوطنـــي
 - 1تخ�ضع جميع ال�سفن التابعة لطرف  ،مبا فـي ذلك جميع الب�ضائع والركاب وطاقم
هذه ال�سفن فـي املياه الإقليمية والداخلية للطرف الآخر  ،للقانون الوطني ال�ساري
فـي بلد ذلك الطرف الآخر  ،وعلى وجه اخل�صو�ص  ،لل�سالمة املرورية والأمن البحري
واحلدود واجلمارك والعمالت الأجنبية وال�صحة والتدابري البيطرية وال�صحة النباتية .
 - 2يلتزم الركاب و�شركات النقل البحري التابعة لكل طرف بالقوانني الوطنية للطرف
الآخر فـيما يتعلق بدخول الركاب  ،و�إقامتهم  ،ومغادرتهم .
 - 3ت�شكل الأحكام املتعلقة بال�ضرائب �أو الإعفاء من ال�ضرائب على الدخل والأرباح املت�أتية
من الأعمال التجارية فـي جمال النقل البحري داخل بلد الطرف الآخر مو�ضوع
اتفاق منف�صل بني الطرفـني .
املــادة ( ) 9
حقــوق العبــور والإقامــة للبحــارة
 - 1يحق لأي بحار يحمل الوثائق البحرية  ،ولديه جواز �سفر �ساري املفعول  ،و�أموال �سفر
كافـية  ،فـي �أق�صر وقت ممكن � ،أن مير عرب �إقليم الطرف الآخر لأغرا�ض العودة �إلى
الوطن � ،أو االن�ضمام �إلى �سفـينة �أو غري ذلك من الأ�سباب املقبولة لل�سلطات املخت�صة
فـي ذلك الطرف الآخر  ،وفقا للقانون الوطني لذلك الطرف الآخر .
 - 2فـي جميع احلاالت امل�شار �إليها فـي البند ( )1من هذه املادة  ،يجب على البحار احل�صول
على الت�أ�شرية املنا�سبة من الطرف الآخر  ،قبل� /أو بعد دخول �إقليم ذلك الطرف وفقا
ملمار�سة النقل الدويل  ،وي�سعى الطرفان �إلى تي�سري �إ�صدار الت�أ�شريات وفقا للقانون الوطني .
 - 3عندم ــا يقوم �أحد �أفراد طاقم ال�سفـينة على منت ال�سفـينة  ،والذي يحمل بطاقات
الهوية وجواز �سفر �ساري املفعول  ،مبغادرة ميناء الطرف الآخر لأ�سباب �صحية
�أو لأغرا�ض اخلدمة �أو لأ�سباب �أخرى تعرتف بها ال�سلطات املخت�صة  ،تقوم اجلهة
املخت�صة ب�إعطاء الإذن الالزم لل�شخ�ص املعني بالبقاء فـي �إقليمه فـ ــي حال ــة دخوله
�إلى امل�ست�شفى  ،والعودة �إلى بلده الأ�صلي � ،أو االنتقال �إلى ميناء �آخر بـ ـ�أي و�سيـ ــلة من
و�سائل النقل .
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 - 4فـي حني بقاء �سفـينة �أحد الطرفـني فـي �إقليم الطرف الآخ ــر  ،يحق ملالك ال�سفـينة
�أو ممثله �أن يت�صل �أو يلتقي ب�أفراد طاقم ال�سفـينة  ،وفقا للقانون الوطني ذي ال�صلة
لذلك الطرف الآخر .
 - 5ولأغرا�ض مماثلة لتلك املذكورة فـي البند (� )1أعاله  ،مينح �أي بحار يحمل الوثائق
البحرية وجواز �سفر �ساري املفعـ ــول  ،وال يح ــمل جن�سي ــة �أح ــد الطرف ــني  ،ت�أ�شرية
الدخول  ،والعبور املطلوبة للإقليم من الطرف الآخر � ،شريطة �أن يكون ال�سماح
ب�إعادة الدخول فـي �إقليم الطرف الذي �أ�صدر وثائق الهوية م�ضمونا .
 - 6تظل القوانني الوطنية ال�سارية فـي �إقليم الطرفـني فـيما يتــعلق بدخ ــول  ،و�إقامة
الأجانب  ،و�إبعادهم .
 - 7على الرغم من �أحكام هذه املادة  ،يحتفظ الطرفان باحلق فـي منع دخول بحارة كل
منهما �إلى �إقليم الطرف الآخر  ،حتى لو كان لديهما الوثائق البحرية .
 - 8يجوز لأحد �أفراد طاقم �سفـينة طرف فـي ميناء الطرف الآخر  ،الذي يكون بحوزته
الوثائق البحرية � ،أن ينزل من �سفـينته  ،رهنا بالقانون الوطني ذي ال�صلة ال�ساري
فـي البلد املعني من الأطراف  ،الو�صول �إلى املدينة التي يقع فـيها امليناء � ،شريطة �أن
يتم ت�سليم قائمة الطاقم �إلى ال�سلطات املخت�صة  ،وفقا للقواعد التي تنطبق على هذا
امليناء  ،ويجب �أن ميتثل ه�ؤالء الأ�شخــا�ص للرقاب ــة التنظيمي ــة �س ــواء عن ــد الن ــزول ،
�أو عند العودة على منت ال�سفن .
 - 9ت�سجل جميع التغيريات التي تطر أ� على طاقم ال�سفـينة فـي وثائق ال�سفن مع الإ�شارة
�إلى تاريخ و�سبب هــذا التغي ــري  ،وتبلغ �سلطات املوانئ التابعة للط ــرف الــذي تق ــيم
ال�سفـينة فـي �إقليمه .
املــادة ( ) 10
�سالمـــة البحـــارة
� - 1إذا وقع �أي حادث �أو �إ�صابة على منت �سفـينة تابعة لأحد الطرفـني فـي املياه الإقليمية
للط ــرف الآخ ــر � ،أو فـ ــي �أعايل البحــار  ،فـ ـ�إن الط ــرف الأخي ــر ل ــه والي ــة ق�ضائي ــة ،
�إما كدولة �ساحلية �إذا وقع احلادث فـي مياهها الإقليمية  ،و�إما كدولة ميناء عند وقوع
احلادث فـي �أعايل البحار  ،يجب �أن يحقق  ،و�أن يتخذ �إجراءات فورية وفقا لقوانينها
الوطنية واتفاقي ــاتها الدولية مبا يكفل حتقيق العدالة فـي الوقت املنا�سب  .وفـي ال�سعي
�إلى حتقيــق الهدف املذكور �أعاله .
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يقوم الطرف �صاحب ال�صالحية الق�ضائية  -فـي �أثناء �إجراء حتقيق الإ�صابات املتعلقة
بالــحوادث املت�صلـ ــة بال�سالم ــة  -بتي�سي ــر م�شاركـ ــة املحقـ ــقني م ــن الط ــرف املهتـ ــم ،
فـي التحقيق اجلاري .
 - 2يوافق الطرفان على التعاون من �أجل تعزيز القواعد والقوانني واالتفاقيات الدولية
ل�ضمان �سالمة البحارة فـي املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وغريها
من املنتديات الدولية .
املــادة ( ) 11
التزامــات �سفــن الطرفـــني
يجب على �سفن الطرفـني االمتناع عن ممار�سة �أي عمل ميكن �أن ي�ؤثر على �سالم ونظام
و�أمن الطرفـني  ،وكذلك �أي ن�شاط ال يت�صل مبا�شرة مبهمتها .
املــادة ( ) 12
ال�سفــن فــي حالــة الكــوارث
� - 1إذا كانت �سفـينة تابعة لأحد الطرفـني فـي حالة كارثة فـي منطقة البحث والإنقاذ
التابعة للطرف الآخر  ،فـيتوجب على ال�سفـينة تقدي ــم امل�ساعـ ــدة واحلماي ــة نف�س ــها
�إلى ال�سفـينة املت�ضررة التي كانت �ستقدمها �إلى ال�سفن التي حتمل جن�سيتها نف�سها .
 - 2ال تخ�ضـع الب�ضائع التي مت تفريغها �أو مت حفظها فـي �إقليم الطرف الآخر للر�سوم
اجلمركي ــة فـي ال ــحاالت الت ــي ال تك ــون فـي ــها ه ــذه ال�سل ــع خم�صـ ــ�صة لال�ستهـ ــالك
�أو اال�ستخدام فـي �إقليم الطرف ال�سابق .
املــادة ( ) 13
املدفوعــات وحركــة ر�أ�س املــال
 - 1يتعه ــد الطرف ــان بـ ـ�أن ي�سمــح با�ستخدام عملة قابلة للتحويل  ،لأي مدفوعات جارية
بني مواطنيها  ،و�شركات الأطراف املت�صلة بالنقل البحري الدويل  ،وجتري وفقا
لأحكام هذه االتفاقية  ،وكذلك وفقا للقانون الوطني ال�ساري .
 - 2ت�ضمن هذه االتفاقية حرية انتقال ر�أ�س املال بني املواطنني  ،و�شركـ ــات الطرف ـ ــني
فـي �شكل ا�ستثمار مبا�شر فـي ال�شركات امل�شكلة وفقا لقوانني البلد امل�ست�ضيف  ،ووفقا
للقانون الوطني ال�ساري .
 - 3يت�شاور الطرفان من �أجل ت�سهيل حركة ر�أ�س املال بينهما من �أجل تعزيز �أهداف هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 14
اللجنــة البحريــة امل�شرتكــة
تن� أش� جلنة بحرية م�شرتكة ( ي�شار �إليها فـيما ي�أتي با�سم " اللجنة " ) تت�ألف من ممثلي
ال�سلطات املعنية من كال الطرفـني  ،وتعقد اجتماعات بالتناوب  ،ودوريا � ،أو بناء على طلب
�أي من الطرفـني فـي �إقليم �أي من الطرفـني من �أجل مناق�شة وا�ستعرا�ض الق�ضايا التي
قد تن� أش� عن تنفـيذ هذا االتفاق  ،و�إجراء درا�سات م�شرتكة ب�ش�أن تقدمي خدمات جديدة
فـي جمال النقل البحري .
املــادة ( ) 15
العالقــات الإقليميــة والدوليــة
يقوم الطرفان  ،كلما �أمكن  ،بتن�سيق ودمج وجهات نظرهما فـي هيئات ورابطات املنظمات
الدولية  ،وفـي امل�ؤمترات واملنتديات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة بالأن�شطة البحرية
واملوانئ  ،وعالوة على ذلك  ،ميكن للطرفـني تن�سيق جهودهما فـي االن�ضمام �إلى االتفاقيات
واملعاهدات املتعلقة بهذه امل�س�ألة  ،من �أجل دعم �أهداف هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 16
اال�ست�شــارات وت�سويــة النزاعــات
 - 1يجب ا�ست�شارة اللجنة ب�ش�أن �أي نزاع ين� أش� عن ترجمة �أو تنفـيذ هذه االتفاقية .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع بعد الت�شاور مع اللجنة  ،فـيجب تقدميه �إلى ال�سلطات املخت�صة
لإجراء مفاو�ضات مبا�شرة .
� - 3إذا تعـ ــذر حـ ــل الن ــزاع ع ــن طريــق املفاو�ضات املبا�ش ــرة ب ــني ال�سلط ــات املخت�ص ــة فـ ــي
كال الطرفـني  ،فـيمكن لأي من الطرفـني �أن يلج�أ �إلى القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 17
التعديــالت
يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافق ــة خطية متبادلة بني الطرفـني وفق ــا للإج ــراءات
املذكورة فـي املادة ( )18من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 18
حيـــز التنفـيـــذ
يعمل بهذه االتفاقية بالتاريخ الذي يخطر فـيه كل طرف الطرف الآخر خطيا  ،من خالل
القنوات الدبلوما�سية  ،بامتثاله للإجراءات القانونية املتبعة لديهما لتنفـيذ هذه االتفاقية .
ويكون تاريخ بدء التنفـيذ هو تاريخ �آخر �إخطار .
املــادة ( ) 19
املـــدة والإنهــــاء
تظل االتفاقية �سارية املفعول ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،وت�ستمر نافذة بعد ذلك لفرتة ()3
ثالث �سنوات  ،ما مل يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوما�سية
برغبته فـي �إنهاء العمل بها قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ انق�ضاء مدتها .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املوقعان �أدناه  ،املفو�ضان من قبل حكومتيهما  ،بالتوقيع على هذه
االتفاقية من ( )3ثالث ن�سخ �أ�صلية باللغات  :الهندية  ،والإجنليزية  ،والعربية  ،وجميع
الن�صــو�ص مت�ساويــة فـي احلجية  ،وي�سود الن�ص الإجنليزي فـي حالة وجود �أي اختالف
فـي تف�سري هذه االتفاقية  ،ووقع عليها ممثل عن كل من  :حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة
جمهورية الهند .
حررت هذه االتفاقية فـي مدينة م�سقط يوم الثالثاء بتاريخ  24دي�سمرب 2019م .
عــن حكومــة جمهوريــة الهنـــد

عــن حكومــة �سلطــنة عمــان

�سعادة  /مونو مهاوير
�سعادة � /سعيد بن حمدون بن �سيف احلارثي
وكيل الوزارة للموانئ وال�ش�ؤون البحرية �سفـري جمهورية الهند املعتمد لدى ال�سلطنة
وزارة النقل
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON
MARITIME TRANSPORT
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India
(herein after jointly referred to as the “Parties” and in singular as “Party”).
Based on the ties between the Parties and their desire to strengthen their economic and
commercial relationship, and to lay the foundations for cooperation in the field of Maritime
Transport and Ports in order to develop, facilitate and organize the Commercial Shipping
between them for the use of their national ports and maritime fleets with a view of
achieving common development serving the benefits of the two friendly countries; and
Pursuant to the provisions of the International Conventions in the field of Maritime Affairs
to which both the Republic of India and the Sultanate of Oman are parties and in
accordance with the principles of equality and mutual benefit have agreed as follows:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
In this Agreement unless the context otherwise indicates:(a)

"Competent Authority" means:(i) In the case of the Sultanate of Oman the Ministry of Transport; and,
(ii) In the case of the Republic of India, the Ministry of Shipping.

(b)

“International Maritime Transport” means transport by a vessel except when the
vessel is operated solely between the ports of either Party, excluding cabotage.

(c)

“Cabotage” means transportation in the domestic or foreign trade of the country of
a Party, of passengers or goods between any port located in the territory of a Party
Page 1 of 12
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to any other port located in the territory of the same Party as well as feedering
service within a port in the territory of the Party and further includes transportation
of passengers or goods between a port located in the territory of that Party and
any installations/structures situated in the exclusive economic zone/continental
shelf of that Party.
(d)

Transportation/feedering refers to the activity where passengers are both
embarked and disembarked or goods that are both loaded and discharged in the
territory of a Party.

(e)

"National Law" means the domestic law of the country of a Party and includes,
statutes, rules, executive instructions, regulations and bye-laws.

(f)

"Member of Crew of the Vessel" means the Master and any person employed for
duties aboard the vessel and whose name appears on the crew list of that vessel.

(g)

"Shipping Company" means a legal entity which meets the following conditions,
namely:(i) That it has been constituted in accordance with the laws of the respective
Parties;
(ii) That its Headquarter or principal place of business is located in the territory of
respective Parties, and,

(h)

"Vessel" and "Vessel of a Party" means any merchant vessel registered in the
Shipping Register of that Party and flying its flag in accordance with its domestic
law but excluding the following, namely:(i) Warships and auxiliary ships of the armed forces;
(ii) Vessels for hydrographic, oceanographic, scientific research and survey;
(iii) Vessels covered under the Cabotage provisions and inland waterway
navigation;
(iv) Dredgers and vessels destined for providing port, roadstead and beach
services, including pilotage, towing, assistance and rescue at sea;
(v) Fishing boats, fishery research and inspection vessels, and fishery factory
vessels;
Page 2 of 12
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(vi) Vessels which are performing exclusively administrative or state functions;
(vii) Vessels used for non commercial purposes; and
(viii) Nuclear propelled vessels.
ARTICLE 2
SCOPE
1.
The provisions of this Agreement shall apply to International maritime transport of
all types of cargoes (i.e goods and passengers), except in cases where cargo preference
to domestic flag vessels is applicable in accordance with the national laws in the country
of that Party.
2.
The provisions of this Agreement do not apply to Cabotage and inland waterway
navigation.
3.
The provisions of this Agreement shall not impede third-flag vessels to participate
in the international transport of goods and passengers between the ports of the
Contracting Parties.
ARTICLE 3
DEVELOPMENT AND CO-OPERATION
(1) The Parties shall co-operate with each other to develop a mutually beneficial
relationship in the field of commercial shipping and related maritime activities.
(2)

The Parties shall:a) encourage and facilitate the development of maritime relationship between their
shipping organizations and enterprises and also co-operate very closely in the
task of enhancing and stimulating the steady growth of maritime traffic between
their countries;
b) encourage and facilitate exchange and training of staff and students from
various maritime establishments such as maritime educational institutions.
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c) encourage and facilitate exchange of information necessary for accelerating and
facilitating the flow of commercial goods at sea and at ports and encourage the
strengthening of co-operation between merchant fleets;
d) encourage and facilitate establishment of joint ventures and provide mutual
assistance in the fields of maritime transportation, shipbuilding, ship repairs,
ship recycling, maritime training, maritime information technology applications
including developments of simulators, Port facilities and related maritime
activities.
e) undertake, according to their port legislation and regulations, all measures
needed to facilitate and encourage international maritime transport, in order to
avoid unnecessary ship delays and accelerate and simplify as much as possible
the compliance with customs formalities in force in their respective ports.
ARTICLE 4
SUPPLY OF SERVICES
(1)
Each Party shall grant, subject to its national laws in force a treatment no less
favourable than that accorded to its own vessels, to vessels flying the flag of the other
Party or operated by the shipping companies of the other Party, with regard to access to
ports, use of infrastructure and auxiliary maritime services of those ports, as well as
related fees / charges and assignment of berths and facilities for loading and unloading.
(2)
The Parties undertake to apply effectively the principle of unrestricted access to
the international maritime market and traffic subject to the preference of cargo
owners/cargo (controlling) interests as also to the national laws of the respective Parties.
This agreement shall not restrict the freedom of the Parties to continue the application of
the existing measures, procedures and practices such as cargo preference to the vessels
flying their respective national flags and to introduce such measures as may be required
in the interest of their respective national shipping fleets.
ARTICLE 5
COMMERCIAL PRESENCE
In respect of activities for the provision of international maritime cargo transport
and logistics services, each Party shall permit the shipping companies of the other Party,
to establish wholly-owned or jointly invested subsidiaries or branches, to engage in
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economic activities, in accordance with its national law. Such activities include, but are
not limited to the following, namely:(1) cargo soliciting and booking of space;
(2) preparing, authenticating, processing and issuing of the bill of lading, including
the commonly accepted, through bill of lading, in the international maritime
transport as well as preparation of other documentation concerning transportation
and those required as per customs laws of the Party;
(3) fixing, collecting and remitting freight and other charges incurred on the basis of
service contracts or tariff rates;
(4) negotiating and signing service contracts;
(5) quoting and publishing tariff rates;
(6) engaging in marketing activities related to their service;
(7) provision of business information by any means, including computerized
information systems and electronic data interchange, subject to any nondiscriminatory restrictions concerning telecommunications in force;
(8)

setting up of any business arrangement, including participation in the company's
stock and the appointment of personnel recruited locally, with any locally
established shipping company;

(9) acting on behalf of the shipping companies, inter alia, in organizing call of the
vessels and taking delivery of cargoes for shipment.
ARTICLE 6
ENVIRONMENTAL PROTECTION
(1) Vessels of the Parties are subject to the national laws and applicable International
Conventions in force in the countries of the Parties pertaining to environmental
protection.
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(2) The vessels from the country of each Party shall take preventive measures against
polluting the territorial waters and designated areas in the exclusive economic
zone of the other Party.
(3) In the event of any pollution in the territory of a Party resulting from a breach of
sub paragraph 2 above, the defaulting vessel shall be liable under the relevant
national law of that Party and international Conventions to which both the Republic
of India and the Sultanate of Oman are Parties as applicable to the nature of the
pollution caused.
ARTICLE 7
RECOGNITION OF DOCUMENTS
(1)
Each Party shall recognize the nationality of vessels of the other Party as indicated
in the vessels’ documents on board issued by the Competent Authority of the other Party
in accordance with its national law.
(2)
The other documents on board issued or recognized by a Party shall be recognized
by the other Party with respect to the vessels of the former Party.
(3)
Vessels of either Party possessing Tonnage Measurement Certificates issued in
accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969
shall not be re-measured in the ports of the other Party. Provided that, should the latter
Party have reasonable grounds to question the correctness of the said Certificate, the
following procedure shall be adopted, namely:(i) the concerned Party shall inform the Party whose flag the vessel is flying about
the grounds for such suspicion;
(ii) the competent authority of the Party in which the harbour is situated and which
has suspicion may direct a surveyor to give a ruling in accordance with its
national law, or, if necessary, in accordance with Article 12 of the IMO
International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
(4)
Each Party shall recognize the identity documents issued by the competent
authorities of the other Party to its crew members. The crew list of the vessel will be
recognized for the purposes of this Agreement only if it is submitted by the Master of the
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vessel to the concerned Port Authority when the vessels arrives at or visits any port of the
other Party. The identity documents so issued are hereinafter referred to as “IDs”.
(5)
Each Party shall recognize certificates of competency of crew members issued or
recognized by the other Party on the basis of the latter's domestic law and in accordance
with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch
keeping for Seafarers 1978, as amended.
ARTICLE 8
NATIONAL LAW
(1)
All vessels of a Party, as well as all goods, passengers and crew of such vessels
shall, when in the territorial and internal waters of the other Party, be subject to the
relevant National Law in force in the country of that other Party and in particular, to traffic
safety, maritime security, border, customs, foreign currency, health, veterinary and
phytosanitary measures.
(2)
The passengers and shipping companies of each Party shall comply with the
national laws of the other Party regarding the entry, stay and departure of passengers.
(3)
Provisions regarding taxation or exemption from taxation of income and profits
derived from business in the field of maritime transport within the country of the other
party shall constitute the subject of a separate agreement between the Parties.
ARTICLE 9
RIGHTS OF TRANSIT AND STAY OF SEAFARERS
(1)
Any seafarer holding the IDs, having a valid passport and adequate travel funds
shall, in shortest possible time, be entitled to transit/pass through ( the territory of the
other Party) for the purposes of repatriation, joining a vessel or other reasons acceptable
to the relevant authorities of other Party, in accordance with the national law of that other
Party.
(2)
In all cases referred to in sub Article (1) of this Article, the seafarer must obtain the
appropriate visa from the other Party, prior to or after entering the territory of that Party
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as per international shipping practice. The Parties shall endeavor to facilitate speedy
issuance of the visas.
(3)
When a seafarer on board the vessel of the Party holding the IDs and a valid
passport disembarks at a port of the other Party for health reasons, purposes of service
or for other reasons recognized as valid by the competent authorities, the latter shall give
the necessary authorization for the person concerned to remain in its territory in the event
of his or her hospitalization and to return to his or her country of origin or proceed to
another port of embarkation by any means of transport.
(4)
While a vessel of one Party stays in the territory of the other Party, the owner or
his/her representative of the vessel shall be entitled to contact or to meet with the
members of the crew of the vessel, in accordance with the relevant national law of that
other Party.
(5)
For the same purposes as those enumerated in sub Article (1) above, any person
holding IDs as defined in para (4) of Article 7 and a valid passport, who does not possess
the nationality of one of the parties shall be granted the entry and transit visas required
for the territory of the other Party provided re-admission to the territory of the Party which
issued the identity documents is guaranteed.
(6)
The national laws in force in the countries of the respective Parties relating to the
entry, abode and removal of foreigners shall remain applicable.
(7)
Notwithstanding the provisions of this Article, the Parties reserve the right to
prohibit access to their respective countries to any person, even if possessing the ID that
they consider undesirable.
(8)
A crew member of a vessel of a Party in a port of the other Party, who is in
possession of the IDs, may disembark from his or her vessel and shall, subject to the
relevant national law in force in the respective countries of the parties have access to the
town where the port is situated: Provided that the crew list is handed over to the
competent authorities, in compliance with the rules that are applicable to that port. Such
persons shall comply with regulatory control both ongoing ashore and returning aboard
the vessels.
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(9) All changes in the crew of a vessel shall be recorded in ships’ documents with due
reference to the date of and reason for such a change and shall be communicated to the
ports authorities of the Party in whose territory the vessel is staying.
ARTICLE 10
SAFETY OF SEAFARER
(1)
If any accident/casualty occurs aboard a vessel of a Party (either in the territorial
waters of the other Party or at high seas) then the latter Party having jurisdiction (either
as a coastal state if the said accident/casualty has occurred in its territorial waters or as
a port state when the said accident/casualty has occurred on high sea shall investigate
and take prompt action as per its national laws and international conventions, ensuring
timely delivery of justice.
While striving to achieve the aforesaid objective, the Party which has the jurisdiction as
per aforesaid paragraph shall, while conducting the casualty investigation involving safety
related accidents, facilitate for participation of investigator(s), from the substantially
interested Party, in the investigation being carried out;
(2)
The Parties agree to cooperate for strengthening the international rules, laws and
conventions in ensuring safety of seafarers at IMO/ILO and other international forums.
ARTICLE 11
SPECIAL OBLIGATION WITH RESPECT TO CALLING VESSELS
The vessels of the Parties must refrain from any act that could affect peace, order
and security of the Parties as well as any activity that is not directly related to their mission.
ARTICLE 12
VESSELS IN DISTRESS
(1)
If a vessel of one Party is in distress in the Search and Rescue region of the other
Party, the latter shall render the same assistance and protection to such vessel as it would
have rendered to its own vessels.
(2)
All goods unloaded or saved by one Party from a vessel in distress of the other
Party, shall not be subject to Customs Duties in cases where such goods are not intended
for consumption or use in the territory of the former Party.
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ARTICLE 13
PAYMENTS AND CAPITAL MOVEMENTS
(1)
The Parties undertake to authorise in freely convertible currency, any current
payments between nationals and companies of the Parties connected with international
maritime transport and made in accordance with the provisions of the present Agreement
as well as in conformity with the applicable national law.
(2)
The free movement of capital between nationals and companies of the Parties in
the form of direct investment made in companies formed in accordance with the laws of
the host country shall be ensured as per applicable national law.
(3)
The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of
capital between them in order to promote the objectives of this Agreement.
ARTICLE 14
JOINT MARITIME COMMITTEE
A Joint Maritime Committee (herein after referred to as “Committee”) comprising of
representatives of the relevant authorities of both the parties shall be established and
hold meetings alternately and periodically and/or at the request of either Party in the
territory of either Party in order to discuss and review the issues which may arise out of
implementation of this Agreement and conduct joint studies on rendering new services in
the field of maritime transport.
Article 15
REGIONAL AND INTERNATIONAL RELATIONS
The Parties may whenever possible coordinate and integrate their standpoints in the
International Organizations / Authorities and Associations as well as Regional and
International Conferences and Forums related to the Maritime Activities and Ports.
Moreover they may coordinate their efforts in joining the conventions and treaties relating
to this matter in order to support the objectives of this Agreement.
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ARTICLE 16
CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES
(1)
The Committee must be consulted on any dispute arising from the interpretation
or implementation of this Agreement.
(2)
If the dispute is not settled after consultations with the Committee, it must be
submitted to the competent authorities for direct negotiations.
(3)
If the dispute cannot be resolved through direct negotiations between the
competent authorities of both Parties, either of the Parties can then take recourse of the
diplomatic channels.
ARTICLE 17
AMENDMENTS
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties in
accordance with the same procedures mentioned in Article 18 of this Agreement.
ARTICLE 18
ENTRY INTO FORCE
This Agreement shall enter into force on the date on which each Party has notified
the other Party in writing through the diplomatic channel of its compliance with the
requirements in accordance with its national law necessary for the implementation of this
Agreement. The date of entry into force shall be the date of the last notification.
ARTICLE 19
DURATION AND TERMINATION
(1)
This Agreement shall remain in force for an initial period of five(5) years
whereafter, it shall be renewed automatically for a successive periods of three(3) years,
unless terminated by either Party giving six (6) months written notice in advance through
the diplomatic channel of its intention to terminate this Agreement.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective
Governments, have signed and sealed this Agreement, in two originals in the Hindi,
English and Arabic languages, all texts being equally authentic. The English text shall
prevail in the event of any divergence in the interpretation of this Agreement.
DONE at Muscat on Tuesday of 24th December in the year of two thousand and nineteen.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

H.E SAID BIN HAMDOON BIN SAIF Al HARTHY
UNDERSECRETARY FOR PORTS AND
MARITIME AFFAIRS MINISTRY OF TRANSPORT

H.E MUNU MAHAWAR
AMBASSADOR OF IINDIA TO THE
SULTANATE OF OMAN
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ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قــــرار
رقــــم 2020/9
ب�شــ�أن تعيــني �أع�ضــاء مبجلــ�س التعليــم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/48ب�إن�شاء جمل�س التعليم و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعني كل من الآتية �أ�سما�ؤهم �أع�ضاء مبجل�س التعليم  ،وملدة �أربع �سنوات :
 �سعادة الدكـ ــتور علـي بن �سعـود بن عل ــي البيمانــي رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان بن حممد الرواحي رئي ـ ــ�س جامع ـ ــة نـ ــزوى ثالثــة �أع�ضــاء مــن بني ذوي الفكــر واملكان ــة العلمي ــة  ،وهم :الدكتور �أحمد بن حممد بن عبدان الهنائي
الدكتور حمد بن هالل بن حمود اليحمدي
�شريفـ ــة بنت م�سلـ ـ ــم بن بخي ـ ــت الربعميـ ــة
 ع�ض ـ ــوان ميث ـ ـ ــالن القط ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــا�ص  ،وهمـ ـ ــا :الدكتور عامــر بن عــو�ض بن �سالــم الروا�س
خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن ال�صافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي احلريبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صــدر فـي  22 :من رجــــــــــــب 1441هـ
املـوافـــــق  17 :من مـــــــــــــار�س 2020م
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
قــرار وزاري
رقـــم 2020/35
باعتبار موا�صفة قيا�سية دولية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية الدولية الآتية اخلا�صة باملنتجات الأ�سمنتية  ،موا�صفة قيا�سية
عمانية ملزمة :
BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition٫ specifications٫ and conformity criteria
for common cements

املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من رجـــــــــــــــــب 1441هـ
املـوافــــق  2 :من مــــــــــــــــار�س 2020م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ــر التجارة وال�صناع ـ ــة
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وزارة النقــــل
قــرار وزاري
رقـــم 2020/34
ب�إ�صدار الئحة تنظيم الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
و�إلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إلى االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمة الأرواح فـي البحار ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/56ب�إ�صدار الئحة ر�سوم خدمات ال�ش�ؤون البحرية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية ب�أحكام الالئحة 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 .
�صـدر فـي  22 :من رجـــــــــــــــــب 1441هـ
املـوافــــق  17 :من مــــــــــــــــار�س 2020م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
-147-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

الئحة تنظيم الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة النقل .
 - 2ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة .
 - 3الوحدات البحرية ال�سياحية :
الوحدات البحرية التي ت�ستخدم للأن�شطة ال�سياحية كاليخوت التجارية  ،والقوارب
ال�سياحية  ،واحلافالت الربمائية ال�سياحية  ،والوحدات العائمة .
 - 4الوحدات البحرية الرتفـيهية :
الوحدات البحرية اململوكة للأفراد لال�ستخدام ال�شخـ ــ�صي كاليخ ــوت  ،وق ــوارب
النزهة  ،وقوارب الريا�ضات املائية  ،والدراجات املائية .
 - 5الرتخي�ص املالحي :
موافقة �صادرة من ال�سلطة البحرية ب�ش�أن ت�شغيل الوحدات البحرية ال�سياحية
والرتفـيهية فـي املياه الإقليمية العمانية .
 - 6م�شغل الوحدة البحرية :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يعهد �إليه �إدارة �أو ت�شغيل الوحدة البحرية
من قبل مالكها .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الوحدات البحرية ال�سياحيـ ــة  ،والوحـ ــدات البحريـ ــة
الرتفـيهية التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
الف�صـــل الثانــي
الرتخيــ�ص املالحـــي
املــادة ( ) 3
يجب على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية الرتفـيهية
احل�صول على الرتخي�ص املالحي قبل البدء فـي الت�شغيل .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب الرتخي�ص املالحي �إلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد لذلك مرفقا به
امل�ستندات الآتية :
 - 1ال�سجل التجاري  ،وت�ستثنى الوحدات البحرية الرتفـيهية من ذلك .
 - 2ترخيـ ــ�ص ممار�س ــة ن�ش ــاط ال�سياح ــة البحرية للوحدات البحرية ال�سياحية ،
وت�ستثنى الوحدات البحرية الرتفـيهية من ذلك .
� - 3شهادة من� أش� للوحدة البحرية .
 - 4ما يثبت ملكية الوحدة البحرية .
 - 5ما يثبت �أن عمر الوحدة البحرية ال يزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة  ،وي�ستثنى
من ذلك الوحدات التي مت �إعادة بنائها  ،و�صدرت لها �شهادة بذلك  ،وال�سفن
اخل�شبية التقليدية  ،والوحدات امل�صنوعة من الألياف الزجاجية .
� - 6شهادة �شطب الوحدة البحرية �إذا �سبق ت�سجيلها لدى دولة علم �أخرى .
 - 7بيان الإفراج اجلمركي �إذا مت �شراء الوحدة البحرية من خارج ال�سلطنة .
 - 8وثيقة ت�أمني �شاملة للوحدة البحرية وطاقمها والركاب .
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 - 9ترخي�ص �أجهزة االت�صاالت فـي حال وجودها على منت الوحدة البحرية .
 - 10ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية لربان الوحدة البحرية .
 - 11تقرير فح�ص طفايات احلريق � ،أو تقرير املعاينة ال�صادر من الوزارة  ،وت�ستثنى
من ذلك الدراجات املائية .
� - 12شهادات الت�صنيف للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على ( )500خم�سمائة طن
والوحدات البحرية التي تنطبق عليها الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية .
� - 13شهادة رماثات النجاة للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على ( )500خم�سمائة طن
والوحدات البحرية التي تنطبق عليها الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية .
 - 14ترخي�ص وموافقة وزارة ال�سياحة بالن�سبة للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة ،
والتي تعمل بالنظام الفندقي (الت�أجري اليومي) .
املــادة ( ) 5
يجب على ال�سلطة البحرية البت فـي طلب الرتخي�ص املالحي خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستنــدات املطلوبــة  ،ويعتبــر م�ض ـ ــي ه ــذه امل ــدة دون البـ ــت
فـي الطلب مبثابة رف�ض له .
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم للوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ انتهاء ()30
الثالثني يوما املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة � ،أو �إ�صدار القرار بالرف�ض  ،ويجب
البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 6
ت�صدر ال�سلطة البحرية الرتخي�ص املالحي وفقا للمتطلبات الفنية اخلا�صة بالوحدات
البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية الرتفـيهية الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة ،
وبعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 7
ي�صدر الرتخي�ص املالحي ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد  ،على �أن يقدم طلب التجديد
قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،مرفقا به امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي البنود
�أرقـ ــام  )9( ، )8( ، )1( :م ــن املادة ( )4م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،وااللتزام باملتطلبات الواردة
فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
يجوز لل�سلطة البحرية فـي الظروف اال�ستثنائية التجاوز عن بع�ض اال�شرتاطات الواردة
فـي هذه الالئحة لوحدات بحرية حمددة ي�سمح لها بالعمل ملدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما � ،إذا كان ذلك ال ي�سبب خطرا على الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو البيئة البحرية .
الف�صـــل الثالـــث
التزامات مالكي وم�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية
الرتفـيهية  ،وم�ستخدمي الدراجات املائية  ،وقوارب الريا�ضات املائية
املــادة ( ) 9
يجب على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية الرتفـيهية
توفـري طاقم م�ؤهل فنيا لقيادة الوحدة البحرية  ،حا�صل على ترخي�ص من ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 10
يجب على مالكي �أو م�شغلي الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية االلتزام بعدم ال�سماح
بت�أجريها �أو ا�ستخدامها من قبل �أ�شخا�ص دون �سن (� )16ست ع�شرة �سنة �إال بوجود �شخ�ص
مرافق للقيادة يزيد عمره على ذلك .
املــادة ( ) 11
يجب على مالكي �أو م�شغلي الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية والوحدات البحرية
ال�سياحية العائمة االلتزام بالآتي :
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 - 1توفـري �سرتة النجاة فـي �أثناء ا�ستخدامها .
 - 2حتديد مناطق ال�ستخدام الدراجات املائية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية وعدم
ال�سماح بتجاوز هذه املنطقة .
 - 3توفـري طاقم مدرب للإنقاذ .
 - 4توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية .
 - 5توفـري دراجة �أو قارب خم�ص�ص للحاالت الطارئة .
 - 6توفـري و�سيلة ات�صال للحاالت الطارئة .
 - 7عدم ال�سماح با�ستخدامها بعد غروب ال�شم�س .
� - 8أال يتجاوز عدد الدراجات املائية ( )8ثماين دراجات فـي املوقع الواحد .
 - 9عدم ال�سماح با�ستخدامها بطريقة تعر�ض الأفراد للخطر .
 - 10مراقبة ومتابعة الدراجات املائية فـي �أثناء ا�ستخدامها مبا يحقق �سالمة الركاب
واملمتلكات .
وت�ستثنى الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية التي ميتلكها الأفراد من االلتزامات
املن�صو�ص عليها فـي البنود �أرقام  )10( ، )8( ، )5( ، )3( ، )2( :من هذه املادة �إذا كان
ا�ستخدامهم لها ب�شكل �شخ�صي .
وت�ستثنى الوحدات البحرية ال�سياحية العائمة من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي البنود
�أرقام  )10( ، )8( ، )7( ، )5( ، )3( ، )2( :من هذه املادة .
املــادة ( ) 12
يجب على م�ستخدمي الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية االلتزام بالآتي :
 - 1ارتداء �سرتة النجاة فـي �أثناء ا�ستخدامها .
 - 2عدم ا�ستخدامها بعد غروب ال�شم�س .
 - 3عدم جتاوز املنطقة املحددة لال�ستخدام .
 - 4عدم ا�ستخدامها بطريقة تعر�ض الأفراد للخطر .
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الف�صــل الرابــع
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 13
تفر�ض غرامة �إدارية على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية قدرها ()500
خم�سمائ ــة ري ــال عمانـ ــي ع ــن ك ــل خمالفــة لأحكام املواد �أرقام )11( ، )10( ، )9( ، )3( :
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
تفر�ض غرامة �إدارية على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية الرتفـيهية قدرها ()100
مائة ريال عماين عن كل خمالفة لأحكام املواد �أرقام  )11( ، )10( ، )9( ، )3( :من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
فـي حال تكرار املخالفات املن�صو�ص عليها فـي املواد �أرقام  )14( ، )13( :من هذه الالئحة
ت�ضاعف الغرامة  ،ويجوز لل�سلطة البحرية �إيقاف الرتخي�ص ملدة ( )30ثالثني يوما .
وفـي حال ارتكاب املخالفة ذاتها بعد انتهاء مدة الإيقاف يجوز لل�سلطة البحرية �إلغاء
الرتخي�ص املالحي نهائيا .
املــادة ( ) 16
تفر�ض غرامة �إدارية على م�ستخدمي الوحدات البحرية الرتفـيهية قدرها ( )50خم�سون
رياال عمانيا عن خمالفة �أحكام املادة ( )12من هذه الالئحة .
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ملحــــق باملتطلبــات الفنيــة
للوحدات البحرية ال�سياحية والوحدات البحرية الرتفـيهية
أ�  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م

معــدات املالحــة واالت�صــال

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

1

�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972

✓

✓

2

جهاز قيا�س الأعماق (اذا كانت الوحدة البحرية
ال�سياحية مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)

-

✓

3

جهاز حتديد املواقع

✓

✓

4

جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل

✓

✓

-

✓

6

بو�صلة مغناطي�سية

✓

✓

7

عاك�س راداري

-

✓

8

و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة

✓

✓

9

م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة
فـي حاالت الطوارئ (�إذا كانت الوحدة البحرية
مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)

-

✓

10

علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

✓

✓

 5خرائط مالحية حديثة ملنطقة الإبحار ورقية �أو �إلكرتونية
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تابــع � :أ  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

معــدات ال�سالمــة والإنقــاذ
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة
فـي املائة من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح مت�صال بحبل قابل للطفو  ،ال يقل طوله عن
( )30ثالثني مرتا ومزودا مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال
ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب
ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر
على الوحدة البحرية
ن�سخة من الئحة املهام والتعليمات فـي حاالت الطوارئ
رماثات جناة تت�سع للركاب والطاقم (�إذا كانت الوحدة
البحرية مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان
�إ�شارات ا�ستغاثة برا�شوت عددها ( )2اثنان
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء
ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓
✓
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تابــع � :أ  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م

معدات ك�شف ومكافحة احلريق

1

3

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة
طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون
بوزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني

م

معــدات ومتطلبـــات �أخـــرى

2

1
2
3
4
5
6
7
8

م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي
�أو وحدة معاجلة عند وجود مرافق �صحية على الوحدة
البحرية (�إذا كانت الوحدة البحرية مرخ�صة
لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة تتوقف
تلقائيا عند ت�شغيل نظام �إطفاء احلريق الثابت
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر
والربط على الأر�صفة
�صندوق عدد يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب
مع منطقة الت�شغيل
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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تابــع � :أ  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م

معــدات ومتطلبـــات �أخـــرى

9

ا�سم الوحدة البحرية  ،ورقمها مقروءين من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
فـي الرتخي�ص املالحي للوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة
البحرية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
لوحات حتذيرية مكتوبة بلغة الطاقم ومثبتة فـي
غرف املحركات ب�ش�أن عدم �ضخ الزيوت فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب  ،وعدم وجود
ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية للإبحار

10
11
12
13

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ب  -املتطلب ـ ــات الفني ـ ــة اخلا�ص ـ ــة بالوح ـ ــدات البحري ــة ال�سياحي ــة الت ــي يك ــون طوله ــا
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا :
م

معــدات املالحــة واالت�صــال

1

�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
بو�صلة مغناطي�سية
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

2
3
4
5
6
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
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تابــع  :ب  -املتطلبــات الفنيــة اخلا�ص ـ ــة بالوح ـ ــدات البحري ــة ال�سياحي ــة الت ــي يك ــون طوله ــا
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معـــدات ال�سالمـــة والإنقــاذ
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة
فـي املائة من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو ،
ال يقل طوله عن ( )30ثالثني مرتا
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء
ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ

م

معـدات ك�شـف ومكافحـة احلريـق

1

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة
طفايات حريق ثاين �أك�سيد الكربون
بوزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني

2
3
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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تابــع  :ب  -املتطلبــات الفنيــة اخلا�ص ـ ــة بالوح ـ ــدات البحري ــة ال�سياحي ــة الت ــي يك ــون طوله ــا
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا :
م

معــدات ومتطلبــات �أخــرى

م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
1
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
2
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة
3
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر
4
والربط على الأر�صفة
�صندوق عدد يدوية لل�صيانة
5
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
6
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب
7
مع منطقة الت�شغيل
ا�سم الوحدة البحرية  ،ورقمها
8
مقروءين من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
9
فـي �شهادة ترخي�ص الوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة
10
البحرية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب  ،وعدم وجود
 11ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية للإبحار
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م

املتطلبــــات الوظيفـيـــة

�أن تكون الرتكيبات واملواد والأدوات امل�ستخدمة فـي
1
الهيكل وفقا خلطة البناء املعتمدة من ال�سلطة املخت�صة

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

2

توفـري و�سائل �آمنة للركوب واخلروج خا�صة للركاب
من فئة الن�ساء والأطفال

✓

✓

3

توفـري حواجز جانبية منا�سبة (حاجز حماية)
حلماية الركاب من ال�سقوط فـي املاء

✓

✓

✓

✓

وجود معدات مكافحة احلرائق واملعدات الالزمة لإنقاذ
4
احلياة فـي نظام العمل  ،وجاهزة لال�ستخدام الفوري
وجود قارب �إنقاذ مالزم للوحدة البحرية ال�سياحية
العائمة عند مبيت الركاب

✓

✓

6

احلفاظ على �صيانتها وت�شغيلها
فـي حالة �آمنة و�صديقة للبيئة

✓

✓

7

اعتماد نظام توليد وتوزيع الكهرباء
من الهيئة العامة للدفاع املدين

✓

8

تقدمي ت�أمني تعوي�ضي �صالح يغطي عملها واحلد
الأق�صى ل�سعة الركاب

✓

5
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✓
✓
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تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
م
1
2

معـــدات املالحـــة واالتـــ�صال
�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز قيا�س الأعماق
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
خرائط مالحية حديثة ملنطقة الإبحار ورقية �أو �إلكرتونية
بو�صلة مغناطي�سية
عاك�س راداري
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة
فـي حاالت الطوارئ
علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية
معـــدات ال�سالمـــة والإنقـــاذ
�سرتات جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓
✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓
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تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م

معـــدات ال�سالمـــة والإنقـــاذ

3

�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال
بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة من جمموع �سرتات
النجاة املخ�ص�صة للركاب

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
 4الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو ال يقل طوله عن ()30
ثالثني مرتا ومزود مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال

✓

✓

5

ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب

✓

✓

6

ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر
على الوحدة البحرية

✓

✓

✓

✓

8

�إ�شارات ا�ستغاثة مب�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان

✓

✓

9

�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان

✓

✓

10

�إ�شارات ا�ستغاثة بارا�شوت عددها ( )2اثنان

-

✓

11

�صندوق �إ�سعافات �أولية

✓

✓

12

م�صباح يدوي مقاوم للماء

✓

✓

✓

✓

 7ن�سخة من الئحة املهام والتعليمات فـي حاالت الطوارئ

 13ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
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تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

م

معــدات ك�شــف ومكافحــة احلريــق

1

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة

✓
✓

✓

3
4

عدد ( )1طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون واحدة
بوزن ( )10ع�شرة �أرطال
عدد ( )2طفايتا حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني
عدد ( )2طفايتا حريق رغوة �سعة ( )9ت�سعة لرتات

✓

✓

✓

✓

م

معــدات ومتطلبــات �أخــرى

2

1
2
3
4
5
6
7
8

م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي �أو وحدة معاجلة
عند وجود مرافق �صحية على الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة تتوقف
تلقائيا عند ت�شغيل نظام �إطفاء احلريق الثابت
حبال �أو كابالت �إر�ساء لكل طرف ذات �أطوال و�سماكات
منا�سبة للقطر والربط والإر�ساء
�صندوق عدة يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مرا�س منا�سبة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله
يتنا�سب مع منطقة الت�شغيل
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✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م
9
10
11
12
13

معــدات ومتطلبــات �أخــرى
ا�سم الوحدة البحرية  ،ورقمها مقروءين
من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
فـي الرتخي�ص املالحي للوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة
البحرية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
لوحات حتذيرية مكتوبة بلغة الطاقم  ،ومثبتة
فـي غرف املحركات ب�ش�أن عدم �ضخ الزيوت فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب  ،وعدم وجود
ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

د  -املتطلبات الفنية اخلا�صة باحلافالت الربمائية :
م

معدات املالحة واالت�صال

1
2
3
4
5

جهاز قيا�س الأعماق
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب على �سطح احلافلة الربمائية
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تابــع  :د  -املتطلبات الفنية اخلا�صة باحلافالت الربمائية :

7
8
9
10
11

معــدات ال�سالمــة والإنقــاذ
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح ،
مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل �شخ�ص على منت احلافلة الربمائية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة
من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار مت�صل بحبل قابل للطفو  ،ال يقل طوله عن ( )30ثالثني مرتا
ومزود مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال
ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب
ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على احلافلة الربمائية
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية
�إ�شارات ا�ستغاثة برا�شوت
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء

م

م

معــدات ك�شـــف ومكافحــة احلريــق

1
2
3

جهاز ك�شف ومكافحة احلريق فـي غرفة املحركات
طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون بوزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني

1
2
3
4
5
6

-165-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

تابــع  :د  -املتطلبات الفنية اخلا�صة باحلافالت الربمائية :
م

معـــدات ومتطلبــات �أخــرى

1

م�ضخة ذات قدرة منا�سبة لنزح املياه املتجمعة فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه املتجمعة
فـي �أ�سفل احلافلة الربمائية
خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي �أو وحدة معاجلة
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر فـي حاالت الطوارئ
�صندوق عدة يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب مع منطقة الت�شغيل
ا�سم احلافلة الربمائية  ،ورقمها مقروءين من م�سافة منا�سبة
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية
مثبتة فـي مكان ظاهر على احلافلة املائية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
خلو ج�سم احلافلة الربمائية من العيوب  ،وعدم وجود ت�سريب للمياه
بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحيتها للإبحار

2
3
4
5
6
7
8
9
10

هـ  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية :
م
1
2
3
4

معــدات املالحــة واالت�صــال
�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
بو�صلة مغناطي�سية
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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تابــع  :هـ  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية :
م

معــدات املالحــة واالت�صــال

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

5

عاك�س راداري

-

✓

6

و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة

✓

✓

7

علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

✓

✓

م

معدات ال�سالمة والإنقاذ

1

�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية

طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو  ،ال يقل طوله
2
عن ( )30ثالثني مرتا

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

3

�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان

✓

✓

4

�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان

✓

✓

5

�صندوق �إ�سعافات �أولية

✓

✓

6

م�صباح يدوي مقاوم للماء

✓

✓

7

ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ

✓

✓
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تابــع  :هـ  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية :
م
1

املياه
املياه
معدات ك�شف ومكافحة احلريق (بالن�سبة
لليخوت ح�سب نظام خمطط الطوارئ للحريق ) الداخلية املفتوحة
نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة

 2طفايات حريق ثاين �أك�سيد الكربون بوزن ( )2كيلوغرامني
3
م
1
2
3
4
5
6
7
8

طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني
معدات ومتطلبات �أخرى (بالن�سبة لليخوت
ح�سب نظام خمطط الطوارئ للحريق)
م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر
والربط على الأر�صفة
�صندوق عدد يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب
مع منطقة الت�شغيل
ا�سم اليخت  ،ورقمه مقروءين من م�سافة منا�سبة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

وت�ستثنى الوحدات البحرية الأقل من ( )12اثني ع�شر مرتا من االلتزام بتوفـري املعدات
املن�صو�ص عليها فـي البندين رقمي  )3( ، )2( :من (معدات ومتطلبات �أخرى) من البند (هـ)
اخلا�ص باملتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية .
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جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
قــــرار
رقــــم 2020/ 76
بتخ�صيـ�ص دائرة فـي املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة العامرات
للنظـر فـي اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/31ب�إن�شاء حمكمة ابتدائية فـي والية العامرات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تخ�ص�ص فـي املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات دائرة من قا�ض واحد للنظر فـي اجلنح
واملخالفات التي يرتكبها الأحداث  ،وي�شمل نطاق اخت�صا�صها واليتي مطرح والعامرات .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1441 / 7 / 20 :هـ
املوافــــق 2020 / 3 / 15 :م

د � /إ�سحاق بن �أحمد بن نا�صر البو�سعيدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ــة العليـ ــا
نائب رئي ــ�س املجلــ�س الأعلى للق�ض ــاء
رئي ــ�س جملــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ض ــاء
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قــــرار
رقــــم 2020/ 77
بتخ�صيـ�ص دائرة فـي املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة الدقـم
للنظـر فـي اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تخ�ص�ص فـي املحكمـة االبتدائــية فـي واليــة الدق ــم دائ ــرة مــن قــا�ض واحــد للنظــر ف ــي اجلن ــح
واملخالفــات التي يرتكبها الأحداث  ،وي�شمل نطاق اخت�صا�صها واليات حمافظة الو�سطى .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1441 / 7 / 20 :هـ
املوافــــق 2020 / 3 / 15 :م

د � /إ�سحاق بن �أحمد بن نا�صر البو�سعيدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ــة العليـ ــا
نائب رئي ــ�س املجلــ�س الأعلى للق�ض ــاء
رئي ــ�س جملــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ض ــاء
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áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó````````YEG
ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH
86905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
∂fG ¢ù°ùjGôHÎfEG èæe »µ«J …Gh »J ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢SG 4 ¢ûJCG , ∂Hƒ«c , âfQƒd , 200äƒ«°S , …ƒ¡jÉg óæµ°ùfGôJ 8150 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Góæc , 5 Ω1
2014/3/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
86906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
∂fG ¢ù°ùjGôHÎfEG èæe »µ«J …Gh »J ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢SG 4 ¢ûJCG , ∂Hƒ«c , âfQƒd , 200äƒ«°S , …ƒ¡jÉg óæµ°ùfGôJ 8150 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Góæc , 5 Ω1
2014/3/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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91714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
, áaƒ› IóY , áaƒ› í«JÉØe , áaƒ› ¢ùHÉ≤e , á«FGƒg äGhOCG »gh ä’B’Gh äGhOC’G
á«FÉHô¡c äGhOCG , á«FGƒg ÖbÉãe , »FGƒg ìÉàØe ¢ùHÉ≤e , á«FGƒg í«JÉØe , á«FGƒg äÉcôfi
, á«FÉHô¡c ÖbÉãe , á«FÉHô¡c ìÉàØe ¢ùHÉ≤e , á«FÉHô¡c í«JÉØe , á«FÉHô¡c äÉcôfi , ájhój
. »FGƒg ∂Øe
…O »J ∫G , ƒc õdƒJ ÊƒJ èæ«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, â°ùjO åjQh , …O QG ¿Éæ«°S , 2 ∂«°S , 270 ¿’ , 65 ‹G , 66 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿GƒjÉJ , 41466 »à«°S „ƒ°ûjÉJ
2014/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
110718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
, π≤æ∏d á∏HÉ≤dG á«fó©ŸG ÊÉÑŸG , á«fó©ŸG AÉæÑdG OGƒe , É¡£FÓNh É¡µFÉÑ°Sh ácÎ°ûŸG ¿OÉ©ŸG
á«fó©ŸG ∑Ó°SC’Gh á«FÉHô¡µdG ÒZ äÓHÉµdGh , ájójó◊G ∂µ°ùdG äGQÉ°ùŸ á«fó©e OGƒe
Ò°SGƒeh Ö«HÉfCG , ¿OÉ©ŸG øe áYƒæ°üŸG IÒ¨°üdG äGõ«¡éàdGh äGó©ŸG , ójó◊G , ácÎ°ûŸG
äÉeÉN , iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZ ácÎ°ûŸG á«fó©ŸG ™∏°ùdG , á«fó©ŸG øFGõÿG , á«fó©e
. 6 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdGh , ójó◊G
óàª«d Rôjh …ÒàfÉ°S GÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óªMCG èæ«°ûcG ¿ƒØ«∏«J ÉHƒZ ¿GôaÉf â°SƒHhG , ¢ShÉg ¿GOƒ°ShOÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , äGQƒLƒc 380015 OÉHCG
2017/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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110721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
OGƒe , π≤æ∏d á∏HÉ≤dG á«fó©ŸG ÊÉÑŸG , á«fó©ŸG AÉæÑdG OGƒe , É¡£FÓNh É¡µFÉÑ°Sh ácÎ°ûŸG ¿OÉ©ŸG
, ácÎ°ûŸG á«fó©ŸG ∑Ó°SC’Gh ¬«FÉHô¡µdG ÒZ äÓHÉµdG , ájójó◊G ∂µ°ùdG äGQÉ°ùŸ á«fó©e
, á«fó©e Ò°SGƒeh Ö«HÉfCG , ¿OÉ©ŸG øe áYƒæ°üŸG IÒ¨°üdG äGõ«¡éàdGh äGó©ŸG , ójó◊G
. iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZ ácÎ°ûŸG á«fó©ŸG ™∏°ùdG , á«fó©ŸG øFGõÿG
óàª«d Rôjh …ÒàfÉ°S GÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óªMCG èæ«°ûcG ¿ƒØ«∏«J ÉHƒZ ¿GôaÉf â°SƒHhG , ¢ShÉg ¿GOƒ°ShOÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , äGQƒLƒc 380015 OÉHCG
2017/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
110722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
, »ë°üdG ±ô``°üdG á`` YƒdÉH , á«ë°U äGhOCG , √É«ŸG ∞jô°üJ Iõ¡LCG , á«ë°üdG ∞«¶æàdG Iõ¡LCG
. á«ë°üdG Ö«cGÎdGh äGó©ŸG , √É«ŸG äÉfGõNh á«ë°üdG π«°ù¨dG ¢VGƒMCG , Úî°ùàdG ¢VGƒMCG , ∫hÉÑŸG
óàª«d Rôjh …ÒàfÉ°S GÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óªMCG èæ«°ûcG ¿ƒØ«∏«J ÉHƒZ ¿GôaÉf â°SƒHhG , ¢ShÉg ¿GOƒ°ShOÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , äGQƒLƒc 380015 OÉHCG
2017/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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110723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
, QÉ≤dGh ÖYÓŸG , â∏Ø°SC’G , ÊÉÑª∏d á«fó©ŸG ÒZ Ö∏°üdG Ö«HÉfCG , AÉæÑdG OGƒe , •ÓÑdG
. á«fó©ŸG ÒZ QÉKB’G π≤f , π≤æ∏d á∏HÉ≤dG á«fó©ŸG ÊÉÑŸG
óàª«d Rôjh …ÒàfÉ°S GÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óªMCG èæ«°ûcG ¿ƒØ«∏«J ÉHƒZ ¿GôaÉf â°SƒHhG , ¢ShÉg ¿GOƒ°ShOÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , äGQƒLƒc 380015 OÉHCG
2017/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
116419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
OGƒ`` ŸGh , á`` `«Ñ£dG ¢VGô``ZCÓd á«ë°üdG äGô`` °†ëà°ùŸGh ájô£«ÑdGh á`` «FGhódG äGô`` °†ëà°ùŸG
, ™°VôdG ∫ÉØWCÓd AGò¨dGh , »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd á«ªë∏d ΩGóîà°SÓd áØ«µŸG OGƒŸGh á«FGò¨dG
, ¿Éæ°SC’G ∞bƒd áeRÓdG OGƒŸGh , ó«ª°†àdG OGƒeh äÉ≤°ü∏dGh , ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG äÓªµŸGh
äÉjô£ØdGh äGô`` °û◊G ≈`` ∏Y AÉ`` °†≤dG äGô`` `°†ëà°ùeh , äGô`` ¡£ŸGh , ¿É`` `æ°SC’G Ö``W ™`` ª°Th
. 5 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdGh , á«FGò¨dG äÓªµŸG , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’Gh
¢S.Ω.O.Ω …ôJƒf ¢SƒãjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¬jG1 …O1 - ¢ûJG »H - »J ∫G »L : ºbQ ¢VQCG QhÉJ ƒéjófG 210 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GÒªL äGÒëH êGôHCG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
, áaÉ°ùŸG π«é°ùàd RÉ¡L , ¢SÉ«b RÉ¡L , ¢Vô©dG íFGô°T , (»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG) äGÒeÉµdG
OGƒe , á«FÉHô¡µdG ∑Ó°SC’G , äÉHƒµ`` °ù∏àdG , ¢SÉ«`` ≤dG äGó©`` eh Iõ`` ¡LCG , á`` Yô°ùdG äGô`` `°TDƒe
ºµëàdG RÉ¡L É¡fƒc á«fhÎµdE’G ìÉàØe ¢ùHGƒb , (äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’G) AÉHô¡µdG Qó°üŸ
¢ùHÉ≤ŸG , ƒjó«`ØdG äÉ°TÉ°T , ó©H øY ºµëàdG RÉ¡L , á«FÉHô¡µdG ∞FÉØ∏dG , á∏eÉµàe ôFGhO øY
äGó©ŸGh Iõ¡LC’G , (á«FÉHô¡µdG ä’É°üJ’G) ä’É°üJ’G øe ÉgÒZh á«FÉHô¡µdG í«JÉØdGh
, ≥jô◊G äÉjÉØW , (Electrolysers) äGó©eh Iõ¡LCG , ó©H øY ºµëàdGh π«¨°ûà∏d á«FÉHô¡µdG
áª¶fCG , ábô°ù∏d OÉ°†e QGòfEG RÉ¡L , çOGƒ◊G ó°V »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á`` jÉª◊G Iõ`` ¡LCG
ºcGôŸG , á«Ñ£dG äGQÉ¶ædG , á«FÉHô¡µdG äBÉ°ûæª∏d ábô°ùdG ™æe äGó©eh Iõ¡LCG , QGò`` fE’G
, (Power Bank ) ácôëàŸG äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉÑcôª∏dá«FÉHô¡µdG
. á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG
IOhóëŸG á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ≠f’ »°S »j ¿õæ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, hGOGó«¡fÉf ƒµfÉ°ûfÉf , É°TGójG ƒ¨fG ƒ¨fÉj , ≠fhO 1 , ƒd 4 , 02 iO 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ™fhó¨fGƒZ , »°ûfõæ°T
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
117164 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
äGôFÉ£dG êPÉªæd ¿GÒ£dG äÉà`` Ñãeh äÉ`` Hƒµ°ShÒ÷G , ÜÉ©dC’Gh Ö©∏d ºµëàdG Iõ¡LCG
êPÉ‰ , á«bQƒdG äGôFÉ£dG , ÜÉ©dCÓd Iõ¡LCG , (Ö©∏dG) QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG , (ÜÉ©dCG)
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, äÉfƒdÉÑdG Ö©d , ∫ÉØWC’G ÜÉ©dCG , (∂«à°SÓÑdG øe) áYÉ°ùdG ÜÉ©dCG , (Ö©∏dG) äGôFÉ£dG
á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG , (ájOÉ«àY’G ÒZh Iójó÷G) ÖdÉ≤ŸGh á«∏ª©dG äÉµædG ÜÉ©dCG , (Ö©d) äÉæÑ∏dG
Aõ÷G äGP ÜÉ©dC’G , (Ö©∏dG) äGQÉ«°ùdG êPÉ‰ , ≈eódG , äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸGh ≈gÉ≤ŸG ≈a
á©æbC’G , RÉ¨dC’G ÉeGQƒfÉH , äGQÉ«°ùdG áÑ©d , áªîØdG ÜÉ©dC’G , (Ö©∏dG) ∑ôëàŸG …ƒ∏©dG
äGôc , º°ù÷G AÉæH RÉ¡L , ¥QƒdG Ö©d , OÔdG ôéM , (ÜÉ©dC’G) ÉeGódG áÑ©d , (Ö©∏dG)
∫ÉÑM äÉ≤∏W , ábƒ∏MR , ±GógC’G äÉ°üæe , AÉª°U ¢SGôLCG , IôµdG Ö°üf ä’BG , hOQÉ«∏ÑdG
, ∫ƒÑ°ù«ÑdG äGRÉØb , (Ö©∏dG OGƒe) áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM , ÚdƒÑeGÎdG , (á«°VÉjôdG OGƒŸG)
»∏◊G , OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TC’ ¢SGôLCG , OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T πª◊ äÉfGó©ª°T , ≥∏MõàdG ìGƒdCG
ó«°U , (IQÉæ°üdG) ó«°üdG ¿ÉÑ°†b , äÉjƒ∏◊Gh IAÉ°VE’G OGƒe AÉæãà°SÉH ,OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TC’
¬jƒªàdG äÉ°TÉ°T , IQGhódG äGhGô¡dG , (Ö©∏dG) º©£dG »YÉæ£°U’G ó«°üdG , (Ö©∏dG) ∂ª°ùdG
. (á«°VÉjôdG OGƒŸG)
IOhóëŸG á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ≠f’ »°S »j ¿õæ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, hGOGó«¡fÉf ƒµfÉ°ûfÉf , É°TGójG ƒ¨fG ƒ¨fÉj , ≠fhO 1 , ƒd 4 , 02 iO 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ™fhó¨fGƒZ , »°ûfõæ°T
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
117165 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , äÉæ«©dG ™jRƒJ äÉeóN , äÉéàæŸGh ™∏°ùdG ¢VôY äÉeóN
,∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY , ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ¿ÓYE’G
áfÉ©à°S’G äÉeóN , á«ª«¶æàdG äGQÉ°ûà°S’Gh ∫ÉªYC’G IQGOEGh , áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’
, ¥ƒ°ùdG äÉ°SGQO äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , (∫ÉªYC’G IóYÉ°ùe) á«LQÉN QOÉ°üÃ
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∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°S’G äÉ`` eóÿG , ∫Éª`` YC’G º«`` ¶æJ äGQÉ°û`` à°SG
¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , á«æ¡ŸG
™FÉ°†Ñ∏d ¢ü«NÎ∏d ájQÉéàdG IQGOE’G äÉeóN , QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóN , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ
¢VGôZC’ AÉjRC’G ¢VhôY º«¶æJ , äGAÉ°üME’G ™«ªŒ äÉeóN , øjôNB’G øe äÉeóÿGh
äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , áãdÉK ±GôWC’ ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG ΩGôHEGh ¢VhÉØàdGh , á«éjhôJ
äÉeóN , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ádÉch äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÈY ájQÉéàdG
™∏°ùdG AGô°T) øjôNBÓd äÉjÎ°ûŸG äÉeóN , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ äÉeóN , ád’ódG
âfÎfE’G ≈∏Y ¥ƒ°S Ò`aƒJh , á«≤jƒ°ùàdG çƒëÑdG äÉeóN , (iôNC’G äÉcô°û∏d äÉeóÿGh
ÚWƒàdG IOÉYEG äÉeóN , Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEG , äÉeóÿGh ™∏°ù∏d Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d
äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ , á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ äÉeóN , äÉcô°û∏d
QhôŸG ácôM Ú°ù– äÉeóN , äÉ©«ÑŸG õjõ©àd πãeC’G åëÑdG ∑ôfi äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G
≥`` `«bóJ , áÑ°SÉëŸG , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉfÉ«ÑdG áfÉ«°Uh åjó–h , ÖjƒdG ™bƒe ≈∏Y
äÉeóNh , ™«ÑdG •É≤f ÒLCÉJ , ájÉYôdG øY åëÑdG äÉeóN , ™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ , ∫Éª`` YC’G
äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷ÉH hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«Ñ£dG
IOhóëŸG á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ≠f’ »°S »j ¿õæ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, hGOGó«¡fÉf ƒµfÉ°ûfÉf , É°TGójG ƒ¨fG ƒ¨fÉj , ≠fhO 1 , ƒd 4 , 02 iO 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ™fhó¨fGƒZ , »°ûfõæ°T
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
, äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
ΩÓ¡dG , áXƒØëŸG hCG áNƒÑ£ŸG hCG áØØ`` éŸG QÉ°†``ÿG hCG ¬`` cGƒØdG , Ωƒ`` `ë∏dG äÉ°ü`` ∏îà°ùe
. 29 áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG , ≈HôŸGh
Ω.´.Ω.¢T Ωƒë∏d ôFÉ°ûÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ÓZ , 2 á°†¡ædG êGôHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
129395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
, äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
ΩÓ¡dG , á`` XƒØëŸG hCG á`` `NƒÑ£ŸG hCG áØ``ØéŸG QÉ°†`` ÿG hCG ¬`` cGƒØdG , Ωƒ`` `ë∏dG äÉ°ü`` `∏îà°ùe
. 29 áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG , ≈HôŸGh
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Ω.´.Ω.¢T Ωƒë∏d ôFÉ°ûÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ÓZ , 2 á°†¡ædG êGôHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
131927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
, äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
ΩÓ¡dG , áXƒØëŸG hCG áNƒÑ£ŸG hCG áØØéŸG QÉ°†`` `ÿG hCG ¬`` cGƒØdG , Ωƒë`` ∏dG äÉ`` °ü∏îà°ùe
. 29 áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG , ≈HôŸGh
Ω.´.Ω.¢T Ωƒë∏d ôFÉ°ûÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 130 : Ü.Q 739 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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131928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
, äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
ΩÓ¡dG , áXƒØëŸG hCG áNƒÑ£ŸG hCG áØ`` ØéŸG QÉ°†`` ÿG hCG ¬`` `cGƒØdG , Ωƒ`` ë∏dG äÉ`` `°ü∏îà°ùe
. 29 áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , .πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG , ≈HôŸGh
Ω.´.Ω.¢T Ωƒë∏d ôFÉ°ûÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 130 : Ü.Q 739 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
132021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
, äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
ΩÓ¡dG , áXƒ`` ØëŸG hCG á`` NƒÑ£ŸG hCG áØ`` ØéŸG QÉ°†`` ÿG hCG ¬`` cGƒØdG , Ωƒ`` ë∏dG äÉ`` °ü∏îà°ùe
. 29 áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG , ≈HôŸGh
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Ω.´.Ω.¢T Ωƒë∏d ôFÉ°ûÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 130 : Ü.Q 739 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
132023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
, äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
, QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
ΩÓ¡dG , áXƒØëŸG hCG áNƒÑ£ŸG hCG áØ`` ØéŸG QÉ`` °†ÿG hCG ¬`` cGƒØdG , Ωƒ`` ë∏dG äÉ`` °ü∏îà°ùe
. 29 áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG , ≈HôŸGh
Ω.´.Ω.¢T Ωƒë∏d ôFÉ°ûÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 130 : Ü.Q 739 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ájôª◊G 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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133569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒë∏d äÉ«›ÈdG : Gójó–h πjõæà∏d á∏HÉ≤dG Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J äÉ«›ôH
Úµªàd iôNC’G ádÉ≤ædG Iõ¡LC’Gh ájƒ∏ÿG ∞JGƒ¡dGh á«còdG ∞JGƒ¡dGh ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG
áë°üdÉH ájÉæ©dGh á«Ñ£dG ä’ÉéŸG »`a äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ«H óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe Úeóîà°ùŸG
: Gójó–h πjõæà∏d á∏HÉ≤dG Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J äÉ«›ôH , á«∏≤©dG áë°üdG ä’É›h á«`aÉ©dGh
ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dGh á«còdG ∞JGƒ¡dGh ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒë∏d äÉ«›ÈdG
≈dEG ∫ƒ°UƒdGh Ohõe ≈dEG Ohõe øe äGQÉ°ûà°S’G Ö∏W øe Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùŸG Úµªàd
äÉ«›ôH , ≥Ñ°S ÉÃ ≥∏©àj Éª«`a ôjQÉ≤àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG äÓé°Sh äGQÉÑàN’G èFÉàf
∞JGƒ¡dGh ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒë∏d äÉ«›ÈdG : Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J
º∏©àdG á£°ûfCG »`a ácQÉ°ûŸG øe Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùŸG Úµªàd ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dGh á«còdG
äGô“DƒŸGh á«◊G äGô“DƒŸG »`a ácQÉ°ûŸGh Qƒ°†◊G : Gójó–h âfÎfE’G ÈY ó©H øY
Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH , áØ°TQDƒŸG iÈµdG ä’ƒ÷G ∫ƒM ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e IógÉ°ûeh á«∏YÉØàdG
¢UGôbCG : Gójó–h á«ªbôdG §FÉ°SƒdG , á«`aÉ©dGh áë°üdÉH ájÉæ©dGh Ö£dG ä’É› »`a
πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äÓ«é°ùàdGh É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG á«ªbôdG ƒjó«`ØdG
3 ¬«H ΩG äÉØ∏e , á«`aÉ©dGh áë°üdÉH ájÉæ©dGh Ö£dG ä’É› »`a äÉeƒ∏©e ¢Vô©J »àdG
»µÑ°ûdG åÑdGh á«fhÎµdE’G ¢TÉ≤ædG äÉMƒd äGQƒ°ûæeh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG 3 ¬«H ΩG äÓ«é°ùJh
Ö£dG ä’É› »`a äÉeƒ∏©e ¢Vô©d »µÑ°ûdG åÑdGh âfÎfE’G ÈY Ió≤©æŸG äGhóædGh
. á«`aÉ©dGh áë°üdÉH ájÉæ©dGh
¢TÒ°ùjQ ófBG ø°û«cƒjójG ∫Éµjó«e Qƒa ø°ûjófhÉa ƒjÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 55905 ÉJƒ°ù«æ«e Î°ù«°ûJhQ , ƒ«∏HO ¢SEG âjÎ°S â°SÒ`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
∞°TGƒµdG , á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G áWô°TCG , á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G äÉYƒª›
äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd ¢ü«î°ûàdG äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG
äÉ°Uƒëa , á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ¢üëØdG
, á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G äGhOCG »`a áeóîà°ùŸG π«dÉëŸG , »Ñ£dG ¢ü«ë°ûàdG
Ö∏©dG , á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G »`a ΩGóîà°SÓd ∞°TGƒc ≈∏Y …ƒà– »àdG äGƒÑ©dG
∞°TGƒc ≈∏Y …ƒà– »àdG QÉÑàN’G Ö∏Y , á«Ñ£dG ¢ü«î°ûàdG ∞°TGƒc ≈∏Y …ƒà– »àdG
áÑ∏Y »`a IOƒLƒŸG á«Ñ£dG ∞°TGƒµdG , ÈàîŸG »`a »°ü«î°ûàdG »Ñ£dG QÉÑàNÓd á«FÉ«ª«c
äÉYƒª› , ájÈàîŸG á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG äÉ°UƒëØdG , »Ñ£dG »°ü«î°ûàdG ΩGóîà°SÓd
, ájÈàîŸG á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG äÉ°UƒëØ∏d áWô°TCG , …ÈàîŸG »Ñ£dG »°ü«î°ûàdG ¢üëØdG
¢ü«î°ûJh ∞°ûµ∏d »Ñ£dG ¢ü«î°ûàdG äÉ°Uƒëa , ájÈàîŸG á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG ∞°TGƒµdG
QÉÑàN’ ¢üëa äGhOCGh ∞°TGƒc º°†J á«ÑW äÉYƒª› , ¢VôŸG OƒLh øe ócCÉàdGh ¢VôYh
iôNC’G á«Lƒdƒ«ÑdG πFGƒ°ùdGh ∫ƒÑdGh ÉeRÓÑdGh …ô°ûÑdG π°üŸGh ΩódG »`a äGOÉ°†e OƒLh
ájÈàîŸG äGQÉÑàN’G , á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd á«fƒ∏dG á«YÉæŸG äGQÉÑàN’Gh áé°ùfC’Gh
Iõ¡LCG , äGQóîŸGh ∫ƒëµdG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G äGhOCG , á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd á«YÉæŸG
, äGQóîŸGh ∫ƒëµdG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G áWô°TCG , ∫ƒëµdGh äGQóîŸG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G
äGQóîŸG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G íFGô°T , ∫ƒëµdGh äGQóîŸG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G ÜGƒcCG
. 5 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG ∫ƒëµdGh
ÊÉÑeƒc ó«àª«∏fG ∫ƒæ°TÉfÎfG ≠«à°SƒæZÉjO ó«HGQ äƒHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«£dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
´QÉ°T , ¢ùµ«∏Ñeƒc ΩG ∫G , 2 πØ«d Îæ°S ¢ù«fõ«H ’GOÒ`a , 32 ¢ù«`ahG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
»H »°S , GQÉcÒcÒH , âµjÎ°ùjO ¢ù«fõ«H ∫GÎæ°S , 3 ¿hR , …ƒjôH
É£dÉe , ÉàdÉe 3040 …O
2019/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
π«∏ëàdGh ó«cCÉàdGh ¢Vô©dGh ájÈàîŸG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G ≈∏Y Iô£«°ùdG äGô°†ëà°ùe
…ÈàîŸG ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸG á«FÉ«ª«µdG ∞°TGƒµdGh á«°ü«î°ûàdG ∞°TGƒµdG , …ÈàîŸG
ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G äGhOCG »`a áeóîà°ùŸG π«dÉëŸG , »ãëÑdG hCG
∞°TGƒµdG º°†J äÉYƒª› , á«Ñ£dG äÉjÉ¨dG Ò¨d QÉÑàN’G áWô°TCG , »ãëÑdG hCG …ÈàîŸG
∫ƒÑdGh ÉeRÓÑdGh …ô°ûÑdG π°üŸGh ΩódG »`a äGó°†à°ùe OƒLh QÉÑàN’ äÉ°UƒëØdGh
á°ü°üîŸG á«°ü«î°ûàdG äÉ°UƒëØdG äÉYƒª› , áé°ùfC’Gh iôNC’G á«Lƒdƒ«ÑdG πFGƒ°ùdGh
ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸG á«°ü«î°ûàdG äGô°†ëà°ùŸG , »ãëÑdG hCG …ÈàîŸG ΩGóîà°SÓd
äGhOCGh ∞°TGƒµdG πª°ûJ »àdG á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G äÉYƒª› , »ãëÑdG hCG …ÈàîŸG
…ÈàîŸG ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸG »`aGôLƒJÉehôµdG »YÉæŸG ¢üëØdG äGQÉÑàNG , QÉÑàN’G
hCG …ÈàîŸG ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸG á«YÉæŸG ájÈàîŸG ¢ü«î°ûàdG äÉ°Uƒëa , »ãëÑdG hCG
, çƒëÑ∏d hCG …ÈàîŸG ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸG ájÈàîŸG á«°ü«î°ûàdG äÉ°UƒëØdG , »ãëÑdG
äGó°†à°ùe OƒLh QÉÑàN’ äGhOCGh ∞°TGƒµdG ≈∏Y …ƒà– »àdG …ÈàîŸG QÉÑàN’G äÉYƒª›
äGhOCG , áé°ùfC’Gh iôNC’G á«Lƒdƒ«ÑdG πFGƒ°ùdGh ∫ƒÑdGh ÉeRÓÑdGh …ô°ûÑdG π°üŸGh ΩódG »`a
, ∫ƒëµdGh äGQóîŸG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G Iõ¡LCG , äGQóîŸGh ∫ƒëµdG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G
äGQóîŸG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G ÜGƒcCG , äGQóîŸGh ∫ƒëµdG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G áWô°TCG
. ∫ƒëµdGh äGQóîŸG øY ∞°ûµ∏d QÉÑàN’G íFGô°T , ∫ƒëµdGh
ÊÉÑeƒc ó«àª«∏fG ∫ƒæ°TÉfÎfG ≠«à°SƒæZÉjO ó«HGQ äƒHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«£dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
´QÉ°T , ¢ùµ«∏Ñeƒc ΩG ∫G , 2 πØ«d Îæ°S ¢ù«fõ«H ’GOÒ`a , 32 ¢ù«`ahG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
»H »°S , GQÉcÒcÒH , âµjÎ°ùjO ¢ù«fõ«H ∫GÎæ°S , 3 ¿hR , …ƒjôH
É£dÉe , ÉàdÉe 3040 …O
2019/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134170 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. 30 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG ôµ°ùdG äÉéàæeh ôµ°ùdG
…O ¢ûJG »H . ¿G …O ¢SG …Ô«`ØjQ RôZƒ°T ∫GÎæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Éjõ«dÉe , Qƒ¨fÓ«°S , ΩÓY √É°T 4000 , É¨«J ƒJÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 13 áÄØdG »`a
äÉ`` `°†ÑædG á`` `ë∏°SCG , ∞`` `FGò≤dGh ô`` FÉ`` NòdG , äGô`` `éØàŸG , á`` `ë∏°SC’G , á`` jQÉ`` ædG á`` ` ë∏°SC’G
. á«°ù«WÉæ¨ehô¡µdG á`` ë∏°SC’G , Qõ«∏dG á`` ë∏°SCG , á«°ù«WÉæ¨ehô¡µdG
´.Ω.¢T á°†HÉ≤dG êOG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , ájQÉ≤©dG QGódG ácô°T ≈æÑe , áMGôdG ÅWÉ°T , »ÑXƒHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H - 2019/7/9 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018093200 : ájƒdhC’G ºbQ) : á``````````jƒdhC’G ≥````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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134389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
á«µ∏°SÓdG äÉ`` ≤«Ñ£àdG ∫ƒcƒJhôH äÉ``eóN Ò`aƒJ , á`«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G äÉeóN
äÉfÉ`` ` «ÑdG π`` `≤f äÉ`` eóN , á`` `æeBG ä’É``°üJG äGƒ`` `æb Ωó`` `îà°ùJ »`` àdG ∂∏`` `J ∂dP »`` a É`` `Ã
äÉµÑ°T ≈dEG âfÎfE’G ÈY ó©H øY øeBG ∫É°üJÉH Ú`` eóîà°ùŸG ó`` jhõJ , áfƒ`` ª°†ŸG äƒ`` °üdGh
. á``°UÉÿG ôJƒ``«ÑªµdG
´.Ω.¢T á°†HÉ≤dG êOG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , ájQÉ≤©dG QGódG ácô°T ≈æÑe , áMGôdG ÅWÉ°T , »ÑXƒHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H - 2019/7/9 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018093200 : ájƒdhC’G ºbQ) : á``````````jƒdhC’G ≥````M
(»HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
134390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
, äÉµÑ°ûdG ÈY áæeC’G äÉ«∏ª©∏d äÉ«›ÈdG ôjƒ£J , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ
.ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ≥«Ñ£J ∫ƒ∏ëH á≤∏©àŸG ôjƒ£àdG äÉeóN
´.Ω.¢T á°†HÉ≤dG êOG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , ájQÉ≤©dG QGódG ácô°T ≈æÑe , áMGôdG ÅWÉ°T , »ÑXƒHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H - 2019/7/9 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018093200 : ájƒdhC’G ºbQ) : á``````````jƒdhC’G ≥````M
(»HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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131738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
»`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd äÉ°üæe , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äÉ°üæe , äÉ°üæe
øë°T äÉ°üæe , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d øë°T äÉ°üæe , øë°T äÉ°üæe , ≠ÑàdG Úî°ùJ
á«FÉHô¡c πHGƒc , á«FÉHô¡c πHGƒc , ≠ÑàdG Úî°ùJ »`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd
, ≠ÑàdG Úî°ùJ »`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd á«FÉHô¡c πHGƒc , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d
øë°T Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d øë°T Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd øë°T Iõ¡LCG
, á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äÉjQÉ£ÑdG , ≠ÑàdG Úî°ùJ »`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd
»H ¢SG ƒj øë°T Iõ¡LCG , ≠ÑàdG Úî°ùJ »`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd äÉjQÉ£ÑdG
»`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd »H ¢SG ƒj øë°T Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d
äGQÉ«°ùdG »`a øë°T Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äGQÉ«°ùdG »`a øë°T Iõ¡LCG , ≠ÑàdG Úî°ùJ
ôFÉé°ù∏d áØ∏ZCGh äÉHGôLh ádƒªfi øë°T Ö∏Y , ≠ÑàdG Úî°ùJ »`a áeóîà°ùŸG Iõ¡LCÓd
»`a áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd áØ∏ZCGh äÉHGôLh ádƒªfi øë°T Ö∏Y , á«fhÎµdE’G
. √ÓYCG ÉgôcP OQGƒdG äÉéàæª∏d áØ∏ZCGh äÉHGôLh á«bGh á«£ZCG , ≠ÑàdG Úî°ùJ
óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G3 QG2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
131739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
É¡H á«∏£e hCG á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸG , É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG
Iô`` «¨°üdG »∏◊Gh á`` «dóàŸG Oƒ`` ≤©dGh •Gô`` bC’Gh º`` JGƒÿGh óFÓ`` ≤dGh QhÉ`` °SC’G : Gójó–h
IÒ¨°üdG π°SÓ°ùdGh ≥æ©dG äÉ£HQ ¢ù«HÉHOh (ΩÉªcC’G §HGôe) äÉeÉeõdGh áæjõdG ¢ù«HÉHOh
, áæjõdG Ö∏Yh äÉYÉ°ùdG QhÉ°SCGh í«JÉØª∏d äÉ≤∏M øª°†àJ »àdG IÒ¨°üdG π°SÓ°ùdGh
âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG ¬Ñ°Th áÁôµdG QÉéMC’G , äGôgƒéŸG
. á≤«bódG
-189-

(1334) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G3 QG2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd ,âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
131740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
OGƒe , ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG , (á«Ñàµe ΩRGƒd) È◊G ΩÓbCG , çÉKC’G GóY , á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh á«°SÉWô≤dG
äÉ¶MÓŸG ôJÉaO : Gójó–h á«bQƒdG äÉéàæŸG , iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG , ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG
áYƒæ°üŸG äÉéàæŸG , áHÉàµdG ¥GQhCGh áHÉàµdG ôJÉaOh áZQÉØdG äÓéŸGh äGôµØŸGh áHÉàµdG ôJÉaOh
Ö∏Yh ÉjGó¡dG ≈∏Y áHÉàµ∏d äÉbÉ£Hh äÉØ∏¨ŸGh ≥FÉKƒ∏d äÉØ∏e : Gójó–h iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe
Qƒ°üdG , äÉLƒdÉàµdGh äÉÁƒ≤àdGh äÉÑ«àµdGh ÖàµdGh äÓéŸG É¡«`a ÉÃ äÉYƒÑ£ŸG , ÉjGó¡dG
Ö«°VƒàdGh ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸGh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG , á«°SÉWô≤dG , á«`aGôZƒJƒØdG
. Ö«°VƒàdGh ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCGh ≥FÉbQh ¥GQhCG , iôNC’G äÉÄØdG »`a IOQGƒdG ÒZ
óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G3 QG2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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131741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
ôFÉé°ù∏d Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G øe áYƒæ°üe áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y
áZƒHóŸG Oƒ∏÷G hCG áZƒHóŸG Oƒ∏÷G øe áYƒæ°üe áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y , á«fhÎµdE’G
áZƒHóŸG Oƒ∏÷G øe áYƒæ°üe áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG ΩRGƒ∏d Ió∏≤ŸG
ÚæNóŸG äÉéàæe , ≠ÑàdG Úî°ùàd áeóîà°ùŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd áZƒHóŸG Oƒ∏÷G hCG
øe áYƒæ°üŸG ôØ°ùdG ≥jOÉæ°U , Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷G hCG áZƒHóŸG Oƒ∏÷G øe áYƒæ°üŸG
√òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G , áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
äÉbÉ£H Ö∏Yh ≥jOÉæ°üdGh äÉØ∏¨ŸGh ¢SÉ«cC’Gh áØ∏ZC’Gh äÉHGô÷Gh Ö∏©dG Gójó–h OGƒŸG
ÜÉ«K ≥jOÉæ°Uh ájó∏L ∞àc Qƒ«°Sh ô¡¶dG ÖFÉ≤Mh øjOGõ÷Gh Qƒ«°ùdGh ßaÉëŸGh ¿ÉªàF’G
ó∏L) ó∏÷G hôa øeh ájó∏L ìGƒdCG øe hCG Oƒ∏÷G øe áYƒæ°üŸG ôØ°ù∏d IóYh ÖFÉ≤Mh
ÖFÉ≤◊G , äÉeGóîà°S’G IOó©àŸG ¢SÉ«cC’G , áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L , (ó«∏≤J
Ö∏Yh í«JÉØŸG Ö∏Yh øjOGõ÷Gh Ö«L ßaÉfih πªë∏d ÖFÉ≤◊Gh ¢†HÉ≤ŸG äGP ádƒªëŸG
ÖFÉ≤Mh ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , ój ÖFÉ≤Mh ôØ°ùdG á©àeG äÉbÉ£Hh äÉbÉ£ÑdG
äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤Mh ô¡X §æ°Th ô¡X ÖFÉ≤Mh ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤Mh á©àeC’G
. »°ûª∏d »°üYh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , π«ªéàdG
óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G3 QG2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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131742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢SÉÑ∏dG
óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G3 QG2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
131743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
äÓeÉM , É¡JÉ≤ë∏eh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äÓeÉM , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äÓeÉM
Ö∏Y äÓeÉM , ôFÉé°ù∏d äÓeÉM , ™ÑàdG Úî°ùàd Ωóîà°ùJ »àdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd
á«fhÎµdEG Iõ¡LCÓd áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d áØ∏ZCGh äÉHGôLh
Ö∏Y , ÚæNóŸG äGhOCG äÓeÉM , ôFÉé°ùdG áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y , ≠ÑàdG Úî°ùàd áeóîà°ùŸG
á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd Ö∏Y , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d Ö∏Y , ÚæNóŸG äGhOC’ áØ∏ZCGh äÉHGôLh
äGhOCG , ôFÉé°ùdG Ö∏Y , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG äGhOCG Ö∏Y , ≠ÑàdG Úî°ùàd áeóîà°ùŸG
Ö∏Y , ≠ÑàdG Úî°ùJ äÉéàæŸ ÚæNóŸG äGhOCG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d ÚæNóŸG äGhOCG , ÚæNóŸG
OGƒYC’ ≥jOÉæ°üdG hCG äÓeÉ◊G hCG Ö∏©dGh ôFÉé°ùdG ¢†aÉæe , ôFÉé°ùdG áØ∏ZCGh äÉHGôLh
äGhOCG , É¡æ«î°ùJ ¢VGôZC’ ≠ÑàdG äÉéàæe Ö∏Y hCG äÓeÉMh áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y , ≠ÑàdG
áÄØdG »`a √ÓYCG IQƒcòŸG äÉéàæª∏d ΩRGƒ∏dGh AGõLC’G , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d ÚæNóŸG
Ö∏Y , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ™ÑàdG OGƒYCG hCG É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LCG , 34
á«bGh áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Y , É¡æë°T IOÉYEG ºàJ »àdG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG áØ∏ZCGh äÉHGôLh
á«fhÎµdE’G ÚNóàdG äGhOCG hCG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d πª◊ Ió©e áØ∏ZCGh äÉHGôLh Ö∏Yh
. ≠ÑàdG Úî°ùJ äÉéàæe hCG
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óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G3 QG2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
131972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdG äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
, Égôjƒ£Jh »Hƒ°SÉ◊G OÉà©dGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉ`æ°üdG çÉëHC’Gh
áª¶fCGh á«Hƒ°SÉ◊G áª¶fC’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG IQGOEG Gójó–h á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG
á«LƒdƒæµàdGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , ™bƒŸG »`ah ó©H øY Ò¨∏d äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ
â«ÑãJh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ πeÉµJh á«Hƒ°SÉ◊G áª¶fC’Gh äÉ«›ÈdG πeÉµJ Gójó–h
πeÉµJh äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæµàd á«àëàdG á«æÑdG π«MôJh »Hƒ°SÉ◊G OÉà©dGh äÉ«›ÈdG
áª¶fCGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG º«ª°üJ ∫É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉfÉ«ÑdG
ä’É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , É¡eGóîà°SGh Égò«`ØæJh ÉgQÉ«àNGh Ò¨∏d äÉ«›ÈdG
áª¶fCGh á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG á÷É©eh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG
äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ´hô°ûe IQGOEGh á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G É«LƒdƒæµJh äÉeƒ∏©ŸG
ájÉªMh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ º«¶æJh IQGOEGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdGh áª¶fC’Gh øeC’G IQGOEGh
áª¶fCGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG §«£îàd ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG
äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCGh äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæµàd á«àëàdG á«æÑdGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdGh äÉ«›ÈdG
, É¡«∏Y ±Gô°TE’Gh É¡∏«¨°ûJh É¡≤«KƒJh É¡æjƒµJh É¡∏«MôJh É¡∏≤fh ÉgQÉÑàNGh É¡à«ÑãJh
äÉ«›ÈdG áª¶fCGh äÉéàæe ΩGóîà°SÉH á£ÑJôŸG ºYódG äÉeóNh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
á«æÑdG π«MôJh ™jQÉ°ûŸG IQGOEGh äÉ«›ÈdG áª¶fCG πeÉµJ äÉeóNh äÉ«›ÈdG Gójó–h
Ö«°SGƒ◊G øeCG ∫É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉ«›ÈdG äÓ«∏–h á«àëàdG
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á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdÉH á°UÉÿG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , áª¶fC’G IQGOEG äÉ«›ôHh
äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG Gójó–h á«Hƒ°SÉ◊G ™jQÉ°ûŸG IQGOEG äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG åjóëàd
É«LƒdƒæµJ áª¶fCG §«£îJ , á«àëàdG á«æÑdG ´hô°ûe IQGOEGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh
ôjƒ£Jh º«ª°üJ , É¡JQGOEGh É¡ª«ª°üJh äÉ«›ÈdG áª¶fCGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh äÉeƒ∏©ŸG
á«°VGÎa’G ä’B’Gh äÉjhÉ◊G ™e É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G áª¶fCGh øeCG IQGOEG äÉ«›ôH
ôjƒ£Jh º«ª°üJ , á∏°üdG äGP áÑ°Sƒ◊G Iõ¡LCGh äÉÄ«Hh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d á«àëàdG á«æÑdGh
ºYódGh á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG åjóëàd á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG
á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG á÷É©eh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG ä’É› »`a
É«LƒdƒæµJ ´hô°ûe IQGOEGh á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G É«LƒdƒæµJh äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCGh
IQGOEGh IQGóŸG ÒZ ∫ƒ°UC’Gh çOGƒë∏d áHÉéà°S’Gh øeC’G IQGOEGh äÉfÉ«ÑdG ™ªLh äÉeƒ∏©ŸG
IQÉ°†dG èeGÈdG ∞°ûch äÉµÑ°ûdG ≈dEG ∫ƒNódG áÑbGôeh Iôªà°ùŸG áÑbGôŸGh èeGÈdG í«ë°üJ
á°üNQ IQGOEGh äÉ«›ÈdG ¢SÉ«bh äÉØ∏ŸG ™jRƒJh ∫ƒ°UC’G IQGOEGh áª¶fC’G IQGOEGh É¡LÓYh
πeÉµJ áÑbGôeh É¡H á°UÉÿG äÉæjƒµàdG IQGOEGh É¡d ∫Éãàe’Gh É¡«`a ≥«bóàdGh äÉ«›ÈdG
äGAGôLE’G ò«`Øæàdh á«©ÑàdG §«£îJh AGOC’G áÑbGôeh É¡àjÉªMh äÉfÉ«ÑdG ±É°ûàcGh äÉØ∏ŸG
ºYódG äÉeóN , áª¶fC’G ádÉM Ò«¨J hCG áØ°ûàµŸG ä’É◊G á÷É©e ±ó¡H É≤Ñ°ùe IOóëŸG
É¡à«ÑãJh á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdGh áª¶fC’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG IQGOEG Gójó–h »æ≤àdG
É«LƒdƒæµJ OÉà©d »æ≤àdG ºYódG »æ≤àdG ºYódG , É¡MÓ°UEGh É¡«`a πcÉ°ûŸG ±É°ûµà°SGh
äÉ«∏ªYh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ äÉ«∏ªY áà“CGh äÉcô°ûdG iód äÉ«›ÈdG áª¶fCGh äÉeƒ∏©ŸG
. äÉcô°ûdG
∂fEG Ωƒ«fÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 94608 ¬jG »°S , π«`ØjôÁEG , 300âjƒ°S , âjÎ°S πjƒH 2100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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131974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
∫ƒ°ùZ , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR , Qƒ``£Y , ¿ƒ`` HÉ°U , §°ûch »∏L , π`` ≤°U , ∞«¶æJ
(ø``°Tƒd) ∫ƒ`` °ùZ , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d (ø°Tƒd)
á«∏«ªéàdG á©æbC’G , ô©°ûdG äÉØ£∏eh ƒÑeÉ°ûdG , ô©°û∏d PGPQ , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ô``©°û∏d
πjõe , É«fƒdƒc , ábÓ◊G ó©H Ée äGô°†ëà°ùe , â«dGƒàdG AÉe , ¿ƒHÉ`` °U , ô©°ûdG ÆÉ`` `Ñ°UCG , ô©°û∏d
¢SCGôdG IhôØH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ¥ô©dG πjõeh »°üî°ûdG ∫Éª©à°SÓd á¡jôµdG í`` FGhôdG
º`` Ø∏d ∫ƒ`` °ùZ , ¿É`` æ°SC’G ¿ƒé©e , ô`` ©°ûdG ∞«`Ø°üàd äÉ``éàæe , ô`` ©°ûdG äÉfƒ∏e , ô©°ûdGh
ÒZ äGô`` °†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’Gh ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô``°†ëà°ùe , »Ñ£dG ΩGó``îà°S’G ô`` ` «¨d
, Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ΩÉ`` ªëà°S’Gh ¢TódG äGô`` °†ëà°ùe , â«dGƒà∏d á«ÑW
Éeh πÑb Ée äGô°†ëà°ùe , ábÓë∏d äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑ∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZh äÉÁôc , äƒjR
¢ùª°û∏d ¢Vô©àdÉH Iô°ûÑdG QGôª°SE’ äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG ádGR’ äGô°†ëà°ùe , ábÓ◊G ó©H
ΩÓg , êÉ«µŸG ádGREG h êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒ∏d äGô°†ëà°ùeh
äGOÉ`` ªµdG , ø`` £b OGƒYCG , »æ£b ∫õZ , ∂dÉàdG ¥ƒ`` ë°ùe , √ÉØ°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , ∫hÎH
hCG Ö«WÎdG á≤Ñ°ùŸG á«∏«ªéàdG äGOÉªµdG , á«∏«ªéàdG áë°SÉŸG πjOÉæŸG hCG πjOÉæŸG , á«∏«ªéàdG
äGô°†ëà°ùe ábÉH , á«∏«ªŒ á©æbCG , á«∏«ªéàdG áë°SÉŸG πjOÉæŸG hCG πjOÉæŸG , ∞«¶æàdG IOÉÃ áHô°ûŸG
º`` °ù÷Gh Úeó≤dGh ¬LƒdÉH ájÉ`` æ`©∏d äGô°†ëà°ùŸGh äÉ``ÁôµdG , (ø°Tƒd) ä’ƒ`` °ùZ , ¬LƒdG π«ªéàd
¢VGôZC’ á≤°UÓdG OGƒŸG , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd á≤°UÓdG OGƒŸG , ô©°ûdGh ôaÉXC’Gh ¢SCGôdG Ihôah
¢VGôZC’ Rƒ``∏dG Ö«∏M , ƒ÷G Ò£©J äGô°†ëà°ùe , ábÓ◊G ó©H ÉŸ (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ , π«ªéàdG
¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG ¢VGôZC’ GÒ`aƒdC’G QÉÑ°U äGô°†ëà°ùe , Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U , Rƒ`` ∏dG âjR , π``«ªéàdG
á`` «YhCÓd äÉ`` °†HÉb , (ájô£Y äƒjR) Qƒ£Y , (â«dGƒJ OGƒe) ¥ô©∏d äGOÉ°†e , ¥ô©∏d OÉ°†e
äÉjÉ¨d â°ù«d ΩÉªëà°SG ìÓeCG , á`` `«ÑW ¢VGôZC’ Ωó``îà°ùŸG ±ÓîH º°ù∏H , π`` «ªéàdG ¢VGôZC’
ô`` °üb äGô°†ëà°ùe , äƒ`` ªZÈdG âjR , ≈ë∏dG ÆÉ`` `Ñ°UCG , ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , á«ÑW
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¢TÉ`` ©fE’ äGPGPQ , á`` jòMCÓd äÉ`` ©ª∏e , ájòMCÓd äÉ`` Áôc , π``«ªéàdG ¢VGôZC’ (¿GƒdCG äÓ`` jõe)
ájô£Y äƒjR , RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y äƒ``jR , º`` ØdG á`` `ëFGQ ¢TÉ©fE’ áWô°TCG , ºØdG á`` ëFGQ
º≤WCG , á`` æjõdG ¢VGôZC’ ∞¶æe Ö«∏M , ¿Éæ°SC’G º≤WCG ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe , OÉ`` ÑµdG øe
, äÉfGƒ``«ë∏d π`` «ªŒ äGô`` °†ëà°ùe , ∞`` «ëæàdG äÉ`` `jÉ¨d π`` «ªŒ äGô``°†ëà°ùe , π`` «ªŒ
¢†««ÑJ ΩÓg , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äÉ`` Áôc , Æƒ`` HóŸG ó∏é∏d äÉ`` Áôc , á`` «∏«ªŒ äÉÁôc
ádGRE’ ¿ƒHÉ°U , ¿Éæ°SC’G º≤WCG º«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G º≤WCG äÉ©ª∏e , ¿Éæ°SC’G
á`` ¡jôc íFGhQ äÓ`` jõe , ¿Gƒ«◊G hCG ¿É°ùfEÓd á¡jôc íFGhQ äÓjõe , á¡jôµdG íFGhôdG
hCG á«°üî°T á«ë°U ¢VGôZC’ ∫É``°ùàZG äGô°†ëà°ùe , ô`` ©°T äÓ`` ` jõe , á`` Ø«dC’G äÉfGƒ«ë∏d
, á`` «∏«ªŒ ÆÉ`` Ñ°UCG , ±É÷G ƒÑeÉ°ûdG äGô°†ëà°ùe , (â«dGƒJ OGƒe) á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’
, (Iô``Øæ°S) èë°S ¥Qh , (Iô`` Øæ°S) èë°S ¢TÉ`` ªb , (Iô`` Øæ°S) èë°S ¥ƒ`` `ë°ùe , É`` «`fƒdƒµdG AÉ`` e
äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , ájÒKCG äƒjR , ájÒKCG äÉ°UÓN , ájÒKCG äÉ°UÓN
äGô°†ëà°ùe , IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd á≤°U’ OGƒe , ÖLGƒ◊G ΩÓbCG , ÖLGƒ◊G π«ªŒ
¢TƒeQ , »µdGh π`` «°ù¨dG »`a Ωóîà°ùJ á°ûªbCÓd äÉæ«∏e , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , ¢Tƒeô∏d π«ªŒ
á`` «°SÉ°SCG ô°UÉ`` æY , IQÉ`` ©à°ùe ôaÉ`XCG , QÉ`` ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd á`` ≤°U’ OGƒe , IQÉ`` ©à°ùe
OGƒe , ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ ΩÓg , ΩGóbC’G ¥ô©àd ¿ƒHÉ°U , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , QƒgõdG Qƒ£©d
ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÉfƒ∏e , π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«ægO
º≤WCG , π«ªŒ ¢VGôZC’ ÚdRÉa , Úª°SÉ«dG âjR , (ô£Y) ¿ƒfƒjG QƒîH , π«ªŒ ¢VGôZC’
, »µdGh π«°ù¨∏d äGô°†ëà°ùe , »µdGh π«°ù¨∏d ô°UÉb , ¬«cÓdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ
, äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e ¢SÉ«cCG , ¿ƒª«∏dG øe ájô£Y äƒjR , ≈eGõÿG AÉe , ≈eGõÿG âjR
(ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , äÉ«°VQCÓd ¥’õfÓd á©fÉe πFGƒ°S , √ÉØ°ûdG AÓW , √ÉØ°û∏d á©ª∏e OGƒe
≥«MÉ°ùe , êÉ«µe , á«∏«ªŒ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe , π«ªéàdG ¢VGôZC’
∂«dóà∏d πL , á``«∏«ªŒ á©æbCG Iôµ°ùe , êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe , êÉ«µe äGô°†ëà°ùe , êÉ«µe
á°UÓN , áæjõdG ¢VGôZC’ ∞¶æe Ö«∏M , »ÑW ¿ƒHÉ°U , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd Ωóîà°ùŸG ±ÓîH
äÉjÉ¨d â°ù«d ºØ∏d ä’ƒ°ùZ , ÜQGƒ°û∏d ™ª°T , Qƒ£©dG áYÉæ°üd ´Éæ©f , (…ô£Y âjR) ´Éæ©ædG
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äGô°†ëà°ùe , ôaÉXCÓd á«æa äÉ≤°ü∏e , ÜQGƒ°û∏d ™ª°T , Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe , á«ÑW
π``«ªéàdG ¢VGôZC’ äƒ`jR , IQÉ©à°ùe ôaÉ`` XCG , ôaÉ`XCG AÓW , ôaÉXCG ™ª∏e , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG
ΩÓbCG , ábÓ◊G ¢SGƒeCG òë°ûd Ú`LÉ©e , á``æjõdG ¢VGôZC’ äƒjR , íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒ`jR
¢VGôZC’ ÚdRÉa , ºFGódG ô©°ûdG ó«©Œ äÓ£Ñe , Qƒ£Y , ÖLGƒM ΩÓ`` bCG , á«∏«ªŒ
¢VGôZC’ ºgGôe , π≤°U äÉÁôc , ¿Éæ°SCG º≤WCG äÉ©ª∏e , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T , π«ªéàdG
ÚLÉ©e , êÉ«µe ≥«MÉ°ùe , (áÑ«W íFGhQ) Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe , π«ªéàdG
, äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e ¢SÉ«cCG , ôgGƒ÷G π≤°üd ôªMCG , OQƒdG âjR , ábÓ◊G ¢SGƒeCG òë°ûd
ábÓM IQÉéM , ábÓM ¿ƒHÉ°U , ábÓM äGô°†ëà°ùe , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T
π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájòMCÓd ™ª°T , ájòMCÓd äÉ©ª∏e , ájòMCÓd äÉÁôc , (äÉ°†HÉb)
, ∞«ëæàdG ¢VGôZC’ π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d
¥ô©àd ¿ƒHÉ°U , ô¡£e ¿ƒHÉ°U , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U , ¥ô©à∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U
ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ áWô°TCG , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ äGPGPQ , ΩGóbC’G
, (π«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ¢ùª°û∏d ¢Vô©àdÉH Iô°ûÑdG QGôª°SE’ äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG øe
áHô°ûe á«bQh πjOÉæe , (ájô£Y äƒjR) äÉæ«HôJ , ÚWÉ«ÿG ™ª°T , (â«dGƒJ OGƒe) ø£b OGƒYCG
AÓW , á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ ∞°û∏d áæjR Ωƒ°SQ , â«dGƒJ OGƒe , á«∏«ªŒ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H
äÉÁôc , ÜQGƒ°û∏d ™ª°T , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , AÓ£dG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ôaÉXCG
. π«ªéà∏d »≤f Ò°TÉÑW ¥ƒë°ùe , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd
óàª«d ÉeRƒc ófBG ÉeRƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 128769 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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131975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, º««îà∏d ÖFÉ≤M , áÄÑ©à∏d ájó∏L (áHôLCGh ¢SÉ«cCG) ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , IÒ¨°U ÖFÉ≤M
áeõMCG , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , Ú≤∏°ùàª∏d ÖFÉ≤M
hCG ájó∏L ßaÉfi , (Ö«L ßaÉfi) äÉbÉ£Ñ∏d ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi , ájó∏L ∞àc
, ó«dG ÖFÉ≤M πcÉ«g , á«∏¶e á«£ZCG , π°SÓ°S øe áµÑ°ûe øjOGõL , ájó∏L ìGƒ`dCG øe
, »°SÉª°T , ¥ƒ°ùà∏d áµÑ°ûe ¢SÉ«cCG , í«JÉØe Ö∏Y , ájôØ°ùdG ÖFÉ≤ë∏d ¢†HÉ≤e , ój ÖFÉ≤M
ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , øjOGõL , Ö«L ßaÉfi
ÖFÉ≤M , ájôØ°S ÖFÉ≤M , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCG , á«°SQóe
ÖFÉ≤M) ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , (ájó∏L äÉYƒæ°üe) ájôØ°S IóY , ájôØ°S
äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ájôØ°S IÒ¨°U ÖFÉ≤M , äÓ¶e , äÓ¶e á«£ZCG , (ájôØ°S
áZƒHóŸG Oƒ∏÷G , äÓéY äGP ¥ƒ°ùJ ÖFÉ≤M , Ö«L ßaÉfi , (Iõ¡› ÒZ) π«ªéàdG
,iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh
»°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdG , áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L
. êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh
∂fG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉjQƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , êQƒÑ°SódƒæjQ , …GƒcQÉH óàª«d 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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133295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
ájòZCGh OGƒe , á«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
OGƒeh äÉ≤°üd , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCGh …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM
äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V
, ¿É°ùfEÓd á«FGòZ äÓªµe , ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh
. áª≤©eh á«ÑW äÉjÉ¨d á«FGòZ äÓªµe
(º«cÉL) Éjõ«dÉe ΩÓ°SEG ¿GƒLÉª«c ¿ÉJÉHÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
È‰ , ÉjÉLGôJƒH ΩÓ°SEG ¢ùµ∏Ñeƒc , »H ófCG ¬jG ∑ƒ∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe , ÉjÉLGôJƒH 62100 , øªMôdG óÑY ƒµfGƒJ ¿GQÉ«°SÒH , 23
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
133297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
á«YÉ`` `æ£°U’G Iƒ`` ¡≤dGh ƒZÉ`` °ùdGh Écƒ`` `«HÉàdGh RQC’Gh ô`` µ°ùdGh hÉ`` cÉ`` µdGh …É`` °ûdGh Iƒ`` ¡≤dG
, áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
, (®ƒØfih ó©e) Éjƒ°üdGh âjƒµ°ùÑdGh ΩÉ©£∏d äÉ¡µæeh è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
¿ÉéædƒÿGh ôµ°ùdÉH IÉ£¨e π«Ñ‚õdGh ºcôµdG , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉéàæeh áJ’ƒcƒ°ûdG
. á«FGòZ äÉaÉ°VEGh õdOƒædGh ®ƒØëŸG
(º«cÉL) Éjõ«dÉe ΩÓ°SEG ¿GƒLÉª«c ¿ÉJÉHÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ÉjÉLGôJƒH ΩÓ°SEG ¢ùµ∏Ñeƒc , »H ófCG ¬jG ∑ƒ∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe , ÉjÉLGôJƒH 62100 , øªMôdG óÑY ƒµfGƒJ ¿GQÉ«°SÒH , 23 È‰
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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133715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
ÒZ) á¡cÉØdG äÉ°UÓN , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , äÉHhô°ûŸG ™æ°Uh Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe
ÒZ äÉHhô°ûe , ∫É≤JÈdG Ò°üY , ¬cGƒa ôFÉ°üY , ∫É≤JÈdG Ò°üY , äÉHhô°ûe (á«dƒëµdG
. á«dƒëc
ì.Ω.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL -19 »H ∫G -1306 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

133716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
á¡cÉØdG äÉ°UÓN , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , äÉHhô°ûŸG ™æ°Uh Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe
äÉHhô``°ûe , ƒ``‚ÉŸG ô`` «°üY , ¬cGƒa ô`` FÉ°üY , ƒ``‚ÉŸG ô`` «°üY , äÉHhô``°ûe (á«dƒëµdG ÒZ)
. á«dƒëc ÒZ
ì.Ω.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL -19 »H ∫G -1306 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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133717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
á¡cÉØdG äÉ°UÓN , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , äÉHhô°ûŸG ™æ°Uh Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe
äÉHhô°ûe , ñƒÿG Ò°üY , ¬cGƒa ôFÉ°üY , ñƒÿG Ò°üY , äÉHhô°ûe (á«dƒëµdG ÒZ)
. á«dƒëc ÒZ
ì.Ω.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL -19 »H ∫G -1306 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
133718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
á¡cÉØdG äÉ°UÓN , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , äÉHhô°ûŸG ™æ°Uh Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe
äÉHhô°ûe , ¢SÉfÉfC’G Ò°üY , ¬cGƒa ôFÉ°üY , ¢SÉfÉfC’G Ò°üY , äÉHhô°ûe (á«dƒëµdG ÒZ)
. á«dƒëc ÒZ
ì.Ω.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL -19 »H ∫G -1306 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG , ™éàæŸG ¥OÉæa , ¥OÉæØdG
™bƒe Ò`aƒJ , äÓ£©dG äGôµ°ù©e »`a áàbDƒŸG áeÉbE’G Ò`aƒJ , (øµ°ùdG) äÓ£©dG ôµ°ù©e
øjôaÉ°ùª∏d áàbDƒŸG áeÉbE’Gh ¥OÉæØdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©e º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
äGóMƒdGh ≥≤°ûdGh áehóîŸG ≥≤°ûdG »gh áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG Ö«JôJ , øjRÉéŸGh
±ôZ õéM , øjRÉéŸGh øjôaÉ°ùª∏d áàbDƒe øcÉ°ùe Ò`aƒàd õé◊G äÉeóN , á«æµ°ùdG
¥OÉæØdG ±ôZ äGRƒéM AGôLE’ âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ , âbDƒŸG øµ°ùdGh ¥OÉæØdG
äÉeóN , π«àcƒµdG ádÉ°Uh QÉÑdGh º©£ŸG äÉeóN , øjRÉéŸGh øjôaÉ°ùª∏d áàbDƒŸG áeÉbE’Gh
™bƒeh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , äÉHhô°ûŸGh ájòZC’G Ò`aƒàd ΩÉ©£dG Ëó≤J áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
Ò`aƒJ , QÉÑdG äÉeóNh ΩÉ©£dG Ëó≤Jh ºYÉ£ŸG »`a äÉeƒ∏©ŸG º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
äGô“DƒŸG øcÉeCG Ò`aƒJ , á°UÉÿG äÉÑ°SÉæª∏d á«YÉªàL’G äÉ«dÉ©ØdGh ºF’ƒ∏d øcÉeCG
á«LÉLõdG ÊGhC’Gh IóFÉŸG á«£ZCGh ä’hÉ£dGh »°SGôµdG ÒLCÉJ , äÉYÉªàL’Gh ¢VQÉ©ŸGh
. ´ÉªàL’G äÉYÉb QÉéÄà°SG , á«YÉªàL’G ºF’ƒdGh äÉYÉªàL’Gh ¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d
ø°ûjQƒHQƒc õ°ù«`aÒ°S ∫Éfƒ«°TÉfÎfG Ó«dCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQƒaÉ¨æ°S , ∂«J ≠fƒK ≠æjó∏«H , 10 -04 ºbQ , OhhQ ¢ùJƒµ°S 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S ,228218
2019/12/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H - 2019/9/2 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 108057533 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á``````````jƒdhC’G ≥````M
(¿GƒjÉJ : ájƒdhC’G
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134452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
á«∏NGO äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG
ÒeÉ°ùe , (IQGhO Qƒ«°S) äÉÑcôª∏d äÉ°SGóe , áWƒ¨°†e äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd
, (Ö«dGhO) äÉÑcôŸG äÓéY äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , äGQÉWEÓd IÒÑc
. á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d äGQÉWEG
óàª«d , ƒc ôjÉJ ¢S’ƒjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ú°üdG , «g , hRhÉ«L OhhQ çhÉ°S „hOƒ«L , 48 : ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
á«∏NGO äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG
ÒeÉ°ùe , (IQGhO Qƒ«°S) äÉÑcôª∏d äÉ°SGóe , áWƒ¨°†e äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd
, (Ö«dGhO) äÉÑcôŸG äÓéY äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , äGQÉWEÓd IÒÑc
. á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d äGQÉWEG
óàª«d , ƒc ôjÉJ ¢S’ƒjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ú°üdG , «g , hRhÉ«L OhhQ çhÉ°S „hOƒ«L , 48 : ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
á«∏NGO äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG
ÒeÉ°ùe , (IQGhO Qƒ«°S) äÉÑcôª∏d äÉ°SGóe , áWƒ¨°†e äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd
, (Ö«dGhO) äÉÑcôŸG äÓéY äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , äGQÉWEÓd IÒÑc
. á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d äGQÉWEG
óàª«d , ƒc ôjÉJ ¢S’ƒjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ú°üdG , «g , hRhÉ«L OhhQ çhÉ°S „hOƒ«L , 48 : ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
ÊƒjõØ∏àdG åÑdG , »YGPE’Gh ÊƒjõØ∏àdG åÑdG á£fi , AÉÑfC’G ä’Éch äÉeóN Ëó≤J
. áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134457 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
á≤∏©àŸG AGQB’Gh á«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉÑNC’G º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ
≈∏Y ÖjQóàdG ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ÷G çGóMC’ÉH
. ájQhódG äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
ÊƒjõØ∏àdG åÑdG , »YGPE’Gh ÊƒjõØ∏àdG åÑdG á£fi , AÉÑfC’G ä’Éch äÉeóN Ëó≤J
. áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-205-

(1334) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

134459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
á≤∏©àŸG AGQB’Gh á«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉÑNC’G º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ
≈∏Y ÖjQóàdG ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ÷G çGóMC’ÉH
. ájQhódG äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
ÊƒjõØ∏àdG åÑdG , »YGPE’Gh ÊƒjõØ∏àdG åÑdG á£fi , AÉÑfC’G ä’Éch äÉeóN Ëó≤J
.áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
á≤∏©àŸG AGQB’Gh á«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉÑNC’G º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ
≈∏Y ÖjQóàdG ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ÷G çGóMC’ÉH
. ájQhódG äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
ÊƒjõØ∏àdG åÑdG , »YGPE’Gh ÊƒjõØ∏àdG åÑdG á£fi , AÉÑfC’G ä’Éch äÉeóN Ëó≤J
. áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
á≤∏©àŸG AGQB’Gh á«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉÑNC’G º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ
≈∏Y ÖjQóàdG ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ÷G çGóMC’ÉH
. ájQhódG äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG
IOhóëŸG ájQÉÑNE’G äÉeóî∏d ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ‹ÉŸG »HO õcôe , „É°û°ùcG GP , 4 ≥HÉ£dG , 07 , 06 , 05 , 04 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72148 : Ü.¢U
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
™«æ°üàd á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe , äÉfÉgódG GóY , AÉŸG Üô°ùàd ™fÉe âæª°S’G π©÷ äÉjhÉª«c
≥°UGƒd , á÷É©e ÒZ á«∏jôcG äÉéæJGQ , ¢†ªë∏d áehÉ≤e á«FÉ«ª«c äÉÑcôe , äÉfÉgódG
. áfƒé©e , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ≥°UGƒd , ¿GQó÷G •ÓÑd
Ω.Ω.P.¢T á°ü°üîàŸG AÉæÑdG OGƒŸ ∞«Ÿƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , 123808 : Ü.¢U , »HO , á«YÉæ°üdG »∏Y πÑL á≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
, ºëØdG QÉb , âæª°S’G øe AÓW , AÉæÑ∏d Úeƒà«ÑdG äÉéàæe , ∞«≤°ùà∏d Úeƒà«ÑdG AÓW
. ¢üÑL , AÉæÑ∏d ÚW , ™fÉe âæª°SCG , á«FÉ°ûfCG OGƒe , (AÉæH OGƒe) ’AÓW
Ω.Ω.P.¢T á°ü°üîàŸG AÉæÑdG OGƒŸ ∞«Ÿƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , 123808 : Ü.¢U ,»HO ,á«YÉæ°üdG »∏Y πÑL á≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. (§°ûµdG) èë°ùdG
Ω.Ω.P.¢T á°ü°üîàŸG AÉæÑdG OGƒŸ ∞«Ÿƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , 123808 : Ü.¢U ,»HO ,á«YÉæ°üdG »∏Y πÑL á≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe , (¢ùHÓŸG π«°ù¨d) ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe , (ájô£Y äƒjR) ájô£Y OGƒe
, (á≤∏¨ŸG ±QÉ°üŸG ∞jô°üJ äGô°†ëà°ùe) ∞jô°üJ äGô°†ëà°ùe , ô¡£e ¿ƒHÉ°U , ∞«¶æJ
, ƒÑeÉ°ûdG , äÉ«°VQC’Gh çÉKC’G ™«ª∏J OGƒe , π«°ù¨∏d äGô°†ëà°ùe , ™«ª∏J äGô°†ëà°ùe
. ™≤ÑdG äÓjõe , ¿ƒHÉ°U
π«∏N óFGQh Oƒªfi πeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , ¿ÉªY , á«dÉª°ûdG ÉcQÉe , á∏jÉª°ûdG …ó¡ŸGóÑY ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
134526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
AGQB’Gh á``«MÉààa’G ä’É`` ≤ŸGh QÉ`` ÑNC’G º°†j âfÎfE’G á`` `µÑ°T ≈∏Y ™`` bƒe äÉ`` eóN ô`` «`aƒJ
ÖjQóàdG ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh ájQÉ÷G çGóMC’ÉH á≤∏©àŸG
. IOófi ó«YGƒÃ ô°ûæJ »àdG ∞ë°üdGh äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûfh ∞«XƒàdG ≈∏Y
ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 478 : Ü.¢U , 11411 ¢VÉjôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG
á∏°üdG äGP áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , áFõéàdÉH
ájô£©dG π«ªéàdG äÉéàæe , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæÃ
äGô°†ëà°ùe , Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh
äÉYƒª› , á«ë°Uh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG
, á«°üî°ûdG ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G
, ¿Éæ°SCG äÉ°Tôa , ¢SGƒeCG , á«fhÎµdEG ábÓM äGhOCG , ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S
äÉjhÉMh á«fBG , ÉjGôe , Qƒ°U äGQÉWEG , á«éæØ°SEG ™£b , •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG äÉ°Tôa
Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh ™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh , Ú∏°SQƒH , á«LÉLR ¿GhCG , á«dõæe
, á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U
Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe
, ƒjó«`a áWô°TCG , á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG π«é°ùàd
äGhOCG , äGôgƒ› , É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â«°SÉc ¢UGôbCG , â«°SÉc áWô°TCG
OGƒe , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG , á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b
™∏°S , Ö©d ¥Qh , áHÉàc äGhOCG , á«Ñàµe äGhOCG , óFGôL , äÉ≤°ü∏e , äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e
»°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh ó∏÷G øe á©æ°üe
á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf ™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , »°ûe
áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG , á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG , ájòMCGh ¢SCGQ
äÉeƒ∏©e , IÒH , á«dƒëc ÒZ hCG/h á«dƒëc äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh , áXƒØfi
. á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àJ ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh . ¢SG . ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2020/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á«°VÉjQ äÉHhô°ûe , ájRÉZ äÉHhô°ûe , ábÉ£dG äÉHhô°ûe
»°S ∫G ∫G ÊÉÑeƒc èjÒ`Ø«H øjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 90063 É«fQƒØ«dÉc , ¢Sƒ∏‚CG ¢Sƒd , .»`aG õdƒf .¿G 1547 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H - 2020/1/25 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 568170/88 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á``````````jƒdhC’G ≥````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
134778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
, ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG
. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG
¢üî°ûdG ácô°T »Mƒ∏ŸG IõªM º«gGôHEG É¡µdÉŸ Ü’ ƒ°ùjÈ°SG GP : º``````````````````````````````````°SÉH
Ω.Ω.P.¢T óMGƒdG
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
π«ÑYR , »HOôH , IôM á≤£æe º«ª°üà∏d »HO »M ∂∏e 8 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , á«fÉãdG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134806 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
ÒZ OGƒ`` e , AÉ`` æÑ∏d á«fó©e ô`` «Z πcÉ`` «g , äÉ`` `«°VQCÓd ìGƒdCG , â∏Ø°S , ¢Sƒ`` à°ùÑ°SCG âæª°SCG
ôé◊G øe á«YòL πcÉ«g , á«fó©e ÒZ ÊÉÑe , AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ ìGƒdCG , AÉæÑ∏d á«fó©e
ÒZ ∞jô°üJ Ò°SGƒe , âæª°SE’G øe •ÓH , á«fó©e ÒZ ∞≤°SCG , ΩÉNôdG hCG áfÉ°SôÿG hCG
•ÓH , áaôNõŸG á«Ñ°ûÿG äÉ«°VQCÓd ìGƒdCG , QÉæ∏d IóeÉ°U âæª°SE’G øe äGAÓW , á«fó©e
, ≈°üM , â«fGôL , á«fó©e ÒZ äÉ«°VQCG , áaôNõe á«Ñ°ûN äÉ«°VQCG , äÉ«°VQCÓd Êó©e ÒZ
á«fó©e ÒZ äÉfÉ£H , …ÒL ôéM ,¢ùÑL , QƒÑ≤∏d ógGƒ°T , QƒÑ≤∏d á«fó©e ÒZ ógGƒ°T
, π«µ°ûà∏d πHÉb Ö°ûN , ΩÉNQ ,»°ù«æ¨e âæª°SEG , ÜGƒHCÓd á«fó©e ÒZ äÉÑàY , ÊÉÑª∏d
, á«fó©e ÒZ ájQÉcòJ Ö°üf , õjôaEÓd á«fó©e ÒZ ÖdGƒb , AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ ÖdGƒb
á«fó©e ÒZ ÖdGƒb , AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ ÖdGƒb , π«µ°ûà∏d πHÉb Ö°ûN , AÉæÑ∏d AÉ°ùØ«°ùa
ÒZ õLGƒM , áaôNõe á«Ñ°ûN äÉ«°VQCG , áaôNõŸG á«Ñ°ûÿG äÉ«°VQCÓd ìGƒdCG , õjôaEÓd
á«fó©e ÒZ Ò°SGƒe , á«fó©e ÒZ ∞jô°üJ Ò°SGƒe , Êó©e ÒZ ∞°UQ ÜƒW , á«fó©e
∑ôH , (AÉæÑ∏d) á«fó©e ÒZ áÑ∏°U Ò°SGƒe , (á«fó©e ÒZ) AÉe Ò°SGƒe , ∞jô°üàdG …QÉéŸ
, ájójó◊G ∂µ°ù∏d á«fó©e ÒZ ¢VQGƒY , Ú`aGõÿG ÚW , (á«fó©e ÒZ Ö«cGôJ) áMÉÑ°S
õFÉcQ , ∞«≤°ùà∏d RGhOQCG , ∞≤°SCÓd á«fó©e ÒZ á«£ZCG , …ôî°U Qƒ∏H , ájQGôM OGƒe
Ö«cGôJ) èdõJ äÉMÉ°S , áfÉ°SôÿG Ö°üd á«fó©e ÒZ ÖdGƒb , á«fó©e ÒZ á°Vô©à°ùe
IOÉe) åÑN , á«fó©e ÒZ ìGƒdCG , IAÉ°VEÓd •ÓH , âæª°SE’G øe •ÓH , (á«fó©e ÒZ
hCG áfÉ°SôÿG hCG ôé◊G øe IÒ¨°U πcÉ«g , RGhOQC’G ¥ƒë°ùe , RGhOQCG , »ãÑN ôéM , (AÉæH
RÉµJQG äÉ°VQÉY , IQÉé◊G πª©d á£HGQ OGƒe , AÉæÑdG IQÉéM øe ∫É¨°TCG , IQÉéM , ΩÉNôdG
áMÉÑ°S ∑ôH , AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ á«ë£°S äÉ≤ÑW , (⁄Ó°ùdG øe AGõLCG) á«fó©e ÒZ
ÒZ á£∏Ñe äÉ«°VQCG , ájójó◊G ∂µ°ù∏d á«fó©e ÒZ ¢VQGƒY , (á«fó©e ÒZ Ö«cGôJ)
, ™æ°üe Ö°ûN , AÉæÑ∏d Ö°ûN , ÊÉÑª∏d Êó©e ÒZ •ÓH , Êó©e ÒZ •ÓH , á«fó©e
¿GQó÷ á«fó©e ÒZ äÉfÉ£H , ÊÉÑŸG ¿GQó÷ á«fó©e ÒZ ∞«∏¨J OGƒe , Qƒ°ûæe Ö°ûN
Ò°SGƒŸ á«µ«à°SÓH ÒZh á«fó©e ÒZ äÉeÉª°Uh AÉæÑ∏d Êó©e ÒZ ¿GQóL •ÓHh ÊÉÑŸG
øe •ÓH , Ö°ûN ìGƒdCG , á«dõæŸG ÊGhC’G ™æ°üd Ö°ûN , á«fó©e ÒZ AÉe Ò°SGƒe , AÉŸG
á«æa ∫É¨°TCG , Ö°ûN Qƒ°ûb , ∫ƒ¨°ûe ∞°üf Ö°ûN , AÉæÑ∏d Ö°ûÿG Öd øe ìGƒdCG , Ö°ûÿG
. ΩÉNôdG hCG áfÉ°SôÿG hCG ôé◊G øe
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´.Ω.¢T áª«ÿG ¢SCGQ ∂«eGÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áª«ÿG ¢SCGQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG
∂fEG õ«LƒdƒæµJ äÉÑfÉc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góæc , 8¢ùcCG 3 ¢ûJG 6 »`a »°S »H , ôaƒµfÉa , 600#…GhOôH ƒ«∏HO 1285 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 87684 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1077 :فـي 2014/11/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :فدوى العاملية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :القلعة لإدارة الفنادق وال�سياحة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  525 :ر.ب 133 :
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 118308 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/9/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1252 :فـي 2018/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :فدوى العاملية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :القلعة لإدارة الفنادق وال�سياحة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  525 :ر.ب 133 :
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/12 :م
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدروي�ش العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنه يقوم بت�صفـية �شركــة
الدروي�ش العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم , 1175546
وفق ــا التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2020/2/3م  ،وللم�صفـي وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�سكة رقم  - 3745 :جممع رقم  - 237 :مبنى رقم 3791 :
الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للتجارة والتوزيع �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنه يقوم بت�صفـية �شركــة
العاملية للتجارة والتوزيع �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم
 , 1283094وفق ــا التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2020/1/5م  ،وللم�صفـي وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�سكة رقم  - 3745 :جممع رقم  - 237 :مبنى رقم 3791 :
الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء فنجاء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شــارات االقت�صادي ــة �أنه يق ــوم بت�صفـي ــة
�شركــة �سماء فنجاء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل
الـتج ــاري بالرق ـ ــم  , 1086041وفق ــا التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2020/3/4م  ،وللم�صفـي وحده ح ــق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة
الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�سكة رقم  - 3745 :جممع رقم  - 237 :مبنى رقم 3791 :
الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعتماد ال�سهم للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة اعتماد ال�سهم
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  , 1326701وفق ــا التفــاق
ال�شركـ ــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/12/4م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  1688 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 95219840 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار اجلارية للم�شاريع املت�ألقة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـية
�شركـة الأنهار اجلارية للم�شاريع املت�ألقة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  , 1281719وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق احلرير لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنه يقوم بت�صفـية �شرك ــة طري ــق احلريـ ــر لل�ســفر
وال�سياحة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  , 1319549وفق ــا التفاق
ال�شركـاء امل�ؤرخ 2020/2/24م  ،وللم�صفـي وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب
�ص.ب  1124 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99228511 :فاك�س رقم 24454345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديدي للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سب ــون قانونيـ ــون � -أنه يقوم بت�صفـية �شركــة احلديدي
للم�شاريع التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لدى �أمـ ــانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  , 1252507وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/3/11م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـيــة
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شورة العاملية �ش�.ش.و
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سب ــون قانونيـ ــون � -أنه يقوم بت�صفـية �شركــة امل�شورة العاملية
�ش�.ش.و  ,وامل�سجل ــة لدى �أمـ ــانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  , 1128628وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/3/11م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان
الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تالل الباطنة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة م�شاريع تالل الباطنة
ال�شاملة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  , 1084276وللم�صفـ ــي
وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  394 :ر.ب 620 :
هاتف رقم 99316172 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن �سامل بن نا�صر احلمداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأفق للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �سامل بن نا�صر احلمداين أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الأفق للتنمية
واال�ستثمار �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1215476وللم�صفـ ــي
وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  734 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99219118 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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هيثم بن �سعيد بن را�شد الأ�شخري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثري جمز الكربى  -ت�ضامنية
يعلن هيثم بن �سعيد بن را�شد الأ�شخري أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة �أثري جمز الكربى -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1300289وللم�صفـ ــي وح ــده
ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 96390010 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن علي بن نا�صر الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة العا�صمة الدولية �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن نا�صر الكندي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة ل�ؤل�ؤة العا�صمة الدولية
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1088459وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق
متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  2993 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99365366 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عي�سى بن مبارك بن �سيف الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان العرب ال�شاملة  -تو�صية
يعلن عي�سى بن مبارك بن �سيف الفار�سي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة فر�سان العرب ال�شاملة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1083114وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
فنجاء  -والية بدبد  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  306 :ر.ب 600 :
هاتف رقم 99668873 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عمري بن مربوك بن �سعيد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درع املعمورة للتجارة �ش.م.م
يعلن عمري بن مربوك بن �سعيد الرواحي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة درع املعمورة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1064972وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2020/3/1م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
هاتف رقم 92233819 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مبارك بن ظبيب بن ال�صغري الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم للنقل واخلدمات البحرية  -ت�ضامنية
يعلن مبارك بن ظبيب بن ال�صغري الدرعي �أنـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة الدقم للنقل
واخلدمات البحرية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1835939
وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/9/2م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99327646 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ح�سن بن علي بن خمي�س البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمم ال�سبع للتجارة �ش.م.م
يعلن ح�سن بن علي بن خمي�س البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة القمم ال�سبع للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1072089وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/4/1م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
فنجاء  -والية بدبد  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  306 :ر.ب 600 :
هاتف رقم 99311893 - 97888899 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-223-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

حممد علي ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية ل�صناعة املنتجات الورقية �ش.م.م
يعلن حممد علي ح�سن اللواتي أ�نـه يقوم بت�صفـي ــة ال�شرك ــة الأهليـ ــة ل�صناع ــة املنتجات
الورقية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1464027وللم�صفي
وحـده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  906 :ر.ب 113 :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت اال�ستثمار للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلن حمم ــد عل ــي ح�س ــن اللوات ــي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة بيت اال�ستثمار للخدمات
والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1583247وفقــا التفــاق
ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/3/18م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة دارا التجارية �ش.م.م
يعلن حممد علي ح�سن اللواتي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة جمموعة دارا التجارية �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1551752وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  262 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امل�سار �ش.م.م
يعلن حممد علي ح�سن اللواتي �أنـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع امل�سار �ش.م.م  ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1464825وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة
فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  262 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دارا لل�صناعة واخلدمات �ش.م.م
يعلن حممد علي ح�سن اللواتي �أنـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة دارا لل�صناعة واخلدمات �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1420666وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  262 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة اخلليج للأغذية �ش.م.م
يعلن حممد علي ح�سن اللواتي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة بوابة اخلليج للأغذية �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1767208وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  262 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حممد علي ح�سن اللواتي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة �أطل�س الدولية لال�ستثمار �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1593641وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  262 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99310056 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن �سعيد بن عبداللـه الفزاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سني بن خمي�س بن قا�سم ال�شيدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سعيد بن عبداللـه الفزاري �أنـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة ح�سني بن خمي�س بن
قا�سم ال�شيدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقم  ، 1063887وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  546 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 92878717 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طارق بن عي�سى بن داود الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوري القرط  -ت�ضامنية
يعلن طارق بن عي�سى بن داود الرئي�سي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة جوري القرط  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1232868وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  165 :ر.ب 314 :
هاتف رقم 92828422 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زعيم القرط للتجارة  -تو�صية
يعلن طارق بن عي�سى بن داود الرئي�سي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة زعيم القرط للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1275907وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق
متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  165 :ر.ب 314 :
هاتف رقم 92828422 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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هالل بن عبداللـه بن حممود البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى االحتاد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن عبداللـه بن حممود البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة �صدى االحتاد
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1212015وفقــا
التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/2/26م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  461 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 92215622 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز الظاهرة املا�سية  -ت�ضامنية
يعلن مكتب امليزانية للتدقي ــق واال�ست�ش ــارات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شرك ــة رم ــوز الظاهــرة
املا�سية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1216605وللم�صفـ ــي
وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  754 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 92114626 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث للخدمات ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
الغيث للخدمات ال�صناعية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم
 ، 1152117عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لل�صناعات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
الغيث لل�صناعات واال�ستثمار �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم
 ، 1261693عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
الغيث لال�ستثمار �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1126284عـن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الغيث الوطنية للإن�شاءات واملنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
الغيث الوطنية للإن�شاءات واملنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل
الـتجاري بالرق ــم  ، 1124445عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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عبداللـه بن نا�صر بن حمد اليعربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمرات املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن نا�صر بن حمد اليعربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الثمرات املتحدة �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1176559عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حممد بن حمود بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االئتالف الدولية �ش.م.م
يعلـن حممد بن حمود بن نا�صر البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة االئتالف الدولية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1204784عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز النجاح �ش.م.م
يعلـن عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة كنوز النجاح �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1173130عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�أحمد بن حمد بن هالل الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شواطئ ال�صامدة الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حمد بن هالل الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة ال�شواطئ ال�صامدة
الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 1059430
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن �سعيد ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املربع العاملية للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن علي بن �سعيد بن �سعيد ال�صوافـي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة املربع العاملية للم�شاريع
املتكاملة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1205556عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دارين العاملية للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن علي بن �سعيد بن �سعيد ال�صوافـي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة دارين العاملية للم�شاريع
املتكاملة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1165520عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليمان الدولية �ش.م.م
يعلـن علي بن �سعيد بن �سعيد ال�صوافـي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة اليمان الدولية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1074770عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن خلفان الدرمكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤيا امل�ستقبلية العاملية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن خلفان الدرمكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الر�ؤي ــا امل�ستقبليـة
العاملية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1075535عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سالــم بـن حممد بن زايــد الرواحــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سالــم بن حممد بــن زايــد الرواحــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عيون عندام للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 6092209عـن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
هالل بن علي بن �سامل اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهند�سة الذهبية للإعمار �ش.م.م
يعلـن هالل بن علي بن �سامل اخلنب�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الهند�سة الذهبية للإعمار
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1215803عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حمد بن عبداللـه بن نا�صر ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حمد و�سيف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حمد بن عبداللـه بن نا�صر ال�سيابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع حمد و�سيف
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 1079392
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
يون�س بن نا�صر بن مبارك ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن مرهون بن علي املعمري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن يون�س بن نا�صر بن مبارك ال�شعيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أحمد بن مرهون بن
علي املعمري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم
 ، 3300951عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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طارق بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة للحلول ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن طارق بن �سليمان البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة النجمة للحلول ال�صناعية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1323711عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إبراهيم بن حمود بن حممد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألفا الدولية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن حمود بن حممد الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ألفا الدولية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1042708عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط احلياة لتعليم ال�سياقة �ش.م.م
يعلـن عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة خــط احليــاة لتعليــم
ال�سياقة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1273579عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال املعبيلة الذهبية �ش.م.م
يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة رمال املعبيلة الذهبية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1078546عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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خمي�س بن �سيف بن �سامل الفجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الفاو احلديثة  -تو�صية
يعلـن خمي�س بن �سيف بن �سامل الفجري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة زوايا الفاو احلديثة -
تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1207715عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
بدر بن علي بن �سعيد ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبعاد الأهلية �ش.م.م
يعلـن بدر بن علي بن �سعيد ال�سليمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة الأبعاد الأهلية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1033078عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�صالح بن خمي�س بن �صالح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن الفوار�س للتجارة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن خمي�س بن �صالح الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة مزن الفوار�س للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1014003عـن انتهـ ــاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج اخلليج الدولية �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �سراج اخلليج الدولية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1114738عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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حميد بن �صالح بن مبارك امل�سلماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار للمنتجات الطبية �ش.م.م
يعلـن حميد بن �صالح بن مبارك امل�سلماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �صحار للمنتجات الطبية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 3165752عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن حممد بن علي �آل حممد و�شركاه  -تو�صية
يعلـن حميد بن �صالح بن مبارك امل�سلماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �أحمد بن حممد بن علي
�آل حممد و�شركاه  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 3067890
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�ستان الذهبي للتجارة �ش.م.م
يعلـن حميد بن �صالح بن مبارك امل�سلماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة الب�ستان الذهبي للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 3183335عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيجوجن اخلليج �ش.م.م
يعلـن حميد بن �صالح بن مبارك امل�سلماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �سيجونـ ــج اخللي ــج
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1106147عـن انتهـ ــاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سليمان بن خلفان بن عمر العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة معامل برزمان الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن خلفان بن عمر العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة معامل برزمان الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 1106700
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�أحمد بن حمود بن �أحمد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق الدا�سر للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن حمود بن �أحمد احلجري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة طريق الدا�سر للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1310125عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن �سلطان امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مناظر الإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن �سلطان امل�صلحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة مناظر الإبداع للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1101904عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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