ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

العـ ـ ــدد ()1351

املـوافـ ـ ـ ـ ــق  26يولي ـ ـ ــو 2020م

الأحــد  5ذو احلجـ ــة 1441هـ
املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

رقم
ال�صفحة

مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/72باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق
الإط ـ ــاري لإن�ش ـ ــاء التحال ـ ــف الدولـ ــي للطاقـ ــة
ال�شم�سية .
7
مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/73ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة
عمان و�شركة تيثيز �أويل قتبيت ليمتد للمنطقة
رقم (. )58
15
مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/74ب�إج ــازة تن ــازل �شركـ ـ ــة توتال �أي اند بي عمان
عن كامـ ــل حقوقهـ ــا  ،والتــزاماتها فـ ــي اتفاقية
اقت�سـ ــام �إنتـ ـ ــاج حقـ ـ ــل مخيزنـ ـ ــة الموقعـ ـ ــة بين
�أطرافهـ ــا بتاريـ ـ ــخ  ٢١من يونيو � ٢٠٠٥إلى �شركة
�أوك�سيدنتـال مخيزنة �ش.م.م .
16

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2020/485

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/90

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/146
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/147

رقم
ال�صفحة
وزارة البلديات الإقليمية ومـوارد الميـاه
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/16ب�ش�أن �ضوابط حجز
احليوانات ال�سائبة �أو املهملة .
وزارة التجــارة وال�صناعــة
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/21ب�ش�أن ت�سمية �أع�ضاء
جلنة التظلمات .
وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/16ب�إ�شهار االحتاد العماين
لكرة الطاولة واعتماد نظامه الأ�سا�سي .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/16ب�إ�شهار االحتاد العماين
للدراجات الهوائية واعتماد نظامه الأ�سا�سي .
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23
52

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/4ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/7/23ب�إ�صدار الئحة رعاية
م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء 83 .
الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ� 2020/34/ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/7/19ب�إ�صدار الئحة تنظيم
مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي 93 .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
		
إ�ع ــالن عن ت�سجيل امل�ؤ�شرات اجلغرافية املقبولة .
107
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
109
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
135

رقم
ال�صفحة

�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
إ�ع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار ال�سبعة لتموين البواخر واملالحة �ش.م.ع.م .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرت�س الذهبي الدولية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرثوات املعدنيةالأ�سا�سية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمالق �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�آثر م�سقط �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطواف لل�شحن �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلرباء الدولية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت �أطفالنا �ش.م.م.
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة املميزة للتجارة  -ت�ضامنية .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سجايا الريا�ض للتجارة  -ت�ضامنية .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنوم �صحم احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء امل�سرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شمال العاملية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعابي للخدمات التجارية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املناجم للتجارة  -ت�ضامنية .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/72
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاق الإطاري لإن�شاء التحالف الدولي للطاقة ال�شم�سية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى االتفاق الإطاري لإن�شاء التحالف الدويل للطاقة ال�شم�سية املحرر فـي نيودلهي
بتاريخ  27من مايو 2017م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق الإطاري لإن�شاء التحالف الدويل للطاقة
ال�شم�سية  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة 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  2 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2020م
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/73
ب�إجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
و�شركة تيثيز �أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم ()58
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقي ــة النفطيــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان  ،و�شركــة تيثيـز �أويــل قتبيـت ليمتد
للمنطقة رقم ( ، )58املوقعة بتاريخ  5من يوليو2020م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2020م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/74
ب�إجازة تنازل �شركة توتال �أي اند بي عمان عن كامل حقوقها  ،والتزاماتها
في اتفاقية اقت�سام �إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين �أطرافها
بتاريخ  ٢١من يونيو � ٢٠٠٥إلى �شركة �أوك�سيدنتـال مخيزنة �ش.م.م
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/70ب�إجازة اتفاقية اقت�سام �إنتاج حقل خميزنة ،
وعلى جمموعــة الوثائق التي قام ــت مبوجبه ــا �شرك ــة توت ــال �أي اند بـي عمــان بالتنازل
عــن كامـ ــل حقوقه ـ ــا  ،والتزاماتهـ ــا فـ ــي اتفاقي ــة اقت�س ـ ــام �إنتــاج حـقـ ــل خميزن ـ ــة املوقع ــة
بتاريخ  21من يونيو 2005م �إلى �شركة �أوك�سيدنتال خميزنة �ش.م.م القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة توتال �أي اند بي عمان عن كامل حقوقها  ،والتزاماتها فـي اتفاقية
اقت�سام �إنتاج حقل خميزنة املوقعة بني �أطرافها بتاريخ  ٢١من يونيو ٢٠٠5م �إلى �شركة
�أوك�سيدنتـ ــال خميزن ـ ــة �ش.م.م  ،بحيث ت�صبـح احل�ص ــ�ص النهائيــة لأط ــراف االتفاقي ــة
على النحو الآتي :
 � % 47شركة �أوك�سيدنتـال خميزنة �ش.م.م � %20شركة النفط العمانية �ش .م .ع .م � %17شركة �أي �أوه �سي ال لال�ستك�شاف والإنتاج عمان ليمتد �%15شركة لوى انريجي ليمتد � %1شركة بارتك�س (عمان) كوربوري�شناملــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد الميـاه
قــرار وزاري
رقم 2020/485
ب�ش�أن �ضوابط حجز الحيوانات ال�سائبة �أو المهملة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2000/96
و�إلى القرار الوزاري رقم  95/117بتنظيم حفظ احليوانات ال�سائبة �أو املهملة ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن حجز احليوانات ال�سائبة واملهملة بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  95/117امل�شار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف ه ــذا الق ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :ذو القعـدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :يوليــــــــــــــو 2020م

�أحـمـد بـن عبد اللـه بن حممد ال�شحي
وزي ــر البلدي ــات الإقليميـ ــة ومـ ـ ــوارد املي ـ ــاه
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�ضوابـط حجـز احليوانـات ال�سائبـة �أو املهملـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد باحليوانات ال�سائبة �أو املهملة اجلمال  ،والأح�صنة ،
والأبقار  ،واملاعز  ،وال�ض�أن  ،وكل دابة تركها مالكها �أو القائم عليها تذهب حيث ت�شاء دون رقابة .
املــادة ( ) 2
يحظر ترك احليوانات �سائبة �أو مهملة � ،أو ال�سماح لها بالرعي فـي املدن والقرى ال�سكنية
�أو على م�سافة تقل عن كيلو مرت واحد من الطرق العامة  ،والرئي�سية � ،أو عن ن�صف كيلو مرت
من الطرق الفرعية .
املــادة ( ) 3
يجب على البلدية املخت�صة �إقامة حظائر حلجز احليوانات ال�سائبة �أو املهملة  ،وتقدمي
الغذاء  ،واملاء  ،وبذل العناية الالزمة لأي حيوان مت احلجز عليه  ،وعزل احليوان امل�صاب ،
وتقدمي العالج الالزم بناء على توجيه الطبيب البيطري .
املــادة ( ) 4
يج ــوز لأي �شخـ ــ�ص يج ــد حيوانـ ــا �سائب ــا � ،أو مهمـ ــال فـ ــي بيت ــه � ،أو مزرعت ــه � ،أو متجــره ،
�أو من�ش�أته � ،أو �أر�ضه � ،أو �سبب له �أ�ضرارا فـي ممتلكاته � ،أن يقوم بنف�سه بت�سليمه �إلى حار�س
حظرية حجز احليوانات ال�سائبة � ،أو املهملة .
املــادة ( ) 5
ين� أش� فـي كل بلدية خمت�صة �سجل يثبت فـيه بيانات ال�شخ�ص الذي �سلم احليوان ال�سائب ،
�أو املهمل  ،واملت�سلم للحيوان  ،وتاريخ ت�سليمه  ،ونوعه  ،وو�صفه فـي �أثناء ت�سلمه .
املــادة ( ) 6
حت�ص ــل البلدي ــة املخت�ص ــة مــن �صاحب احليوان ال�سائب �أو املهمل عند ا�ستالمه له  ،مقابل
ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية :
 ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س جمل � ،أو ح�صان . ( )50خم�سون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س بقر . ( )10ع�شرة رياالت عمانية يوميا عن كل ر�أ�س ماعز �أو �ض�أن � ،أو �أي دابة �أخرى .- 20 -
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املــادة ( ) 7
يجب على البلدية املخت�صة ت�سليم احليوان ال�سائب � ،أو املهمل �إلى �صاحبه بعد الت�أكد من
�شخ�صيته  ،و�إثبات ا�سمه  ،وتاريخ الت�سلم  ،وال�شهود � -إن وجدوا  ، -فـي ال�سجل  ،وبعد �سداد
كافة الر�سوم  ،والغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـي هذا القرار .
املــادة ( ) 8
تتول ــى البلدي ــة املخت�ص ــة ع ــن طري ــق امل ــزاد العلنــي بيع احليوان ال�سائب � ،أو املهمل الذي
ال يتقدم �أحد ال�سرتداده خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ دخوله احلظرية  ،ويتم
توريد ح�صيلة البيع خلزينة البلدية .
املــادة ( ) 9
تفر�ض غرامة �إدارية على مالك احليوان ال�سائب � ،أو املهمل عند ت�سلمه من قبل البلدية
املخت�صة  ،وذلك على النحو الآتي :
 ( )100مائة ريال عماين يوميا عن كل ر�أ�س جمل �أو ح�صان . ( )50خم�سون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س بقر . ( )30ثالثون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س ماعز � ،أو �ض�أن � ،أو �أي دابة �أخرى .وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة خالل ال�سنة الواحدة .
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
قــرار وزاري
رقـــم 2020/90
ب�ش�أن ت�سمية �أع�ضاء جلنة التظلمات
ا�ستنادا �إلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/50
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )30من قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي
امل�شــار �إليـ ــه  ،برئا�س ـ ــة ف�ضيلـ ــة الدكتـ ـ ــور  /جاب ـ ــر بن �س ــال ــم بن خلفــان الهطالــي امل�ست�شـ ــار
فـي حمكمة الق�ضاء الإداري  ،وع�ضوية كل من :
ف�ضيلة الدكتور  /يو�سف بن �سامل بن حمود الفليتي  -قا�ضي �أول فـي املحكمة االبتدائية
فـي م�سقط .
						
 مدي ــر دائ ــرة ال�ش ـ�ؤون القـانوني ـ ــةالفا�ضل  /علي بن �سامل بن حمد الكا�سبي
فـي غرفة جتارة و�صناعة عمان .
							
 رئيـ�س ق�سـم الق�ضايـا والدرا�ســاتالفا�ضل  /حممد بن را�شد بن حممد البادي
الق ـ ــانوني ـ ـ ــة ف ــي وزارة التجـ ـ ـ ــارة
					
وال�صناعة (�أمني �سر اللجنة) .
							
املــادة الثانيــــة
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي التظلمات التي يقدمها ذوي ال�ش�أن من القرارات ال�صادرة من
الوزارة �أو اجلهات املخت�صة تطبيقا لأحكام قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اليوم التايل من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  21 :يـــوليــــو 2020م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ــر التجارة وال�صناع ـ ــة
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وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
قرار وزاري
رقم 2020/146
ب�إ�شهار االتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الأ�سا�سي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة لل�ش�ؤون الريا�ضية وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/81ب�إ�صدار قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2014/139ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية
املنتخبة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شهر االحتاد العماين لكرة الطاولة .
املــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين لكرة الطاولة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من ذي القعـدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :من يوليــــــــــــو 2020م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزيـ ــر ال�ش ـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ــة
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النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين لكرة الطاولة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ب  -الوزيــــر :
وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ج  -القانــون :
قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/81واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية
واحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة .
د  -االحتــــاد :
االحتاد العماين لكرة الطاولة .
هـ  -اللعبـــــــة :
كرة الطاولة .
و  -املجـلــــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
ز  -املكتب التنفـيذي :
املكتب التنفـيذي لالحتاد .
ح  -االحتاد الدولـــي :
االحتاد الدويل لكرة الطاولة .
- 24 -
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ط  -املنازعة الريا�ضيــة :
كل منازعة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون  ،وهذا النظام  ،واللوائح املنفذة لأحكامه ،
�أو تف�سريها .
ي  -جلنة التحكيم الريا�ضـي :
اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
املــادة ( ) 2
ت�أ�س�س االحتاد العماين لكرة الطاولة فـي عام 2020م  ،وقد �أ�شهر بتاريخ  16يوليـ ــو 2020م
مبوجب القرار الوزاري رقم . 2020/146
املــادة ( ) 3
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ،ال تهدف �إلى حتقيق الربح .
املــادة ( ) 4
يتمتع االحتاد بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود �أحكام القانون .
املــادة ( ) 5
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات
بقرار من الوزير  ،وي�شكل اجلهاز الإداري والفني لهذه الفروع بقرار من املجل�س  ،ومتار�س
الفروع �أن�شطتها فـي �إطار اخلطط والربامج املعتمدة .
املــادة ( ) 6
ت�سري على االحتاد �أحكام القانون  ،والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ،ولوائــح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 7
يتمتع االحتاد والعاملون فـيه باالمتيازات املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،وفـي غريه من القواعد
والنظم التي تقرها الدولة لهم .
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الف�صــل الثانــي
�أهداف االحتاد واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 8
يهدف االحتاد �إلى الآتي :
أ�  -تنظيم و�إدارة �ش�ؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .
ب  -العمل على ن�شر اللعبة فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ج  -االرتقاء بامل�ستوى الفني للعبة .
املــادة ( ) 9
لالحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
أ�  -و�ضع اخلطط والربامج الالزمة لن�شر اللعبة فـي ال�سلطنـ ــة  ،ورف ــع م�ستواه ــا ،
وتطويرها فنيا  ،مبراعاة الأ�س�س العلمية والفنية احلديثة  ،والقواعد الدولية
املعتمدة من االحتاد الدويل .
ب  -و�ضع الأ�س�س وال�ضوابط الفنية عن �ش�ؤون اللعبة فـي ال�سلطنة  ،وفـي حدود القواعد
التي يقررها االحتاد الدويل .
ج  -الإ�ش ــراف على �أع�ضائه وو�ضع خطط وبرامج ا�شرتاكهم فـي فعالياته و�أن�شطته ،
والإ�شراف على تنفـيذ هذه اخلطط  ،وتلك الربامج  ،ومتابعتها .
د  -و�ضع الأ�س�س والقواعد والربامج املنظمة ل�ش�ؤون التدريب  ،وال�شروط الواجب
توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء .
هـ  -رعاية القواعد والنظم واملبادئ الدولية للعبة واملحافظة عليها  ،والعمل على تنفـيذها ،
وتنظيم �ش�ؤون االحرتاف فـي حدود القواعد التي ي�ضعها االحتاد الدويل .
و  -ت�شجيع الهواة على ممار�سة اللعبة .
ز  -تنظيم امل�سابقات والبطوالت واملباريات بني الأع�ضاء  ،والإ�شراف على تنفـيذها ،
وو�ضع الأ�س�س والقواعد وال�شروط الالزمة لذلك  ،ومنح الألقاب ومراكز الفوز
واجلوائز اخلا�صة بها .
ح � -إع ــداد وت�أهي ــل املنتخب ــات الوطنيــة التي متثل ال�سلطنة فـي الدورات والبطوالت
العاملية والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة ،
والإ�شراف على تدريبها .
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ط  -الت�صريـ ــح للأع�ضـ ــاء باال�شتـ ــراك مع الفرق الأجنبية فـي املباريات وامل�سابقات
والبطوالت واللقاءات التي تقام داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة �أحكام
القانون .
ي  -إ�ع ــداد البحــوث والدرا�سات املتخ�ص�صة فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وتنظيم امل�ؤمترات التي
تعنى بهذا ال�ش�أن  ،وامل�شاركة فـيها  ،و�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ك � -إبداء الر�أي وتوجيه الأع�ضاء  ،والعمل على ت�سوية ما قد ين�ش�أ بينهم من خالفات
وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام والقواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
ل  -متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية الريا�ضية  ،وما يتم تنظيمه
منها فـي ال�سلطنـة  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
م  -اعتماد قيد وت�سجيل الالعبني فـي الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء  ،وا�شرتاكهم فـي امل�سابقات املختلفة  ،وفقا للوائح التي ي�صدرها
االحتاد  ،والقواعد الفنية التي يقرها االحتاد الدويل .
ن  -و�ضع القواعد والأ�س�س املنظمة لال�ستغناء عن الالعبني  ،وانتقالهم �إلى �أندية
ريا�ضية �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة القواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
�س  -مكافحة تعاطي املن�شطات بالتن�سيق مع اللجنة العمانية ملكافحة تعاطي املن�شطات ،
وتوقيع اجلزاء املنا�سب على املخالفـني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة من الهيئات
الدولية املخت�صة .
ع  -منح املوافقات الالزمة للجهات الراغبة فـي تنظيم بطوالت �أو م�سابقات للعبة
على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو القاري �أو العاملي بعد التن�سيق مع الوزارة .
الف�صــل الثالــث
ع�ضوية االحتاد وحقوق والتزامات الع�ضوية
املــادة ( ) 10
يتكون االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي التي متار�س �أي
ن�شاط يتعلق باللعبة .
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املــادة ( ) 11
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
أ� � -أن يكون النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي م�شهرا طبقا للقانون .
ب � -أن ميار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
ج � -سداد النادي الر�سوم املقررة للع�ضوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ع�ضوية االحتاد �إلى املجل�س من املمثل القانوين لطالب الع�ضوية على النموذج
املعد لذلك مرفقا به ( )3ثالث ن�سخ من امل�ستندات والبيانات الآتية :
أ�  -النظام الأ�سا�سي لطالب الع�ضوية وقرار �شهره .
ب  -بيان مف�صل باملقر واملن�ش�آت واملالعب والأن�شطة .
ج � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي  ،ومنا�صبهم احلالية .
د � -أ�سماء وم�ؤهالت وخربات الفنيني وامل�شرفـني على �ش�ؤون اللعبة .
هـ � -آخر تقرير �سنوي معتمد للن�شاط  ،ون�سخة من امليزانية .
و  -موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�ضوية على االن�ضمام لع�ضوية االحتاد .
ز � -إي�صال �سداد ر�سم طلب الع�ضوية .
املــادة ( ) 13
يجب على املجل�س درا�سة طلب الع�ضوية خالل مدة الجتاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام ،
وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يتم �إخطار مقدمه بالقرار
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون البت فـي
الطلب قرارا بالرف�ض .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �أمام جلنة التحكيم الريا�ضي خالل املواعيد
املن�صو�ص عليها فـي الئحة التحكيم الريا�ضي .
املــادة ( ) 14
يتمتع ع�ضو االحتاد باحلقوق الآتية :
أ�  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت التي ينظمها االحتاد .
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ب  -امل�شاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .
ج  -التمتع باخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها االحتاد لأع�ضائه .
د  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها االحتاد .
املــادة ( ) 15
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
أ�  -احرتام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر
بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام واللوائح الداخلية لالحتاد  ،واللوائح
والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة ال�صادرة من االحتاد الدويل .
ب  -تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد  ،وقرارات جمل�س �إدارته  ،وما ي�صدر
عن جلانه املختلفة .
ج  -احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
د  -امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
هـ  -ت�سوية املنازعات الريا�ضية من خالل اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
و � -سداد اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد وغريه من الر�سوم الأخرى التي يقررها االحتاد
نظري ما يقدمه من خدمات للأع�ضاء .
الف�صــل الرابــع
تعليــق �أو �إ�سقــاط الع�ضويــة
املــادة ( ) 16
يجوز للمجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين �إ�صدار قــرار بتعلي ــق الع�ضويـ ــة
فـي االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة �سنة واحدة .
ب  -خمالفة �أحكام القانون � ،أو النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم � 2014/139أو هذا النظام � ،أو اللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه  ،وعدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�س .
وال يجوز للمجل�س تعليق الع�ضوية ا�ستنادا لأحد ال�سببني املن�صو�ص عليهما فـي البندين
امل�شار �إليهما �أعاله � ،إال بعد التحقق من ثبوت ما ن�سب �إلى الع�ضو من خالل حتقيق
جتريه اجلهات املخت�صة .
- 29 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

املــادة ( ) 17
يجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد لالنعقاد خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار تعليق الع�ضوية  ،وذلك للنظر فـي �إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو املعلقة ع�ضويته  ،ويرتتب على عدم دعوتها لالنعقاد خالل هذا الأجل اعتبار
قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية ملغى .
املــادة ( ) 18
يجوز للجمعية العمومية لالحتاد �إ�صدار قرار ب�إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن �أي من �أع�ضائه
لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -فقد �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
ب  -عدم �سداد ر�سوم الع�ضوية ملدة ( )3ثالث �سنوات متتالية .
ج � -صدور �سلوك عن الع�ضو مبا ال يتفق وكرامة االحتاد �أو االحرتام الواجب له .
ويرتتب على قرار اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ب�إ�سقاط الع�ضوية عن الع�ضو
زوال �صفة الع�ضوية عنه من تاريخ قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية .
املــادة ( ) 19
ال يجوز النظر فـي طلب االن�ضمام لع�ضوية االحتاد املقدم ممن �أ�سقطت عنه الع�ضوية ،
�إال بعد م�ضي �سنة ميالدية كاملة من تاريخ �صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية
ب�إ�سقاطها .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلمعية العمومية لالحتاد
املــادة ( ) 20
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد من �أع�ضاء االحتاد الذين تتوفر فـيهم ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يـك ــون ق ــد م ــ�ضى على ع�ضويته �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية
العمومية .
ب � -أن يكون قد ا�شرتك فـي �إحدى البطوالت �أو امل�سابقات �أو الفعاليات التي نظمها
االحتاد خالل تلك ال�سنة � ،أو نظم بطوالت �أو م�سابقات �أو فعاليات مبوافقة
االحتاد فـي ال�سنة ذاتها .
ج � -أن يكون قد �سدد ا�شرتاكات الع�ضوية .
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املــادة ( ) 21
يكون لكل ع�ضو فـي اجلمعية العمومية لالحتاد مندوب واحد من بني �أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وال يجوز للمندوب �أن يفو�ض غريه فـي ح�ضور اجتماعاتها �أو فـي الت�صويت على
قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .
واذا كان من بني بنود جدول �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد انتخاب املجل�س �أو �شغل
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـي�شرتط فـي هذه احلالة �أال يكون املندوب مر�شحا فـي االنتخابات .
ويكون ح�ضور املجل�س وجوبي ــا فـ ــي اجتماع ــات اجلمعي ــة العمومي ــة العاديـ ــة لالحت ــاد ،
وال يكون لأع�ضائه حق الت�صويت على قراراتها .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبا يتفق مع النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم . 2014/139
ب  -الت�صديق على حم�ضر االجتماع ال�سابق .
ج  -املوافقة على تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية  ،وبرامج الأن�شطة  ،وخطة
العمل لل�سنة املقبلة  ،وتقرير مدقق احل�سابات .
د  -اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية
املنتهية .
هـ  -انتخاب املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه .
و  -ت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات من بني ممثلي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غري املر�شحني لع�ضوية املجل�س � ،أو من غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني فـي
املجال الريا�ضي .
ز  -اختيار مدقق احل�سابات  ،وحتديد مكاف�آته .
ح  -اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفـيذي واملدير املايل .
ط  -درا�س ــة االقرتاح ــات املقدم ــة م ــن ق ــبل الأع ــ�ضاء  ،على �أن تقــدم تلك االقرتاحــات
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من موعد االجتماع .
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املــادة ( ) 23
جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة  ،على �أن يكون
�أحد اجتماعاتها خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية  ،ويكون اجتماعها
بدعوة من رئي�سها بخطاب م�سجل للأع�ضاء العاملني وفق القانون الذين لهم حق
احل�ضور والت�صويت  ،يحدد فـيها موعد ومكان االجتماع  ،ويجب ن�شر تلك الدعوة فـي
�صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار  ،وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها مبدة ال تقل عن ()30
ثالثني يوما  ،ويرفق بالدعوة ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -جدول الأعمال .
ب  -احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�سابات .
ج  -تقريــر املجل ــ�س عــن حالة االحتاد الإدارية واملالية  ،و�أن�شطته املختلفة عن ال�سنة
املنتهية  ،وم�شروع الأن�شطة املختلفة لل�سنة املقبلة .
د  -م�شــروعي اخلطة ال�سنوية وامليزانية التقديرية لل�سنة املالية املقبلة .
هـ  -املقرتحات املقدمة من الأع�ضاء قبل اجتماع اجلمعية العمومية مبدة ( )15خم�سة
ع�شر يوما على الأقل .
املــادة ( ) 24
�إذا ت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بندا خا�صا بانتخاب املجل�س ،
�أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيجب توجيه الدعوة للأع�ضاء قبل املوعد
املحدد لالجتماع مبدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما .
وتتلقى اجلمعية العمومية العادية لالحتاد طلبات الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ توجيه الدعوة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 25
يتم ت�شكيل جلنة للإ�شراف على االنتخابات بقرار من املجل�س  ،وتخت�ص بت�سلم ودرا�سة
طلبات املرت�شحني والت�أكد من بياناتهم وا�ستيفائهم لل�شروط الواردة فـي هذا النظام ،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها � ،شريطة �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من غري املرت�شحني .
املــادة ( ) 26
يتقدم الراغب بالرت�شح لع�ضوية املجل�س بطلب �إلى رئي�س اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
وفقا للنموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�سلم الطلب خالل مدة فتح باب الرت�شيحات �إلى اللجنة
امل�شرفة على االنتخابات ب�إي�صال ت�سلم يحدد بها تاريخ وتوقيت ت�سلم الطلب وبيانات ،
وعدد الأوراق املرفقة به .
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املــادة ( ) 27
جتتمع اللجنة امل�شرفة على االنتخابات خالل ( )10ع�شرة �أيام بعد غلق باب الرت�شح
للتحقق م ــن تواف ــر ال�ش ــروط الالزم ــة فـي املرت�شحني و�إعالن قائمة �أولية ب�أ�سماء
املرت�شحني فـي مقر االحتاد .
ويجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القائمة الأولية خالل ()3
ثالثة �أيام من تاريخ الإعالن مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض .
وت�صدر اللجنة قرارها فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 28
يجب على املجل�س �أن يعر�ض فـي لوحة الإعالنات مبقره الرئي�سي قبل موعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية ب ( )8ثمانية �أيام على الأقل ك�شفا نهائيا ب�أ�سماء املرت�شحني
لع�ضوية املجل�س  ،وك�شفا ب�أ�سماء مندوبي الأندية الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع ،
على �أن تر�سل ن�سخة من هذه الك�شوفات �إلى كافة �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
املــادة ( ) 29
ت�شكل جلنة لفرز �أ�صوات املر�شحني يكون من بني �أع�ضاء اجلمعية العمومية غري
املر�شحني فـي االنتخابات  ،ويجب �أن يكون النداء على كل مندوب باال�سم لت�سليمه بطاقة
الت�صويت  ،وعند الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفـية ل�شغل ع�ضوية املجل�س وجميع
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،كما ت�ستبعد البطاقات التي بها ك�شط �أو �إتالف متعمد �أو �أي �إ�شارة
تدل على م�صدرها .
املــادة ( ) 30
يتم حتديد الفائز فـي االنتخابات ملن يح�صل على �أكرث عدد من الأ�صوات  ،و�إذا ت�ساوى
مر�شحان �أو �أكرث فـي عدد الأ�صوات �أعيد االنتخاب بينهما  /بينهم  ،ف�إذا �أ�سفرت النتيجة
مرة �أخرى عن ت�ساوي عدد الأ�صوات �أجريت القرعة لتحديد الفائز  ،و�إذا كان العدد
النهائي للمر�شحني م�ساويا للعدد املطلوب انتخابه اعتربوا فائزين بالتزكية  ،ويعلن ذلك
فـي اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد .
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املــادة ( ) 31
يجب على رئي�س املجل�س �إخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع فـي ذات تاريخ
الإعالن عنه  ،مرفقا به ن�سخة من جدول �أعمالها ومرفقاته  ،وك�شفا ب�أ�سماء املر�شحني
والأع�ضاء الذين يحق لهم احل�ضـ ــور  ،وللوزارة �أن توفـ ــد مندوب ــا عنها من موظفـيها
املخت�صني حل�ضور االجتماع  ،و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل املتعلقة بتحديد �أوجه �صرف الدعم
احلكومي دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 32
يلتزم ع�ضو االحتاد بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،ويجوز للجمعية العمومية
توقيع غرامة مالية على الع�ضو املتخلف عن احل�ضور بغري �سبب مقبول قدرها ()100
مائة ريال عماين � ،أو حرمانه من امل�شاركة فـي بع�ض �أن�شطته .
املــادة ( ) 33
يحظر على مندوب ع�ضو اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضور اجتماعاتها �إذا كان له �أو لزوجه
�أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع مدرج فـي
جدول �أعمال هذا االجتماع  ،ولع�ضو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة �إيفاد مندوب �آخر
حل�ضور هذا االجتماع .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/139ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحا �إال
بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجل االجتماع �إلى
موعد �آخر فـي اليوم نف�سه �أو فـي املوعد الذي يحدده املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول .
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد الأع�ضاء على الأقل  ،ف�إذا مل تتوافر
هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين يقوم املجل�س مبمار�سة اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
حلني عقد �أول اجتماع لها .
وال ي�ؤثر فـي �صحة االجتماع �أو �صحة ما ي�صدر عنه من قرارات  ،نق�ص عدد الأع�ضاء
احلا�ضرين عن العدد الذي بدء به االجتماع �صحيحا ما مل يقل عدد احل�ضور وقت
الت�صويت عن ربع العدد الذي بد�أ بهم االجتماع .
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املــادة ( ) 35
�إذا انعقـدت اجلمعية العمومية لالحتاد �صحيحة  ،وحالت �أي �أ�سباب دون �إمتام جدول
�أعمالها اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة  ،ونافذة  ،وي�ؤجل االجتماع جلل�سة
�أخرى حتددها اجلمعية العمومية �أو املجل�س  ،وعلى املجل�س �إخطار الأع�ضاء باملوعد
اجلديد ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 36
ت�صدر اجلمعية العمومية لالحتاد قراراتها بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يعترب ذلك رف�ضــا للمو�ض ــوع املعــرو�ض عليــها  ،ويج ــوز ع ــر�ض ه ــذا
املو�ضوع فـي اجتماع �آخر .
املــادة ( ) 37
يكـون الت�صــويت فـي اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضوريا وعلنيــا  ،فـيما عدا انتخابات
ع�ضوية املجل�س �أو �شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيكون �ســريا .
املــادة ( ) 38
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب
على املجل�س حتديد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ( )30ثالثني يوما  ،والإعالن عنه
فـي مكان ظاهر مبقر االحتاد والن�شر عنه بالو�سائل املنا�سبة  ،و�إخطار الأع�ضاء والوزارة
بذلك  ،وال يجوز فـي هذه احلالة �إجراء �أي تعديل فـي جدول الأعمال � ،أو �أ�سماء وقوائم
املر�شحني لع�ضوية املجل�س  ،وذلك �إذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب املجل�س .
املــادة ( ) 39
جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد  ،بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضى الأمر
ذلك � ،أو بناء على طلب مكتوب من ربع عدد �أع�ضائها ممن لهم حق احل�ضور  ،ويبني فـيه
�سبب تلك الدعوة .
ف�إذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ تقدمي الطلب  ،ففـي هذه احلالة يتم توجيه الدعوة من مقدمي الطلب وذلك على
نفقة االحتاد مع مراعاة الإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )23من هذا النظام .
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املــادة ( ) 40
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -البت فـي �سحب الثقة من املجل�س .
ب � -إ�سقاط الع�ضوية عن املجل�س �أو �أحد �أع�ضائه مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرين .
د  -تعديل النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -البت فـي �إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن الأندية الأع�ضاء به .
و  -اقتــراح ح ــل االحتــاد وت�صفـيته مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية الذين
لهم حق احل�ضور  ،وي�شرتط �أن يت�ضمن احلل �إجراءات التنفـيذ .
املــادة ( ) 41
�إذا خلت بع�ض الأماكن فـي املجل�س ب�سبب اال�ستقالة �أو �إ�سقاط الع�ضوية �أو الوفاة �أو
ب�سبب زوال الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب  ،دون �أن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س  ،وجب على املجلـ�س دعوة اجلمعيـة العموميـة
العادي ــة لالنعقـ ــاد لإجراء االنتخابات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة  ،وفقا للإجراءات واملواعيد
املحددة فـي املادة ( )23من هذا النظام  ،وتكون مدة الع�ضو املنتخب هي املدة املكملة ملدة
�سلفه فـي املجل�س .
�أما �إذا ا�ستقال املجل�س �أو عدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاده  ،حل املجل�س بقوة القانون  ،وي�ستمر الأع�ضاء الباقون
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد فـي ت�سيري العمل فـي االحتاد  ،ودعوة اجلمعية العمومية
العادية لالنعقاد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما لت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
من غري الراغبني فـي الرت�شح  ،وتقوم اللجنة فور ت�شكيلها باتخاذ الإجراءات املقررة
فـي هذا النظام النعقاد اجلمعية العمومية العادية وانتخاب املجل�س  ،وتكون مدة املجل�س
احلايل املنتخب ا�ستكماال للمدة املتبقية من مدة املجل�س امل�ستقيل .
املــادة ( ) 42
يـر�أ�س اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد رئي�س املجل�س � ،أو نائبه فـي حالة غيابه ،
�أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته �أو من تختاره اجلمعية العمومية
لذلك من بني �أع�ضائها فـي حالة غيابهما �أو وجود مانع قانوين لهما  ،ويتولى �أمني ال�سر
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير حما�ضر
اجتماعاتها  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع قانوين تختار اجلمعية من يقوم بعمله من
بني �أع�ضائها .
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املــادة ( ) 43
ال يجوز للجمعية العمومية لالحتاد النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة فـي جدول �أعمالها ،
كمـ ــا ال يجـ ــوز عقـ ــد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�ضوع �سبق �أن اتخذت فـيه
اجلمعية العمومية بنوعيها قرارا �إال بعد م�ضي �سنة كاملة  ،وذلك ما مل تطر�أ وقائع
جديدة يرى املجل�س معها �إعادة عر�ض املو�ضوع عليها قبل م�ضي املدة امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 44
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي هذا النظام  ،ت�سري على اجلمعية العمومية غري
العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية لالحتاد .
املــادة ( ) 45
�إذا رف�ضت اجلمعية العمومية العادية اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وجب على
املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومية العادية  ،وذلك للنظر فـي �سحب الثقة عن املجل�س مبوافقة
ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إن �صدر قرار ب�سحب الثقة تقوم اجلمعية العمومية فـي ذات
االجتماع بتعيني جلنة م�ؤقتة من ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر تتولى �إدارة
�ش�ؤون االحتاد  ،والدعوة النتخاب املجل�س قبل نهاية هذه املدة  ،كما تقوم كذلك بت�شكيل
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات  ،وفـي حال مل ي�صدر قرار ب�سحب الثقة عن املجل�س اعترب
ذلك قرارا باعتماد احل�ساب اخلتامي .
املــادة ( ) 46
يجب على رئي�س اجلمعية العمومية لالحتاد موافاة الوزارة بن�سخة من حما�ضر اجتماعاتها
فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
الف�صــل ال�ســاد�س
املجلــ�س
املــادة ( ) 47
يتولى �إدارة االحتاد جمل�س �إدارة منتخب يتكون من الرئي�س  ،ونائب الرئي�س  ،و�أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،و( )5خم�سة �أع�ضاء .
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املــادة ( ) 48
يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد  ،وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
املــادة ( ) 49
يكون الأع�ضاء العمانيون فـي جمال�س �إدارة االحتاد الدويل و�/أو القاري �أع�ضاء فـي جمل�س
�إدارة االحتاد .
املــادة ( ) 50
ي�شرتط فـي املرت�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية  ،ومقيما فـي ال�سلطنة .
ب � -أن يكون ع�ضوا فـي النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية فـي تاريخ تقدمي الطلب ،
ويثب ــت ال�س ــن ب�شهادة امليالد �أو �شهادة تقدير ال�سن املعتمدة من اجلهة الطبية
املخت�صة .
د � -أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
ز � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن م�ؤهل دبلوم التعليم العام .
ح � -أن يكون من بني الالعبني �أو احلكام �أو املدربني املعتزلني للعبة  ،وم�ضى على
اعتزاله �سنة واحدة على الأقل � ،أو لديه خربة فـي �إدارة �ش�ؤون اللعبة فـي �أحد
الأندية �أو �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء فـي
االحتاد .
ط � -أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�ضي مت حلها  ،ما
مل يكن قد م�ضى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي الطلب مدة ( )5خم�س �سنوات .
ي � -أال يكون ع�ضوا فـي �إحدى اللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي فـي االحتاد � ،أو م�س�ؤوال
عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي الطلب .
ويجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء بع�ض الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء فـي االحتاد التي ي�شرتك فـي ع�ضويتها عمانيون و�أجانب بتقدمي
�أ�سماء مر�شحيها من الأجانب لع�ضوية املجل�س .
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املــادة ( ) 51
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -انتهاء مدة الع�ضوية .
ب  -الوفاة .
ج  -اال�ستقالـ ــة  ،ويعتبـ ــر فـ ــي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ( )3ثالثة
اجتماعات عادية متتالية �أو (� )4أربع اجتماعات متفرقة خالل العام  ،دون عذر كتابي
يقبله املجل�س  ،على �أن ي�صدر قرار من املجل�س باعتباره م�ستقيال .
د  -عدم قيام الع�ضو الفائز بتقدمي ا�ستقالته خطيا من ع�ضوية النادي �أو الهيئة اخلا�صة
العاملة فـي املجال الريا�ضي فور فوزه فـي االنتخابات .
املــادة ( ) 52
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ � -إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي انتخب على �أ�سا�سها .
ب � -إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتريه �إحدى اللجان املخت�صة فـي االحتاد  -ت�صرف �أو عمل �أو امتنع عن عمل
من �ش�أنه امل�سا�س بكرامة االحتاد � ،أو الإ�ضرار ب�أمواله �أو ممتلكاته .
وفـي احلالتني  ،ي�صدر ب�إ�سقاط الع�ضوية قرار من اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها احلا�ضرين .
وال يجوز للع�ضو الذي �أ�سقطت ع�ضويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�شيح نف�سه مرة �أخرى
لع�ضوية املجل�س ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره � ،أو زالت عنه �أ�سباب الإ�سقاط .
املــادة ( ) 53
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من نائبه كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،على �أال يقل
عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�س عن (� )6ستة اجتماعات خالل العام .
املــادة ( ) 54
توجه الدعوة حل�ضور اجتماع املجل�س بخطاب من �أمني ال�سر العام �أو املدير التنفـيذي
بح�سب الأحوال  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني على الأقل على �أن تت�ضمن الدعوة
حتديد موعد االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال واملذكرات اخلا�صة به  ،وذلك فـيما عدا
االجتماعات الطارئة فال تتقيد بهذه الإجراءات .
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وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة للأع�ضاء  ،ف�إذا مل يتوافر
هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل �أ�سبوع من تاريخ االجتماع الأول ،
على �أن يبلغ الأع�ضاء باملوعد اجلديد  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بعدد الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
املــادة ( ) 55
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صـ ــوات الأع�ضـ ــاء احلا�ض ــرين  ،و�إذا ت�ساوت
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 56
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
�أ  -ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها االحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه .
ب  -و�ضع الربامج الالزمة للمو�سم الريا�ضي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
ج � -إ�صدار القرارات والقيـ ــام بكافـ ــة الأعم ــال الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد الإدارية
واملالية والفنية والتنظيمية .
د � -إ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد .
هـ  -املوافق ــة عل ــى امل�شاركـ ــات اخلارجي ــة للأندي ــة والهيئ ــات اخلا�ص ــة العاملــة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء .
و  -اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفـيذي .
ز  -ت�شكيـ ــل اللج ــان م ــن بني �أع�ضـ ــاء املجل�س �أو من غريهم  ،لتنظيم �أعماله  ،واعتماد
قراراتها وتو�صياتها .
ح  -اتخاذ الإجراءات و�إ�صدار القرارات الالزمة لتنمية وا�ستثمار فائ�ض �أموال االحتاد ،
وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .
ط  -إ�عـداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفـيذ قراراتها .
ي  -بح ــث طلبات االن�ضمام لع�ضوية االحتاد  ،وعر�ضها على اجلمعية العمومية للبت
فـيها .
ك  -الب ــت فـ ــي ال�شكاوى التي تقدم �إلى االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء  ،والعمل على حلها .
ل  -الب ــت فـ ــي طل ــبات ا�ستقال ــة �أع�ضــاء املجل�س  ،وذلك دون الإخالل بن�ص املادة ()41
من هذا النظام .
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م  -عر�ض طلبات �إ�سقاط الع�ضوية على اجلمعية العمومية غري العادية .
ن � -إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال االحتاد .
�س � -إع ــداد �أ�س ــ�س تنظي ــم �ش�ؤون تدريب الالعبني فـي ال�سلطنة وال�شروط الواجب
توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .
ع  -إ�ع ــداد م�شروع ــات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة ال�سنوية لالحتاد  ،متهيدا
لإقرارها من الوزارة  ،ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية العادية لالحتاد
العتمادها .
ف � -إعداد م�شروع التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة االحتاد  ،وعر�ضه على اجلمعية العمومية
للنظر فـيه .
�ص � -أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها هذا النظام .
املــادة ( ) 57
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
أ�  -متثيل االحتاد فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
ب  -رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية  ،واملجل�س .
ج  -توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد  ،وذلك بعد موافقة املجل�س
عليها .
د  -التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع املدير املايل �أو من يحل حمله .
املــادة ( ) 58
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
�أ  -فتح ح�ساب م�صرفـي واحد با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة ،
و إ�ي ــداع �أم ــوال االحت ــاد ب ــه  ،و�إخط ــار ال ــوزارة بذلك  ،وعدم تغيري هذا احل�ساب
�إال مبوافقة الوزارة .
ب  -موافاة الوزارة كتابة بجميع امل�شاركات واالجتماعات واملع�سكرات اخلارجية لالحتاد
قبل القيام بها للتحقق من �أنها مدرجة �ضمن خطته ال�سنوية  ،و�أن املبالغ املر�صودة
لها فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�سنوية لالحتاد .
ج  -التن�سيق امل�سبق مع الوزارة فـيما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،الذين تنظم
�ش�ؤونهم الوظيفـية عقود خا�صة .
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د  -مواف ــاة ال ــوزارة بن�سخــة من م�شروعي امليزانية واخلطة ال�سنويني لالحتاد قبل
بداية ال�سنة املالية ب ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتزويدها بن�سخة من احل�ساب
اخلتامي لالحتاد خالل �شهر مار�س من العام التايل النتهاء ال�سنة املالية لإقرارها ،
ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد .
هـ  -موافـ ــاة ال ــوزارة بن�سخ ــة من حما�ضر اجتماعات املجل�س فـي مدة ال جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االجتماع  ,وذلك للنظر فـيما من �ش�أنه التعديل فـي
�أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فـيما �أقرته الدولة للموظفـني .
املــادة ( ) 59
يحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال غيابه ،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 60
يخت�ص �أمني ال�سر العام بالآتي :
أ� � -إعداد خطط وبرامج العمل فـي االحتاد  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي .
ب  -الإ�شراف على العاملني  ،وكافة �ش�ؤونهم فـي االحتاد .
ج  -تنفـيذ قرارات املجل�س  ،وقرارات املكتب التنفـيذي .
د  -متابعة �أعمال اللجان املختلفة فـي االحتاد وتنفـيذ قراراتها  ،وله فـي �سبيل ذلك
ح�ضور جل�ساتها دون �أن يكون له �صوت معدود  ،وفـي حال �إذا كان ع�ضوا �أ�سا�سيا
فـي تلك اللجان فله حق الت�صويت .
هـ  -تلقي طلبات الع�ضوية  ،وا�ستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي ال�ش�أن  ،و�إعداد تقرير
ب�ش�أنها  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها متهيدا لعر�ضها
على املجل�س .
و � -إعداد م�شروع جدول �أعمال اجتماعات اجلمعيات العمومية فـي حدود التعليمات
ال�صادرة من املجل�س  ،و�إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س فـي �ضوء تو�صيات
املكتب التنفـيذي .
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ز  -الإ�شراف على �إعداد الدعوات اخلا�صة بعقد اجتماعات كل من اجلمعية العمومية ،
واملجل�س  ،واملكتب التنفـيذي واللجان املختلفة و�إر�سالها  ،والإ�شراف واملتابعة على
حترير حما�ضرها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
ح � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�صندوق  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي .
ط  -امل�ساهم ــة ف ــي �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق
مع �أمني ال�صندوق ورفعه �إلى املكتب التنفـيذي .
ي  -حفظ ال�سلفة امل�ستدمية لالحتاد .
ك  -الإ�ش ــراف على حفظ الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت والأختام فـي مقر االحتاد ،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات �أمني ال�صندوق .
ل  -التوقي ــع عل ــى مكاتب ــات االحتاد عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها
من رئي�س االحتاد .
م  -القيام ب�أعمال الأمانة الفنية للمجل�س  ،واملكتب التنفـيذي .
ن  -رف ــع تقاريـ ــر دوريـ ــة �إلى املكت ــب التنفـيذي عن �سري العمل فـي االحتاد  ،وتقرير
�سنوي �إلى املجل�س فـي ال�ش�أن ذاته .
�س � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 61
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
�أ  -الإ�شراف على حت�صيل �إيرادات و�أموال االحتاد  ،و�إيداعها فـي امل�صرف .
ب  -تنفـيذ قرارات املجل�س واملكتب التنفـيذي املتعلقة بالأمور املالية بعد التحقق من
مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوية املعتمدين  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
الالئحة املالية لالحتاد .
ج  -التوقيع مع رئي�س املجل�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات .
د � -إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق مع �أمني ال�سر
العام .
هـ  -الإ�شراف على ح�سابات االحتاد  ،والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية .
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و  -الإ�شراف على حفظ ال�سجالت والدفاتر املالية  ،وم�ستندات الإيرادات وامل�صروفات
والعهد فـي مقر االحتاد .
ز � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�سر العام  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي  ،ثم �إلى املجل�س .
ح � -إعداد امل�ستخل�صات املالية اخلا�صة بعقود الإن�شاءات .
ط  -الإ�شراف على خزانة االحتاد  ،و�أعمال املخازن .
ي  -اعتم ــاد �ص ــرف الأجـ ــور وفوات ــري امل�شرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه وال�صيانة
وغريها وفق بنود امليزانية  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ك � -إعداد تقرير ربع �سنوي  ،و�آخر �سنوي عن حالة االحتاد املالية ورفعهما �إلى املجل�س .
ل  -موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة والوزارة بكافة البيانات واملعلومات
ون�سخ من الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت املالية  ،والرد على ا�ستف�ساراتها  ،و�إزالة
�أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره بها  ،ويحظر
عليه االمتناع عن ذلك لأي �سبب من الأ�سباب .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
املكتــب التنفـيــذي
املــادة ( ) 62
يكون لالحتاد مكتب تنفـيذي  ،برئا�سة نائب رئي�س االحتاد  ،وع�ضوية كل من � :أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،واثنني من �أع�ضاء املجل�س يتم اختيارهما من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 63
يتولى املكتب التنفـيذي معاونة املجل�س فـي تنفـيذ اخت�صا�صات ــه  ،ول ــه ف ــي �سبيـل ذلك
ممار�سة الآتي :
أ�  -درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
ب � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�ش�ؤون االحتاد  ،ورفعها
�إلى املجل�س .
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ج � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد  ،ورفعها �إلى املجل�س .
د  -اقرتاح تعيني وترقية ونقل العاملني فـي االحتاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل ما يتعلق
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
هـ  -درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليه من املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
و  -درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صدار ما يراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات  ،واتخاذ ما يراه من �إجراءات وفقا لأحكام هذا
النظام  ،وعر�ضها على املجل�س فـي �أول اجتماع العتمادها .
ز  -متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س  ،و�إعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�ص  ،ورفعها
�إليه .
ح � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 64
يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل (� )2أ�سبوعني على الأقل  ،وال يكون االجتماع
�صحيحا �إال بح�ضور ( )3ثالثة من �أع�ضائه على الأقل  ،من بينهم رئي�س املكتب  ،وت�صدر
التو�صيات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
الف�صــل الثامــن
املدير التنفـيذي واملدير املايل
املــادة ( ) 65
يجوز �أن يكون لالحتاد مدير تنفـيذي  ،ومدي ــر مال ــي ي�صدر بتعيينهمـ ــا  ،وحتديـ ــد
اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،ال�شروط الواجب توافرها فـي املدير التنفـيذي ،
واملدير املايل لالحتاد .
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الف�صــل التا�ســع
ماليــة االحتــاد
املــادة ( ) 66
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتمدة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لالحتاد فـي الأول من يناير من كل عام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 67
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
أ�  -الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .
ب  -ا�شرتاكات الع�ضوية .
ج  -إ�يـ ــرادات املباريـ ــات الريا�ضي ــة والأن�شط ــة والدعاية والإعالنات واحلفالت التي
يقيمها االحتاد فـي �إطار ممار�سة �أن�شطته وحتقيق �أهدافه .
د  -عائدات �أموال االحتاد وم�شروعاته اال�ستثمارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون .
هـ  -التربعـ ــات واله ــبات والو�صاي ــا التـ ــي يقبلها املجل�س مبا ال يتعار�ض مع القانون
و�أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 68
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية لالحتاد بنودا جارية  ،وذلك لل�صرف منها على �أن�شطة
االحتاد املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�سمالية  -كلما
اقت�ضت احلاجة  -لل�صرف منها على �أعمال الإن�شاءات واملرافق بح�سب طبيعة الن�شاط .
ويجب على رئي�س املجل�س موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة  ،وم�شروع امليزانية ال�سنويني
لالحتاد قبل بداية ال�سنة املالية بـ ( )3ثالثة �أ�شه ــر على الأقل لإقرارهما .
وال يجوز لالحتاد بعد اعتماد امليزانية �إجراء �أي تعديل �أو تغيري فـي بنودها املمولة من
الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
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املــادة ( ) 69
�إذا بلغت امليزانية ال�سنوية لالحتاد ( )50.000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،وجب
عليه مراجعة وتدقيق ح�سابه اخلتامي مبعرفة مدقق ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة
املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه وحتديد مكاف�أته بقرار من اجلمعية العمومية لالحتاد
ملدة املجل�س ذاتها .
املــادة ( ) 70
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
أ�  -فح�ص امل�ستندات املالية لالحتاد ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئحة املالية .
ب  -مراجعة �أوجه �صرف بنود امليزانية ال�سنوية لالحتاد وفقا خلطته ال�سنوية املعتمدة .
ج  -مراجعة م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
د  -رفع تقرير �إلى اجلمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .
هـ � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 71
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبب من الأ�سباب � ،أو حال مانع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�سابات �آخر وحتديد مكاف�أته  ،على
�أن يتم عر�ض الأمر على �أول جمعية عمومية لإقراره �أو اختيار مدقق ح�سابات �آخر .
ويجوز عزل مدقق احل�سابات فـي حال ثبوت خطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي ممار�سة
اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .
املــادة ( ) 72
يلتزم رئي�س االحتاد و�أمني ال�صندوق �أو املدير املايل �أو من يحل حملهما ب�إنفاق �أموال
االحتاد فـيما يحقق �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه
الأموال فـي �أعمال حمققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2014/139
وهذا النظام � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك بال�سلب على ممار�سة �أن�شطته الأ�سا�سية .
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الف�صــل العا�شــر
املحظــورات
املــادة ( ) 73
ال يجوز لالحتاد �إن�شاء مالعب � ،أو �ص ــاالت �أو قاع ــات � ،أو �أي مبان �أخرى � ،أو ا�ستكمال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على �إذن كتابي من الوزارة .
املــادة ( ) 74
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية  ،كما يحظر عليه ال�سماح
ب�ألعاب القمار �أو تقدمي �أو جلب �أو التعامل فـي اخلمور �أو التهيئة والإعداد لتعاطي اخلمر
وامل�سكرات �أو ممار�سة ن�شاط يتعلق بها داخل مقره .
املــادة ( ) 75
ال يجوز لالحتاد قبول �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات يكون مقرها خارج
ال�سلطنة �أو دفــع �شيء من �أمواله لهذه اجلهات �أو الأ�شخا�ص �إال مبوافقة كتابية م�سبقة
من الوزارة  ،وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتــاد من الهيئات الدوليــة فـيمــا يت�صــل ب�أن�شطت ــه ،
واملبال ـ ــغ اخلا�صـ ــة باال�شرتاكات فـي الهيئات والأن�شطة الدولية اخلارجية وثمن الكتب
والدوريـات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�شاطه .
املــادة ( ) 76
ال يجوز لع�ضو االحتاد �إ�شراك �أي العب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �سنويا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
وين�شئ االحتاد ملفا طبيا لكل العب يتم اختياره للم�شاركة فـي املنتخبات الوطنية  ،ي�سجل
فـيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية  ،وما قد يطر أ� عليها من تغيري .
املــادة ( ) 77
ال يجوز لع�ضو املجل�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية �أو التحكيم فـيها
�أو العمل فـي االحتاد مقابل �أجر �أو مكاف�أة  ،وي�ستثنى من ذلك املحا�ضرات والندوات وور�ش
العمل التي يحا�ضر فـيها الع�ضو ب�صفته خبريا فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وذلك وفقا للقواعد
التي ين�ص عليها االحتاد  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات
اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ،وي�ستثنى
من ذلك تعوي�ض ع�ضو املجل�س عن النفقات التي تكبدها نظري ممار�سته لأعماله فـي االحتاد .
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الف�صــل احلــادي ع�شــر
التحكيــم الريا�ضــي
املــادة ( ) 78
تن� أش� فـي االحتاد جلنة �أو �أكرث للتحكيم الريا�ضي  ،ت�شكل من عدد فردي من الأع�ضاء ،
وتخت�ص دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
وتبني الئحة التحكيم الريا�ضي عدد �أع�ضائها الأ�صليني واالحتياطيني  ،وال�شروط الالزم
توافرها فـيهم  ،وكيفـية تعيينهم و�ضماناتهم وقواعد تنحيهم  ،وردهم وخما�صمتهم  ،ومدة
ع�ضويتهم فـيها  ،و�أ�سباب انتهاء تلك الع�ضوية  ،والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها �أمامها ،
ونظ ــام جل�ساته ــا  ،ومكـ ــان انعقاده ــا  ،والقواعـ ــد املو�ضوعية واجبة التطبيق على النزاع ،
وحجيـ ــة القـ ــرارات ال�ص ــادرة عنها  ،وطرق الطعن عليها  ،وكيفـية تنفـيذها  ،والف�صل فـي
�إ�شكاالت التنفـيذ املتفرعة عنها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون واللوائح والقواعد
ذات ال�صلة ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
ويجوز بقرار من املجل�س  -بعد التن�سيق مع اللجنة الأوملبية العمانية � -إ�سناد الف�صل فـي
املنازعات الريا�ضية املنبثقة عن هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه �إلى جلنة
التحكيم الريا�ضي فـي اللجنة الأوملبية العمانية .
كما يجوز بقرار من املجل�س ت�شكيل جلان ذات اخت�صا�ص ق�ضائي تخت�ص بالف�صل فـي نوع
حمدد من املنازعات الريا�ضية  ،املتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا ملا يحدده هذا النظام .
املــادة ( ) 79
تعد منازعة ريا�ضية كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا النظام �أو تف�سري ن�صو�صه .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 80
تنظم �ش�ؤون االحتاد الإدارية واملالية والفنية  ،مبوجب لوائح ي�صدرها املجل�س بعد �إقرارها
من اجلمعية العمومية على �أن يكون من بينها اللوائح الآتية :
أ�  -الالئحة الداخلية .
ب  -الالئحة املالية .
ج  -الئحة �ش�ؤون العاملني .
د  -الئحة امل�سابقات .
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هـ  -الئحة احلكام .
و  -الئحة الالعبني (الت�سجيل واالنتقاالت والإعارة واال�ستغناء) .
ز  -الئحة االحرتاف .
ح  -الئحة املنتخبات .
ط  -الئحة االن�ضباط .
ي  -الئحة ال�شكاوى واالحتجاجات .
ك  -الئحة التحكيم الريا�ضي .
املــادة ( ) 81
تبني الالئحة الداخلية  ،الهيكل التنظيمي لالحتاد وتق�سيماته الفرعية واخت�صا�صاته .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني  ،كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفـية للعاملني فـي االحتاد من
حيث التعيني والرتقية والنقل والندب والإعارة والتكليف والأجور والعالوات واملكاف�آت
والإجازات والتدريب والبعثات وواجبات العاملني واملحظورات عليهم وقواعد م�ساءلتهم
وانتهاء خدمتهم .
وتبني الالئحة املالية  ،النظام املايل واملحا�سبي لالحتاد مبا يتفق واملعايري الدولية ،
كما تبني �أعمال املناق�صات واملزايدات  ،و�أعمال املخازن  ،وتبني الئحة االن�ضباط  ،قواعد
و�إجراءات و�ضمانات التحقيق فـي املخالفات االن�ضباطية  ،وحتديد القائمني به و�ضماناتهم ،
والعقوبات االن�ضباطية اجلائز توقيعها على �أع�ضاء االحتاد والالعبني واملدربني واحلكام
ووكالئهم مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن االحتاد الدويل  ،ودون الإخالل ب�أحكام القانون ،
والأحكام اخلا�صة بلجنة التحكيم الريا�ضي املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
وتبني اللوائح الأخرى املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )80من هذا النظام  ،كل فـي نطاقه ،
اخت�صا�صات اللجنة ذات ال�صلة  ،وت�شكيلها ونظام عملها مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن
االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 82
يلتزم االحتاد ب�إن�شاء ال�سجالت الآتية :
أ� � -سجل حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب � -سجل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة .
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ج � -سجل حما�ضر اجتماعات املكتب التنفـيذي .
د � -سجل حما�ضر اجتماعات اللجان .
هـ � -سجل الع�ضوية .
و � -سجل قيد الالعبني .
ز � -سجل قيد املدربني .
ح � -سجل نتائج البطوالت وامل�سابقات .
ط � -سجل ال�شكاوي واالحتجاجات .
ي � -سجل حما�ضر جلنة �ش�ؤون العاملني .
املــادة ( ) 83
يكون �أع�ضاء املجل�س م�س�ؤولــني بالت�ضامــن فـيمــا بينه ــم ع ــن ك ــل م ــا ي�ص ــدره املجل ــ�س
من قرارات  ،وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س ونائبه وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س وجميع العاملني فـي االحتاد كل فـي حدود اخت�صا�صه م�س�ؤوال عن القرارات التي
ي�صدرها  ،والت�صرفات التي يربمها  ،والإجراءات التي يتخذها منفردا  ،وذلك �إذا كان من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .
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قرار وزاري
رقـــــم 2020/147
ب�إ�شهار االحتاد العماين للدراجات الهوائية واعتماد نظامه الأ�سا�سي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة لل�ش�ؤون الريا�ضية وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
و�إل ــى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ـ ــم  2007/81ب�إ�ص ــدار قان ـ ــون الهيئـ ــات اخلا�صـ ــة العاملـ ـ ــة
فـي املجال الريا�ضي ،
و�إلى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2012/57ف ــي �شـ ـ�أن اللجن ــة الأوملبي ــة العمانية واحت ــادات
اللعب ــات الريا�ضية املنتخبة ،
و�إلى الق ـ ــرار الـ ــوزاري رق ـ ــم  2014/139ب�إ�صـ ــدار النظ ــام الأ�سا�سـ ــي الحتـ ــادات اللعب ـ ــات
الريا�ضية املنتخبة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقرر
املــادة الأولـــى
ي�شهر االحتاد العماين للدراجات الهوائية .
املــادة الثانية
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين للدراجات الهوائية .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :يوليــــــــــو 2020م
�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزي ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ــة
- 52 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين للدراجات الهوائية
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــــــــــــــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ب -الوزيــــــــــــــــــر :
وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ج  -القانــــــــــــــــون :
قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/81واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية
واحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة .
د  -االحتـــــــــــــــاد :
االحتاد العماين للدراجات الهوائية .
هـ  -اللعبـــــــة :
الدراجات الهوائية .
و  -املجـلـــــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
ز  -املكتـــب التنفـيــذي :
املكتب التنفـيذي لالحتاد .
ح  -االحتــــاد الدولــــي :
االحتاد الدويل للدراجات الهوائية .
ط  -املنازعة الريا�ضيـــــــة :
كل منازعة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون  ،وهذا النظام  ،واللوائح املنفذة لأحكامه ،
�أو تف�سريها .
ي  -جلنة التحكيم الريا�ضـي :
اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
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املــادة ( ) 2
ت�أ�سـ ـ ــ�س االتـ ـحـ ــاد العمان ــي للدراجـ ــات الهوائيـ ــة فـ ــي عـ ــام 2020م  ،وق ـ ــد �أ�شه ـ ـ ــر بتاري ـ ــخ
 16يوليو 2020م مبوجب القرار الوزاري رقم . 2020/ 147
املــادة ( ) 3
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ،ال تهدف �إلى حتقيق الربح .
املــادة ( ) 4
يتمتع االحتاد بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود �أحكام القانون .
املــادة ( ) 5
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات
بقرار من الوزير  ،وي�شكل اجلهاز الإداري والفني لهذه الفروع بقرار من املجل�س  ،ومتار�س
الفروع �أن�شطتها فـي �إطار اخلطط والربامج املعتمدة .
املــادة ( ) 6
ت�سري على االحتاد �أحكام القانون  ،والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ،ولوائــح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 7
يتمتع االحتاد والعاملون فـيه باالمتيازات املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،وفـي غريه من
القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .
الف�صل الثاين
�أهداف االحتاد واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 8
يهدف االحتاد �إلى الآتي :
أ�  -تنظيم و�إدارة �ش�ؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .
ب  -العمل على ن�شر اللعبة فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ج  -االرتقاء بامل�ستوى الفني للعبة .
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املــادة ( ) 9
لالحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
أ�  -و�ضع اخلطط والربامج الالزمة لن�شر اللعبة فـي ال�سلطنة  ،ورفع م�ستواها ،
وتطويرها فنيا  ،مبراعاة الأ�س�س العلمية والفنية احلديثة  ،والقواعد الدولية
املعتمدة من االحتاد الدويل .
ب  -و�ضع الأ�س�س وال�ضوابط الفنية عن �ش�ؤون اللعبة فـي ال�سلطنة  ،وفـي حدود
القواعد التي يقررها االحتاد الدويل .
ج  -الإ�شراف على �أع�ضائه وو�ضع خطط وبرامج ا�شرتاكهم فـي فعالياته و�أن�شطته ،
والإ�شراف على تنفـيذ هذه اخلطط  ،وتلك الربامج  ،ومتابعتها .
د  -و�ضع الأ�س�س والقواعد والربامج املنظمة ل�ش�ؤون التدريب  ،وال�شروط الواجب
توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء .
هـ  -رعاية القواعد والنظم واملبادئ الدولية للعبة واملحافظة عليها  ،والعمل على
تنفـيذه ـ ــا  ،وتنظي ــم �شـ ـ�ؤون االحرتاف فـي حــدود القواع ــد التي ي�ضعه ــا االحتاد
الدويل .
و  -ت�شجيع الهواة على ممار�سة اللعبة .
ز  -تنظيم امل�سابقات والبطوالت واملباريات بني الأع�ضاء  ،والإ�شراف على تنفـيذها ،
وو�ضع الأ�س�س والقواعد وال�شروط الالزمة لذلك  ،ومنح الألقاب ومراكز الفوز
واجلوائز اخلا�صة بها .
ح � -إعداد وت�أهيل املنتخبات الوطنية التي متثل ال�سلطنة فـي الدورات والبطوالت
العاملية و الأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة ،
والإ�شراف على تدريبها .
ط  -الت�صري ــح للأع�ضـ ــاء باال�شتـ ـ ــراك مع الفرق الأجنبي ــة فـي املباريـ ــات وامل�سابقـ ــات
والبطــوالت واللقاءات التــي تقــام داخ ــل ال�سلطنــة �أو خارجه ــا  ،مبراع ــاة �أحكـ ــام
القانون .
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ي � -إعداد البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وتنظيم امل�ؤمترات التي
تعنى بهذا ال�ش�أن  ،وامل�شاركة فـيها  ،و�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ك � -إبداء الر�أي وتوجيه الأع�ضاء  ،والعمل على ت�سوية ما قد ين�ش�أ بينهم من خالفات
وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي هذا النظــام والقواعــد التي ي�ضعه ــا االحتاد
الدويل .
ل  -متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية الريا�ضية  ،وما يتم تنظيمه
منها فـي ال�سلطنـة  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
م  -اعتماد قيد وت�سجيل الالعبني فـي الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء  ،وا�شرتاكهم فـي امل�سابقات املختلفة  ،وفقا للوائح التي ي�صدرها
االحتاد  ،والقواعد الفنية التي يقرها االحتاد الدويل .
ن  -و�ضع القواعد والأ�سـ�س املنظمة لال�ستغناء عن الالعبني  ،وانتقالهم �إلى �أندية
ريا�ضية �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة القواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
�س  -مكافحة تعاطي املن�شطات بالتن�سيق مع اللجنة العمانية ملكافحة تعاطي املن�شطات ،
وتوقيع اجلزاء املنا�سب على املخالفـني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة من الهيئات
الدولية املخت�صة .
ع  -منح املوافقات الالزمة للجهات الراغبة فـي تنظيم بطوالت �أو م�سابقات للعبة على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو القاري �أو العاملي بعد التن�سيق مع الوزارة .
الف�صل الثالث
ع�ضوية االحتاد
وحقوق والتزامات الع�ضوية
املــادة ( ) 10
يتكون االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي التي متار�س �أي
ن�شاط يتعلق باللعبة .
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املــادة ( ) 11
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
أ� � -أن يكون النــادي �أو الهيئ ــة اخلا�صــة العاملة فـي املجال الريا�ضــي م�شهرا طبقا
للقانون .
ب � -أن ميار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
ج � -سداد النادي الر�سوم املقررة للع�ضوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ع�ضوية االحتاد �إلى املجل�س من املمثل القانوين لطالب الع�ضوية على النموذج
املعد لذلك مرفقا به (  ) 3ثالث ن�سخ من امل�ستندات والبيانات الآتية :
أ�  -النظام الأ�سا�سي لطالب الع�ضوية وقرار �شهره .
ب  -بيان مف�صل باملقر واملن�ش�آت واملالعب والأن�شطة .
ج � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي  ،ومنا�صبهم احلالية .
د � -أ�سماء وم�ؤهالت وخربات الفنيني وامل�شرفـني على �ش�ؤون اللعبة .
هـ � -آخر تقرير �سنوي معتمد للن�شاط  ،ون�سخة من امليزانية .
و  -موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�ضوية على االن�ضمام لع�ضوية االحتاد .
ز � -إي�صال �سداد ر�سم طلب الع�ضوية .
املــادة ( ) 13
يجب على املجل�س درا�سة طلب الع�ضوية خالل مدة الجتاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام ،
وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يتم �إخطار مقدمه بالقرار
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون البت فـي
الطلب قرارا بالرف�ض .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �أمام جلنة التحكيم الريا�ضي خالل املواعيد
املن�صو�ص عليها فـي الئحة التحكيم الريا�ضي .
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املــادة ( ) 14
يتمتع ع�ضو االحتاد باحلقوق الآتية :
أ�  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت التي ينظمها االحتاد .
ب  -امل�شاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .
ج  -التمتع باخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها االحتاد لأع�ضائه .
د  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها
االحتاد .
املــادة ( ) 15
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
أ�  -احرتام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر
بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام واللوائح الداخلية لالحتاد  ،واللوائح
والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة ال�صادرة من االحتاد الدويل .
ب  -تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد  ،وقرارات جمل�س �إدارته  ،وما ي�صدر
عن جلانه املختلفة .
ج  -احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
د  -امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
هـ  -ت�سوية املنازعات الريا�ضية من خالل اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
و � -سداد اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد وغريه من الر�سوم الأخرى التي يقررها االحتاد
نظري ما يقدمه من خدمات للأع�ضاء .
الف�صل الرابع
تعليق �أو �إ�سقاط الع�ضوية
املــادة ( ) 16
يجوز للمجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين �إ�صدار قرار بتعليق الع�ضوية فـي
االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة �سنة واحدة .
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ب  -خمالفة �أحكام القانون � ،أو النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم � 2014/139أو هذا النظام � ،أو اللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه  ،وعدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�س .
وال يجوز للمجل�س تعليق الع�ضوية ا�ستنادا لأحد ال�سببني املن�صو�ص عليهما فـي
البندين امل�شار �إليهما �أعاله � ،إال بعد التحقق من ثبوت ما ن�سب �إلى الع�ضو من
خالل حتقيق جتريه اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد لالنعقاد خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار تعليق الع�ضوية  ،وذلك للنظر فـي �إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو املعلقة ع�ضويته  ،ويرتتب على عدم دعوتها لالنعقاد خالل هذا الأجل اعتبار
قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية ملغى .
املــادة ( ) 18
يجوز للجمعية العمومية لالحتاد �إ�صدار قرار ب�إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن �أي من
�أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -فقد �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
ب  -عدم �سداد ر�سوم الع�ضوية ملدة ( )3ثالث �سنوات متتالية .
ج � -صدور �سلوك عن الع�ضو مبا ال يتفق وكرامة االحتاد �أو االحرتام الواجب له .
ويرتتب على قرار اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ب�إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو زوال �صفة الع�ضوية عنه من تاريخ قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية .
املــادة ( ) 19
ال يجوز النظر فـي طلب االن�ضمام لع�ضوية االحتاد املقدم ممن �أ�سقطت عنه الع�ضوية ،
�إال بعد م�ضي �سنة ميالدية كاملة من تاريخ �صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية
ب�إ�سقاطها .
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الف�صل اخلام�س
اجلمعية العمومية لالحتاد
املــادة ( ) 20
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد من �أع�ضاء االحتاد الذين تتوفر فـيهم ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية
العمومية .
ب � -أن يكون قد ا�شرتك فـي �إحدى البطوالت �أو امل�سابقات �أو الفعاليات التي نظمها
االحت ــاد خ ــالل تلك ال�سن ــة � ،أو نظم بط ــوالت �أو م�سابق ــات �أو فعاليــات مبوافقــة
االحتاد فـي ال�سنة ذاتها .
ج � -أن يكون قد �سدد ا�شرتاكات الع�ضوية .
املــادة ( ) 21
يكون لكل ع�ضو فـي اجلمعية العمومية لالحتاد مندوب واحد من بني �أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وال يجوز للمندوب �أن يفو�ض غريه فـي ح�ضور اجتماعاتها �أو فـي الت�صويت على
قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .
واذا كان من بني بنود جدول �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد انتخاب املجل�س �أو �شغل
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـي�شرتط فـي هذه احلالة �أال يكون املندوب مر�شحا فـي االنتخابات .
ويكـ ــون ح�ضـ ــور املجلـ ــ�س وجوبيـ ــا فـي اجتماعـ ــات اجلمعي ــة العمومية العادية لالحتاد ،
وال يكون لأع�ضائه حق الت�صويت على قراراتها .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبا يتفق مع النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم . 2014/139
ب  -الت�صديق على حم�ضر االجتماع ال�سابق .
ج  -املوافقة على تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية  ،وبرامج الأن�شطة  ،وخطة
العمل لل�سنة املقبلة  ،وتقرير مدقق احل�سابات .
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د  -اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية
املنتهية .
هـ  -انتخاب املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه .
و  -ت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات من بني ممثلي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غري املر�شحني لع�ضوية املجل�س � ،أو من غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني فـي
املجال الريا�ضي .
ز  -اختيار مدقق احل�سابات  ،وحتديد مكاف�آته .
ح  -اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفـيذي واملدير املايل .
ط  -درا�سـ ــة االقرتاحـ ــات املقدمة من قبل الأع�ض ــاء  ،على �أن تق ــدم تلك االقرتاحـ ــات
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من موعد االجتماع .
املــادة ( ) 23
جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة  ،على �أن يكون
�أحد اجتماعاتها خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية  ،ويكون اجتماعها
بدعوة من رئي�سها بخطاب م�سجل للأع�ضاء العاملني وفق القانون الذين لهم حق
احل�ضور والت�صويت  ،يحدد فـيها موعد ومكان االجتماع  ،ويجب ن�شر تلك الدعوة فـي
�صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار  ،وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها مبدة ال تقل عن ()30
ثالثني يوما  ،ويرفق بالدعوة ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -جدول الأعمال .
ب  -احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�سابات .
ج  -تقرير املجل�س عن حالة االحتاد الإدارية واملالية  ،و�أن�شطته املختلفة عن ال�سنة
املنتهية  ،وم�شروع الأن�شطة املختلفة لل�سنة املقبلة .
د  -م�شروعي اخلطة ال�سنوية وامليزانية التقديرية لل�سنة املالية املقبلة .
هـ  -املقرتحـ ــات املقدمـ ــة من الأع�ض ـ ـ ــاء قبـ ــل اجتم ـ ـ ــاع اجلمعي ـ ـ ــة العمومي ـ ـ ــة مبـ ـ ــدة
( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
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املــادة ( ) 24
�إذا ت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بندا خا�صا بانتخاب املجل�س ،
�أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيجب توجيه الدعوة للأع�ضاء قبل املوعد
املحدد لالجتماع مبدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما .
وتتلقى اجلمعية العمومية العادية لالحتاد طلبات الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ توجيه الدعوة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 25
يتم ت�شكيل جلنة للإ�شراف على االنتخابات بقرار من املجل�س  ،وتخت�ص بت�سلم ودرا�سة
طلبات املرت�شحني والت�أكد من بياناتهم وا�ستيفائهم لل�شروط الواردة فـي هذا النظام ،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها � ،شريطة �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من غري املرت�شحني .
املــادة ( ) 26
يتقدم الراغب بالرت�شح لع�ضوية املجل�س بطلب �إلى رئي�س اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
وفقا للنموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�سلم الطلب خالل مدة فتح باب الرت�شيحات �إلى اللجنة
امل�شرفة على االنتخابات ب�إي�صال ت�سلم يحدد بها تاريخ وتوقيت ت�سلم الطلب وبيانات ،
وعدد الأوراق املرفقة به .
املــادة ( ) 27
جتتمع اللجنة امل�شرفة على االنتخابات خالل ( )10ع�شرة �أيام بعد غلق باب الرت�شح للتحقق
من توافر ال�شروط الالزمة فـي املرت�شحني و�إعالن قائمة �أولية ب�أ�سماء املرت�شحني فـي
مقر االحتاد .
ويجـ ــوز لكل ذي م�صلحـ ــة االعت ــرا�ض على الأ�سمـ ــاء ال ــواردة فـي القائمــة الأوليــة خالل
( )3ثالثة �أيام من تاريخ الإعالن مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض .
وت�صدر اللجنة قرارها فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 28
يجب على املجل�س �أن يعر�ض فـي لوحة الإعالنات مبقره الرئي�سي قبل موعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية ب ( )8ثمانية �أيام على الأقل ك�شفا نهائيا ب�أ�سماء املرت�شحني
لع�ضوية املجل�س  ،وك�شفا ب�أ�سماء مندوبي الأندية الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع ،
على �أن تر�سل ن�سخة من هذه الك�شوفات �إلى كافة �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
املــادة ( ) 29
ت�شك ــل جلنــة لفرز �أ�ص ــوات املر�شحني يكون من بني �أع�ضــاء اجلمعي ــة العمومي ــة غري
املر�شحني فـي االنتخابات  ،ويجب �أن يكون النداء على كل مندوب باال�سم لت�سليمه بطاقة
الت�صويت  ،وعند الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفـية ل�شغل ع�ضوية املجل�س وجميع
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،كما ت�ستبعد البطاقات التي بها ك�شط �أو �إتالف متعمد �أو �أي �إ�شارة
تدل على م�صدرها .
املــادة ( ) 30
يتم حتديد الفائز فـي االنتخابات ملن يح�صل على �أكرث عدد من الأ�صوات  ،و�إذا ت�ساوى
مر�شحان �أو �أكرث فـي عدد الأ�صوات �أعيد االنتخاب بينهما  /بينهم  ،ف�إذا �أ�سفرت النتيجة
مرة �أخرى عن ت�ساوي عدد الأ�صوات �أجريت القرعة لتحديد الفائز  ،و�إذا كان العدد
النهائي للمر�شحني م�ساويا للعدد املطلوب انتخابه اعتربوا فائزين بالتزكية  ،ويعلن ذلك
فـي اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد .
املــادة ( ) 31
يجب على رئي�س املجل�س �إخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع فـي ذات تاريخ
الإعالن عنه  ،مرفقا به ن�سخة من جدول �أعمالها ومرفقاته  ،وك�شفا ب�أ�سماء املر�شحني
والأع�ضـ ــاء الذين يح ــق له ــم احل�ض ــور  ،وللوزارة �أن توفد مندوب ــا عنها من موظفـيها
املخت�صني حل�ضور االجتماع  ،و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل املتعلقة بتحديد �أوجه �صرف الدعم
احلكومي دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 32
يلتزم ع�ضو االحتاد بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،ويجوز للجمعية العمومية
توقيع غرامة مالية على الع�ضو املتخلف عن احل�ضور بغري �سبب مقبول قدرها ()100
مائة ريال عماين � ،أو حرمانه من امل�شاركة فـي بع�ض �أن�شطته .
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املــادة ( ) 33
يحظر على مندوب ع�ضو اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضور اجتماعاتها �إذا كان له �أو
لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع
مدرج فـي جدول �أعمال هذا االجتماع  ،ولع�ضو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة �إيفاد
مندوب �آخر حل�ضور هذا االجتماع .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صــادر بالقرار ال ــوزاري رقم  ، 2014/139ال يكون اجتماع اجلمعيـة العموميــة �صحيحا
�إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجل االجتمــاع �إلى
موعد �آخر فـي اليوم نف�سه �أو فـي املوعد الذي يحدده املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول .
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد الأع�ضاء على الأقل  ،ف�إذا مل تتوافر
هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين يقوم املجل�س مبمار�سة اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
حلني عقد �أول اجتماع لها .
وال ي�ؤثر فـي �صحة االجتماع �أو �صحة ما ي�صدر عنه من قرارات  ،نق�ص عدد الأع�ضاء
احلا�ضرين عن العدد الذي بدء به االجتماع �صحيحا ما مل يقل عدد احل�ضور وقت
الت�صويت عن ربع العدد الذي بد�أ بهم االجتماع .
املــادة ( ) 35
�إذا انعقـدت اجلمعية العمومية لالحتاد �صحيحة  ،وحالت �أي �أ�سباب دون �إمتام جدول
�أعمالها اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة  ،ونافذة  ،وي�ؤجل االجتماع جلل�سة
�أخرى حتددها اجلمعيــة العموميــة �أو املجلــ�س  ،وعلى املجلــ�س �إخطار الأع�ضاء باملوعد
اجلديد ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 36
ت�صـدر اجلمعيــة العموميــة لالحت ــاد قراراتهــا بالأغلبيــة املطلق ــة لأ�ص ــوات الأع�ض ـ ــاء
احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يعترب ذلك رف�ضا للمو�ضوع املعرو�ض عليها  ،ويجوز
عر�ض هذا املو�ضوع فـي اجتماع �آخر .
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املــادة ( ) 37
يكـون الت�صــويت فـي اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضوريا وعلنيــا  ،فـيما عدا انتخابات
ع�ضوية املجل�س �أو �شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيكون �ســريا .
املــادة ( ) 38
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب
على املجل�س حتديد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ( )30ثالثني يوما  ،والإعالن عنه
فـي مكان ظاهر مبقر االحتاد والن�شر عنه بالو�سائل املنا�سبة  ،و�إخطار الأع�ضاء والوزارة
بذلك  ،وال يجوز فـي هذه احلالة �إجراء �أي تعديل فـي جدول الأعمال � ،أو �أ�سماء وقوائم
املر�شحني لع�ضوية املجل�س  ،وذلك �إذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب املجل�س .
املــادة ( ) 39
جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد  ،بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضى الأمر
ذلك � ،أو بناء على طلب مكتوب من ربع عدد �أع�ضائها ممن لهم حق احل�ضور  ،ويبني فـيه
�سبب تلك الدعوة .
ف�إذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ تقدمي الطلب  ،ففـي هذه احلالة يتم توجيه الدعوة من مقدمي الطلب وذلك على
نفقة االحتاد مع مراعاة الإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )23من هذا
النظام .
املــادة ( ) 40
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -البت فـي �سحب الثقة من املجل�س .
ب � -إ�سقاط الع�ضوية عن املجل�س �أو �أحد �أع�ضائه مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرين .
د  -تعديل النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -البت فـي �إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن الأندية الأع�ضاء به .
و  -اقرتاح حل االحتاد وت�صفـيته مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية الذين لهم
حق احل�ضور  ،وي�شرتط �أن يت�ضمن احلل �إجراءات التنفـيذ .
- 65 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

املــادة ( ) 41
�إذا خلت بع�ض الأماكن فـي املجل�س ب�سبب اال�ستقالة �أو �إ�سقاط الع�ضوية �أو الوفاة �أو
ب�سبب زوال الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب  ،دون �أن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س  ،وجب على املجلـ�س دعوة اجلمعيـة العموميـة
العادي ــة لالنعقـ ــاد لإجراء االنتخابات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة  ،وفقا للإجراءات واملواعيد
املحددة فـي املادة (  ) 23من هذا النظام  ،وتكون مدة الع�ضو املنتخب هي املدة املكملة ملدة
�سلفه فـي املجل�س .
�أما �إذا ا�ستقال املجل�س �أو عدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاده  ،حل املجل�س بقوة القانون  ،وي�ستمر الأع�ضاء الباقون
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد فـي ت�سيري العمل فـي االحتاد  ،ودعوة اجلمعية العمومية
العادية لالنعقاد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما لت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
من غري الراغبني فـي الرت�شح  ،وتقوم اللجنة فور ت�شكيلها باتخاذ الإجراءات املقررة
فـي هذا النظام النعقاد اجلمعية العمومية العادية وانتخاب املجل�س  ،وتكون مدة املجل�س
احلايل املنتخب ا�ستكماال للمدة املتبقية من مدة املجل�س امل�ستقيل .
املــادة ( ) 42
يـر�أ�س اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد رئي�س املجل�س � ،أو نائبه فـي حالة غيابه ،
�أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته �أو من تختاره اجلمعية العمومية
لذلك من بني �أع�ضائها فـي حالة غيابهما �أو وجود مانع قانوين لهما  ،ويتولى �أمني ال�سر
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير حما�ضر
اجتماعاتها  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع قانوين تختار اجلمعية من يقوم بعمله من
بني �أع�ضائها .
املــادة ( ) 43
ال يجوز للجمعية العمومية لالحتاد النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة فـي جدول �أعمالها  ،كما
ال يجوز عقد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�ضوع �سبق �أن اتخذت فـيه اجلمعية
العمومية بنوعيها قرارا �إال بعد م�ضي �سنة كاملة  ،وذلك ما مل تطر�أ وقائع جديدة يرى
املجل�س معها �إعادة عر�ض املو�ضوع عليها قبل م�ضي املدة امل�شار �إليها .
- 66 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

املــادة ( ) 44
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي هذا النظام  ،ت�سري على اجلمعية العمومية غري
العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية لالحتاد .
املــادة ( ) 45
�إذا رف�ضت اجلمعية العمومية العادية اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وجب على
املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومية العادية  ،وذلك للنظر فـي �سحب الثقة عن املجل�س مبوافقة
ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إن �صدر قرار ب�سحب الثقة تقوم اجلمعية العمومية فـي ذات
االجتماع بتعيني جلنة م�ؤقتة من ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر تتولى �إدارة
�ش�ؤون االحتاد  ،والدعوة النتخاب املجل�س قبل نهاية هذه املدة  ،كما تقوم كذلك بت�شكيل
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات  ،وفـي حال مل ي�صدر قرار ب�سحب الثقة عن املجل�س اعترب
ذلك قرارا باعتماد احل�ساب اخلتامي .
املــادة ( ) 46
يجب على رئي�س اجلمعية العمومية لالحتاد موافاة الوزارة بن�سخة من حما�ضر
اجتماعاتها فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
الف�صل ال�ساد�س
املجلــــ�س
املــادة ( ) 47
يتولى �إدارة االحتاد جمل�س �إدارة منتخب يتكون من الرئي�س  ،ونائب الرئي�س  ،و�أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،و( )5خم�سة �أع�ضاء .
املــادة ( ) 48
يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد  ،وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
املــادة ( ) 49
يكون الأع�ضاء العمانيون فـي جمال�س �إدارة االحتاد الدويل و�/أو القاري �أع�ضاء فـي جمل�س
�إدارة االحتاد .
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املــادة ( ) 50
ي�شرتط فـي املرت�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية  ،ومقيما فـي ال�سلطنة .
ب � -أن يكون ع�ضوا فـي النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية فـي تاريخ تقدمي الطلب ،
ويثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو �شهادة تقدير ال�سن املعتمدة من اجلهة الطبية
املخت�صة فـي ال�سلطنة .
د � -أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
ز � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن م�ؤهل دبلوم التعليم العام .
ح � -أن يكون من بني الالعبني �أو احلكام �أو املدربني املعتزلني للعبة  ،وم�ضى على
اعتزاله �سنة واحدة على الأقل � ،أو لديه خربة فـي �إدارة �ش�ؤون اللعبة فـي �أحد
الأندية �أو �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء فـي
االحتاد .
ط � -أال يك ــون ع�ضوا فـي جملـ ـ ــ�س �إدارة هيئ ـ ـ ــة خا�ص ـ ــة عاملـ ـ ــة فـي املج ـ ــال الريا�ض ـ ــي
مت حلها  ،ما مل يكن قد م�ضى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي الطلب مدة ()5
خم�س �سنوات .
ي � -أال يك ــون ع�ض ــوا فـي إ�ح ــدى اللج ــان ذات االخت�صا�ص الق�ضائــي فـي االحتاد � ،أو
م�س�ؤوال عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي الطلب .
ويجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء بع�ض الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي
املج ــال الريا�ض ــي الأع�ض ــاء فـي االحتـ ــاد التي ي�شتــرك فـي ع�ضويته ــا عمانيون
و�أجانب بتقدمي �أ�سماء مر�شحيها من الأجانب لع�ضوية املجل�س .
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املــادة ( ) 51
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -انتهاء مدة الع�ضوية .
ب  -الوفاة .
ج  -اال�ستقالة  ،ويعترب فـي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ( )3ثالث
اجتماعات عادية متتالية �أو (� )4أربع اجتماعات متفرقة خالل العام  ،دون عذر
كتابي يقبله املجل�س  ،على �أن ي�صدر قرار من املجل�س باعتباره م�ستقيال .
د  -عدم قيام الع�ضو الفائز بتقدمي ا�ستقالته خطيا من ع�ضوية النادي �أو الهيئة
اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي فور فوزه فـي االنتخابات .
املــادة ( ) 52
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ� � -إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي انتخب على �أ�سا�سها .
ب � -إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتريه �إحدى اللجان املخت�صة فـي االحتاد  -ت�صرف �أو عمل �أو امتنع عن
عمل من �ش�أنه امل�سا�س بكرامة االحتاد � ،أو الإ�ضرار ب�أمواله �أو ممتلكاته .
وفـي احلالتي ــن  ،ي�ص ــدر ب�إ�سق ــاط الع�ضويـ ــة ق ـ ــرار م ــن اجلمعي ــة العمومي ــة غري
العادية لالحتاد ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها احلا�ضرين .
وال يجوز للع�ضو الذي �أ�سقطت ع�ضويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�شيح نف�سه
مرة �أخرى لع�ضوية املجل�س ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره � ،أو زالت عنه �أ�سباب
الإ�سقاط .
املــادة ( ) 53
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من نائبه كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،على �أال يقل
عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�س عن (� )6ستة اجتماعات خالل العام .
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املــادة ( ) 54
توجه الدعوة حل�ضور اجتماع املجل�س بخطاب من �أمني ال�سر العام �أو املدير التنفـيذي
بح�سب الأحوال  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني على الأقل على �أن تت�ضمن الدعوة
حتديد موعد االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال واملذكرات اخلا�صة به  ،وذلك فـيما عدا
االجتماعات الطارئة فال تتقيد بهذه الإجراءات .
وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة للأع�ضاء  ،ف�إذا مل يتوافر
هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل �أ�سبوع من تاريخ االجتماع
الأول  ،على �أن يبلــغ الأع�ضاء باملوعد اجلديد  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بعدد
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
املــادة ( ) 55
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبيــة املطلق ــة لأ�ص ــوات الأع�ضــاء احلا�ضريــن  ،و�إذا ت�ســاوت
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 56
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها االحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه .
ب  -و�ضع الربامج الالزمة للمو�سم الريا�ضي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
ج � -إ�صدار القرارات والقيام بكافة الأعمال الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد الإدارية
واملالية والفنية والتنظيمية .
د � -إ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد .
هـ  -املوافقة على امل�شاركات اخلارجية للأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء .
و  -اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفـيذي .
ز  -ت�شكيل اللجان من بني �أع�ضاء املجل�س �أومن غريهم  ،لتنظيم �أعماله  ،واعتماد
قراراتها وتو�صياتها .
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ح  -اتخـاذ الإجــراءات و�إ�صـ ــدار الق ــرارات الالزمـ ــة لتنمي ــة وا�ستثم ــار فائ�ض �أم ــوال
االحتاد  ،وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .
ط � -إعداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفـيذ قراراتها .
ي  -بح ــث طلب ــات االن�ضم ــام لع�ضويـ ــة االحت ــاد  ،وعر�ضه ـ ــا علــى اجلمعيـ ــة العمومي ـ ــة
للبت فـيها .
ك  -البت فـي ال�شك ــاوى التي تقدم �إلى االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء  ،والعمل على حلها .
ل  -البت فـي طلبــات ا�ستقال ــة �أع�ضـاء املجلــ�س  ،وذلك دون الإخالل بن�ص املادة ()41
من هذا النظام .
م  -عر�ض طلبات �إ�سقاط الع�ضوية على اجلمعية العمومية غري العادية .
ن � -إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال االحتاد .
�س � -إعداد �أ�س�س تنظيم �ش ـ�ؤون تدريب الالعبني فـي ال�سلطنة وال�شروط الواجب
توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .
ع � -إعداد م�شروعات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة ال�سنوية لالحتاد  ،متهيدا
لإقراره ــا من الـ ــوزارة  ،ثم عر�ضهـ ــا على اجلمعي ــة العموميـ ــة العادية لالحتاد
العتمادها .
ف � -إعداد م�ش ــروع التقري ــر ال�سن ــوي عن �أن�شط ــة االحت ــاد  ،وعر�ضــه علــى اجلمعيـ ــة
العمومية للنظر فـيه .
�ص � -أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها هذا النظام .
املــادة ( ) 57
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
أ�  -متثيل االحتاد فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
ب  -رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية  ،واملجل�س .
ج  -توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد  ،وذلك بعد موافقة املجل�س عليها .
د  -التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع املدير املايل �أو من يحل حمله .
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املــادة ( ) 58
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
�أ  -فتح ح�ساب م�صرفـي واحد با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة ،
و�إيداع �أموال االحتاد به  ،و�إخطار الوزارة بذلك  ،وعدم تغيري هذا احل�ساب �إال
مبوافقة الوزارة .
ب  -موافاة الوزارة كتابة بجميع امل�شاركات واالجتماعات واملع�سكرات اخلارجية لالحتاد
قبل القيام بها للتحقق من �أنها مدرجة �ضمن خطته ال�سنوية  ،و�أن املبالغ املر�صودة
لها فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�سنوية لالحتاد .
ج  -التن�سيق امل�سبق مع الوزارة فـيما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،الذين تنظم
�ش�ؤونهم الوظيفـية عقود خا�صة .
د  -موافاة الوزارة بن�سخة من م�شروعي امليزانية واخلطة ال�سنويني لالحتاد قبل
بداية ال�سنة املالية ب ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتزويدها بن�سخة من احل�ساب
اخلتامــي لالحت ــاد خالل �شهر مار�س من العــام التال ــي النته ــاء ال�سن ــة املالية
لإقرارها  ،ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد .
هـ  -موافاة الوزارة بن�سخة من حما�ضر اجتماعــات املجلـ�س فـي مدة ال جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االجتماع  ،وذلك للنظر فـيما من �ش�أنه التعديل فـي
�أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فـيما �أقرته الدولة للموظفـني .
املــادة ( ) 59
يحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال غيابه ،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 60
يخت�ص �أمني ال�سر العام بالآتي :
أ� � -إعداد خطط وبرامج العمل فـي االحتاد  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي .
ب  -الإ�شراف على العاملني  ،وكافة �ش�ؤونهم فـي االحتاد .
ج  -تنفـيذ قرارات املجل�س  ،وقرارات املكتب التنفـيذي .
- 72 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

د  -متابعة �أعمال اللجان املختلفة فـي االحتاد وتنفـيذ قراراتها  ،وله فـي �سبيل ذلك
ح�ضور جل�ساتها دون �أن يكون له �صوت معدود  ،وفـي حال �إذا كان ع�ضوا �أ�سا�سيا
فـي تلك اللجان فله حق الت�صويت .
هـ  -تلقي طلبات الع�ضوية  ،وا�ستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي ال�ش�أن  ،و�إعداد تقرير
ب�ش�أنها  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها متهيدا لعر�ضها
على املجل�س .
و � -إعداد م�شروع جدول �أعمال اجتماعات اجلمعيات العمومية فـي حدود التعليمات
ال�صادرة من املجل�س  ،و�إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س فـي �ضوء تو�صيات
املكتب التنفـيذي .
ز  -الإ�شراف على �إعداد الدعوات اخلا�صة بعقد اجتماعات كل من اجلمعية العمومية ،
واملجل�س  ،واملكتب التنفـيذي واللجان املختلفة و�إر�سالها  ،والإ�شراف واملتابعة على
حترير حما�ضرها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
ح � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�صندوق  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي .
ط  -امل�ساهمة فـي �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق
مع �أمني ال�صندوق ورفعه �إلى املكتب التنفـيذي .
ي  -حفظ ال�سلفة امل�ستدمية لالحتاد .
ك  -الإ�شراف على حفظ الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت والأختام فـي مقر االحتاد ،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات �أمني ال�صندوق .
ل  -التوقيع على مكاتبات االحتاد عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها من
رئي�س االحتاد .
م  -القيام ب�أعمال الأمانة الفنية للمجل�س  ،واملكتب التنفـيذي .
ن  -رفع تقاري ــر دوري ـ ــة �إلى املكت ــب التنفـي ــذي عن �سيــر العمــل فـي االحت ــاد  ،وتقرير
�سنوي �إلى املجل�س فـي ال�ش�أن ذاته .
�س � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 61
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
�أ  -الإ�شراف على حت�صيل �إيرادات و�أموال االحتاد  ،و�إيداعها فـي امل�صرف .
ب  -تنفـيذ قرارات املجل�س واملكتب التنفـيذي املتعلقة بالأمور املالية بعد التحقق من
مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوية املعتمدين  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
الالئحة املالية لالحتاد .
ج  -التوقيع مع رئي�س املجل�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات .
د � -إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق مع �أمني ال�سر
العام .
هـ  -الإ�شراف على ح�سابات االحتاد  ،والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية .
و  -الإ�شراف على حفظ ال�سجالت والدفاتر املالية  ،وم�ستندات الإيرادات وامل�صروفات
والعهد فـي مقر االحتاد .
ز � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�سر العام  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي  ،ثم �إلى املجل�س .
ح � -إعداد امل�ستخل�صات املالية اخلا�صة بعقود الإن�شاءات .
ط  -الإ�شراف على خزانة االحتاد  ،و�أعمال املخازن .
ي  -اعتماد �صرف الأجور وفواتري امل�شرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه وال�صيانة
وغريها وفق بنود امليزانية  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ك � -إعداد تقرير ربع �سنوي  ،و�آخر �سنوي عن حالة االحتاد املالية ورفعهما �إلى املجل�س .
ل  -موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة والوزارة بكافة البيانات واملعلومات
ون�سخ من الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت املالية  ،والرد على ا�ستف�ساراتها  ،و�إزالة
�أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره بها  ،ويحظر
عليه االمتناع عن ذلك لأي �سبب من الأ�سباب .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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الف�صل ال�سابع
املكتب التنفـيذي
املــادة ( ) 62
يكون لالحتاد مكتب تنفـيذي  ،برئا�سة نائب رئي�س االحتاد  ،وع�ضوية كل من� :أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،واثنني من �أع�ضاء املجل�س يتم اختيارهما من قبل املجل�س .
املــادة () 63
يتول ــى املكت ــب التنفـي ــذي معاون ــة املجل ــ�س فـي تنفـيــذ اخت�صا�صاته  ،وله فـي �سبيل ذلك
ممار�سة الآتي :
أ�  -درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
ب � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�ش�ؤون االحتاد  ،ورفعها
�إلى املجل�س .
ج � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد  ،ورفعها �إلى املجل�س .
د  -اقرتاح تعيني وترقية ونقل العاملني فـي االحتاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل ما يتعلق
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
هـ  -درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليه من املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
و  -درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صدار ما يراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات  ،واتخاذ ما يراه من �إجراءات وفقا لأحكام هذا
النظام  ،وعر�ضها على املجل�س فـي �أول اجتماع العتمادها .
ز  -متابعـ ــة تنفـيـ ــذ ق ــرارات املجـل�س  ،و�إعــداد تقاري ــر دوريــة فــي ه ــذا اخل�صـو�ص ،
ورفعها �إليه .
ح � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
- 75 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

املــادة ( ) 64
يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل (� )2أ�سبوعني على الأقل  ،وال يكون االجتماع
�صحيحا �إال بح�ضور ( )3ثالثة من �أع�ضائه على الأقل  ،من بينهم رئي�س املكتب  ،وت�صدر
التو�صيات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
الف�صل الثامن
املدير التنفـيذي واملدير املايل
املــادة ( ) 65
يجـ ــوز �أن يك ـ ــون لالحتـ ــاد مدي ــر تنفـي ــذي  ،ومدي ــر مال ــي ي�صـ ــدر بتعيينهم ــا  ،وحتدي ــد
اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،ال�شروط الواجب توافرها فـي املدير التنفـيذي ،
واملدير املايل لالحتاد .
الف�صل التا�سع
مالية االحتاد
املــادة ( ) 66
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتمدة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لالحتاد فـي الأول من يناير من كل عام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 67
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
أ�  -الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .
ب  -ا�شرتاكات الع�ضوية .
ج  -إ�ي ــرادات املباري ــات الريا�ضي ــة والأن�شط ــة والدعاي ــة والإعالنات واحلفالت التي
يقيمها االحتاد فـي �إطار ممار�سة �أن�شطته وحتقيق �أهدافه .
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د  -عائدات �أموال االحتاد وم�شروعاته اال�ستثمارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون .
هـ  -التربع ــات والهب ــات والو�صاي ــا التي يقبله ــا املجلــ�س مبا ال يتعار�ض مع القانون
و�أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 68
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية لالحتاد بنودا جارية  ،وذلك لل�صرف منها على �أن�شطة
االحتاد املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�سمالية  -كلما
اقت�ضت احلاجة  -لل�صرف منها على �أعمال الإن�شاءات واملرافق بح�سب طبيعة الن�شاط .
ويجب على رئي�س املجل�س موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة  ،وم�شروع امليزانية ال�سنويني
لالحتاد قبل بداية ال�سنة املالية بـ ( )3ثالثة �أ�شه ــر على الأقل لإقرارهما .
وال يجوز لالحتاد بعد اعتماد امليزانية �إجراء �أي تعديل �أو تغيري فـي بنودها املمولة من
الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
املــادة ( ) 69
�إذا بلغت امليزانية ال�سنوية لالحتاد ( )50.000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،وجب
عليه مراجعة وتدقيق ح�سابه اخلتامي مبعرفة مدقق ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة
املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه وحتديد مكاف�أته بقرار من اجلمعية العمومية لالحتاد
ملدة املجل�س ذاتها .
املــادة ( ) 70
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
أ�  -فح�ص امل�ستندات املالية لالحتاد ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئحة املالية .
ب  -مراجعة �أوجه �صرف بنود امليزانية ال�سنوية لالحتاد وفقا خلطته ال�سنوية املعتمدة .
ج  -مراجعة م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
د  -رفع تقرير �إلى اجلمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .
هـ � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 71
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبب من الأ�سباب � ،أو حال مانع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�سابات �آخر وحتديد مكاف�أته  ،على
�أن يتم عر�ض الأمر على �أول جمعية عمومية لإقراره �أو اختيار مدقق ح�سابات �آخر .
ويجوز عزل مدقق احل�سابات فـي حال ثبوت خطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي ممار�سة
اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .
املــادة ( ) 72
يلتزم رئي�س االحتاد و�أمني ال�صندوق �أو املدير املايل �أو من يحل حملهما ب�إنفاق �أموال
االحتاد فـيما يحقق �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه
الأموال فـي �أعمال حمققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2014/139
وهذا النظام � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك بال�سلب على ممار�سة �أن�شطته الأ�سا�سية .
الف�صل العا�شر
املحظــــورات
املــادة ( ) 73
ال يجوز لالحتاد �إن�شاء مالعب � ،أو �صاالت �أو قاعات � ،أو �أي مبان �أخرى � ،أو ا�ستكمال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على �إذن كتابي من الوزارة .
املــادة ( ) 74
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية  ،كما يحظر عليه ال�سماح
ب�ألعاب القمار �أو تقدمي �أو جلب �أو التعامل فـي اخلمور �أو التهيئة والإعداد لتعاطي اخلمر
وامل�سكرات �أو ممار�سة ن�شاط يتعلق بها داخل مقره .
املــادة ( ) 75
ال يجوز لالحتاد قبول �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات يكون مقرها خارج
ال�سلطنة �أو دفــع �شيء من �أمواله لهذه اجلهات �أو الأ�شخا�ص �إال مبوافقة كتابية م�سبقة
من الوزارة  ،وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتــاد من الهيئات الدوليــة فـيما يت�صل ب�أن�شطته ،
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واملبال ـ ــغ اخلا�ص ــة باال�شرتاكات ف ـ ــي الهيئـ ــات والأن�شطــة الدولية اخلارجية وثمن الكتب
والدوريـات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�شاطه .
املــادة ( ) 76
ال يجوز لع�ضو االحتاد �إ�شراك �أي العب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �سنويا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
وين�شئ االحتاد ملفا طبيا لكل العب يتم اختياره للم�شاركة فـي املنتخبات الوطنية  ،ي�سجل
فـيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية  ،وما قد يطر�أ عليها من تغيري .
املــادة ( ) 77
ال يجوز لع�ضو املجل�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية �أو التحكيم
فـيها �أو العمل فـي االحتاد مقابل �أجر �أو مكاف�أة  ،وي�ستثنى من ذلك املحا�ضرات والندوات
وور�ش العمل التي يحا�ضر فـيها الع�ضو ب�صفته خبريا فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وذلك وفقا
للقواعد التي ين�ص عليها االحتاد  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون والنظام الأ�سا�سي
الحت ــادات اللعب ــات الريا�ضي ــة املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا
النظام  ،وي�ستثنى من ذلك تعوي�ض ع�ضو املجل�س عن النفقات التي تكبدها نظري ممار�سته
لأعماله فـي االحتاد .
الف�صل احلادي ع�شر
التحكيم الريا�ضي
املــادة ( ) 78
تن� أش� فـي االحتاد جلنة �أو �أكرث للتحكيم الريا�ضي  ،ت�شكل من عدد فردي من الأع�ضاء ،
وتخت�ص دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
وتبني الئحة التحكيم الريا�ضي عدد �أع�ضائها الأ�صليني واالحتياطيني  ،وال�شروط الالزم
توافرها فـيهم  ،وكيفـية تعيينهم و�ضماناتهم وقواعد تنحيهم  ،وردهم وخما�صمتهم ،
ومدة ع�ضويتهم فـيها  ،و�أ�سباب انتهاء تلك الع�ضوية  ،والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها
�أمامها  ،ونظام جل�ساتها  ،ومكان انعقادها  ،والقواعد املو�ضوعية واجبة التطبيق على
النزاع  ،وحجية القرارات ال�صادرة عنها  ،وطرق الطعن عليها  ،وكيفـية تنفـيذها  ،والف�صل
فـي �إ�شكاالت التنفـيذ املتفرعة عنها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون واللوائح
والقواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
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ويجوز بقرار من املجل�س  -بعد التن�سيق مع اللجنة الأوملبية العمانية � -إ�سناد الف�صل فـي
املنازعات الريا�ضية املنبثقة عن هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه �إلى جلنة
التحكيم الريا�ضي فـي اللجنة الأوملبية العمانية .
كما يجوز بقرار من املجل�س ت�شكيل جلان ذات اخت�صا�ص ق�ضائي تخت�ص بالف�صل فـي نوع
حمدد من املنازعات الريا�ضية  ،املتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا ملا يحدده هذا النظام .
املــادة ( ) 79
تعد منازعة ريا�ضية كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا النظام �أو تف�سري ن�صو�صه .
الف�صل الثاين ع�شر
�أحكام ختامية
املــادة ( ) 80
تنظم �ش�ؤون االحتاد الإدارية واملالية والفنية  ،مبوجب لوائح ي�صدرها املجل�س بعد �إقرارها
من اجلمعية العمومية على �أن يكون من بينها اللوائح الآتية :
أ�  -الالئحة الداخلية .
ب  -الالئحة املالية .
ج  -الئحة �ش�ؤون العاملني .
د  -الئحة امل�سابقات .
هـ  -الئحة احلكام .
و  -الئحة الالعبني ( الت�سجيل واالنتقاالت والإعارة واال�ستغناء ) .
ز  -الئحة االحرتاف .
ح  -الئحة املنتخبات .
ط  -الئحة االن�ضباط .
ي  -الئحة ال�شكاوى واالحتجاجات .
ك  -الئحة التحكيم الريا�ضي .
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املــادة ( ) 81
تبني الالئحة الداخلية  ،الهيكل التنظيمي لالحتاد وتق�سيماته الفرعية واخت�صا�صاته .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني  ،كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفـية للعاملني فـي االحتاد من
حيث التعيني والرتقية والنقل والندب والإعارة والتكليف والأجور والعالوات واملكاف�آت
والإجازات والتدريب والبعثات وواجبات العاملني واملحظورات عليهم وقواعد م�ساءلتهم
وانتهاء خدمتهم .
وتبني الالئحة املالية  ،النظام املايل واملحا�سبي لالحتاد مبا يتفق واملعايري الدولية  ،كما
تبني �أعمال املناق�صات واملزايدات  ،و�أعمال املخازن  ،وتبني الئحة االن�ضباط  ،قواعد
و�إج ــراءات و�ضمان ــات التحقي ــق فـي املخالفات االن�ضباطيـ ــة  ،وحتديـد القائميــن به
و�ضماناتهم  ،والعقوبات االن�ضباطية اجلائز توقيعها على �أع�ضاء االحتاد والالعبني
واملدربني واحلكام ووك ــالئه ـ ــم مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن االحتاد الدويل  ،ودون
الإخالل ب�أحكام القانون  ،والأحكام اخلا�صة بلجنة التحكيم الريا�ضي املن�صو�ص عليها فـي
هذا النظام .
وتبني اللوائح الأخرى املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ) 80من هذا النظام  ،كل فـي نطاقه ،
اخت�صا�صات اللجنة ذات ال�صلة  ،وت�شكيلها ونظام عملها مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن
االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 82
يلتزم االحتاد ب�إن�شاء ال�سجالت الآتية :
أ� � -سجل حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب � -سجل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة .
ج � -سجل حما�ضر اجتماعات املكتب التنفـيذي .
د � -سجل حما�ضر اجتماعات اللجان .
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هـ � -سجل الع�ضوية .
و � -سجل قيد الالعبني .
ز � -سجل قيد املدربني .
ح � -سجل نتائج البطوالت وامل�سابقات .
ط � -سجل ال�شكاوي واالحتجاجات .
ي � -سجل حما�ضر جلنة �ش�ؤون العاملني .
املــادة ( ) 83
يكون �أع�ضاء املجل�س م�س�ؤولني بالت�ضامن فـيما بينهم عن كل ما ي�صدره املجل�س من
قرارات  ،وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س ونائبه وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س وجميع العاملني فـي االحتاد كل فـي حدود اخت�صا�صه م�س�ؤوال عن القرارات التي
ي�صدرها  ،والت�صرفات التي يربمها  ،والإجراءات التي يتخذها منفردا  ،وذلك �إذا كان من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
قـــرار
رقم 2020 /4
ب�إ�صدار الئحة رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى موافقة �أع�ضاء الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء  ،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  2 :ذو الحجـــــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :يوليـــــــــــــو 2020م

عائ�شة بنت زاهر بن نا�صر املعولية
رئي�سـ ـ ــة هيئ ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
قط ـ ــاع الكهرب ـ ــاء واملي ـ ــاه املرتبطـ ــة بــه
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الئحة رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء
الف�صـــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات  ،والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،كما يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1امل�شتــرك :
�شخ�ص يتم تزويده بالكهرباء فـي عقار بغر�ض اال�ستهالك فـي ذلك العقار .
 - 2املرخ�ص له :
�شخ�ص معنوي حا�صل على رخ�صة توزيع والتزويد بالكهرباء � ،أو رخ�صة التزويد بها .
 - 3اخلدمــة :
خدمة التزويد بالكهرباء .
 - 4اتفاقية اخلدمة :
عقد التزويد بالكهرباء الذي يتم �إبرامه بني املرخ�ص له  ،وامل�شرتك .
الف�صــل الثانــي
التزامــات املرخــ�ص له
املــادة ( ) 2
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1عر�ض اتفاقية اخلدمة بطريقة متكن امل�شرتكني من معرفة كافة حقوقهم ،
والتزاماتهم  ،واحل�صول على موافقتهم عليها قبل تزويدهم باخلدمة .
� - 2إخطار امل�شرتكني ب�أي تعديل جوهري يطر�أ على اتفاقية اخلدمة قبل العمل بها ،
وذلك وفقا ل�شروط الرخ�صة املمنوحة من قبل الهيئة .
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 - 3عدم التمييز فـي املعاملة بني امل�شرتكني بدون مربر قانوين  ،ويجب �أن يكون
تعامله فـي احلاالت املت�شابهة متماثال .
 - 4احلفاظ على �سرية معلومات  ،وبيانات امل�شرتكني .
 - 5تنفـيذ القرارات  ،والتوجيهات التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن رعاية م�صالح امل�شرتكني .
الف�صــل الثالــث
�إجــراءات �شكـــاوى امل�شرتكـــني
املــادة ( ) 3
تعتمد الهيئة �إجراءات النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني ال�صادرة عن املرخ�ص له  ،ويلتزم
املرخ�ص له ب�إتاحتها للم�شرتكني .
املــادة ( ) 4
يجـ ــوز للم�شرتكني تقدمي �شكوى �ضد املرخ�ص له فـي حالة وجود نزاع �أو عطل �أو �ضرر
�أو فـي حالة عدم ر�ضاهم عن اخلدمة  ،وذلك وفقا لإجراءات النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني
لدى املرخ�ص له  ،واملعتمدة من قبل الهيئة  ،ويجوز للهيئة �إلزام املرخ�ص له بتعديل تلك
الإجراءات ب�شكل ي�ضمن حماية م�صالح امل�شرتكني .
املــادة ( ) 5
يجب على املرخ�ص له �إعداد مناذج خم�ص�صة لكل نوع من ال�شكاوى ال�شائعة  ،و�إتاحتها
للم�شرتكني � ،سواء فـي مكاتب خدمات امل�شرتكني التابعة للمرخ�ص له � ،أو فـي املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص به � ،أو فـي مكاتب التح�صيل التابعة للمرخ�ص له � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى .
املــادة ( ) 6
يجب على املرخ�ص له ت�سجيل �أي �شكوى يقدمها امل�شرتكني وفقا للإجراءات املعتمدة
لنظر �شكاوى امل�شرتكني  ،مبا فـي ذلك ال�شكاوى املقدمة هاتفـيا من خالل االت�صال
بالأرقام التي يحددها املرخ�ص له � ،أو تلك املقدمة �إلكرتونيا  ،على �أن يتم تزويد امل�شتكي
برقم ال�شكوى .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز للمرخ�ص له االمتناع عن ت�سجيل �شكاوى امل�شرتكني .
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املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له بذل العناية الالزمة عند النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني  ،و�ضمان
التعامل معها بال�شكل املنا�سب  ،وخالل املدة املحددة  ،وفقا للإجراءات املعتمدة لنظر
�شكاوى امل�شرتكني .
وال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء � ،أو غلق مو�ضوع ال�شكوى �إال بعد تقدمي رد كتابي للم�شتكي ،
عل ــى �أن يت�ضم ــن ال ــرد تفا�صيل ال�شكوى  ،والإجراءات التي اتخذها املرخ�ص له ب�ش�أنها ،
والنتيجة التي تو�صل �إليها .
املــادة ( ) 8
ال يجوز للمرخ�ص له �إهمال �شكاوى امل�شرتكني � ،أو عدم بذل العناية الالزمة للنظر فـيها ،
�أو الف�صل فـي ال�شكوى ب�شكل ي�ضر مب�صاحلهم � ،أو عدم ت�صحيح اخلط�أ � ،أو الإهمال الواقع
من قبله  ،ب�شكل يدفع فـيه امل�شرتكني �إلى اتخاذ �إجراءات �أخرى ملعاجلتها  ،وحتميلهم
تكاليف �إ�ضافـية غري مربرة .
ويلتزم املرخ�ص له بدفع التكاليف الإ�ضافـية التي حتملها امل�شرتكني فـي حال حتقق �أي
من احلاالت الواردة فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 9
يلتزم املرخ�ص له بفح�ص ال�شكاوى املتعلقة ب�صحة الفواتري ب�شكل دقيق  ،وعند وجود خط�أ
فـي قراءة العداد � ،أو فـي احت�ساب الفواتري  ،يلتزم املرخ�ص له بت�صحيح اخلط�أ  ،و�إعادة
احت�ساب الفواتري ب�شكل �صحيح  ،والرد على امل�شرتكني بذلك وفقا للإجراءات املعتمدة
للنظر فـي �شكاوى امل�شرتكني .
املــادة ( ) 10
�إذا مل يقم املرخ�ص ل ــه بقراءة الع ــداد � ،أو �إ�صدار الفواتري � ،أو كان ـ ــت قراءة العـ ــداد �أو
الفواتري ال�صادرة غري �صحيحة � ،أو قام بتقدمي �أي مطالبة مالية �أخرى غري �صحيحة
ملدة تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،فال يجوز له مطالبة امل�شرتك �إال باملبالغ امل�ستحقة عن
�آخر ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ تقدمي املطالبة ال�صحيحة للم�شرتك .
وفـي جميع الأحوال يتحمل املرخ�ص له اخل�سائر املرتتبة عن ذلك  ،وال يتم تعوي�ضه عنها
�ضمن ح�سابات الدعم � ،أو �آلية التحكم فـي الأ�سعار املطبقة وفقا للرخ�صة .
وعلى املرخ�ص له عند تلقي �شكوى من م�شرتك فـي �ش�أن تلك احلاالت � ،أن يعيد احت�ساب
املبالغ امل�ستحقة وفقا لأحكام هذه املادة  ،وتقدمي تفا�صيل �إعادة االحت�ساب للم�شرتك .
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املــادة ( ) 11
يجب على املرخ�ص له االحتفاظ ب�سجالت تت�ضمن جميع �شكاوى امل�شرتكني ملدة ()5
خم�س �سنوات على الأقل  ،مبا فـي ذلك امل�ستندات املتعلقة بال�شكاوى  ،والإجراءات املتخذة
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 12
يجب على امل�شرتك فـي حال وجود �شكوى � ،أو نزاع بينه  ،وبني املرخ�ص له �أن يلتزم ب�سداد
�أي مبالغ م�ستحقة للمرخ�ص له  -فـيما عدا املبالغ مو�ضوع ال�شكوى �أو النزاع  ، -و�سداد
الفواتري ال�شهرية غري املتنازع عليها التي ت�صدر فـي �أثناء فرتة نظر ال�شكوى .
الف�صـــل الرابـــع
�إجــراءات قطــع اخلدمــة
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�شرتك ب�سداد التعرفة املعتمدة � ،أو التعرفة املنعك�سة عن التكلفة ح�سب الأحوال ،
وللمرخ�ص له احلق فـي قطع اخلدمة عن امل�شرتك وفقا للإجراءات املعتمدة من قبل
الهيئة  ،و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له �إ�شعار امل�شرتك بقطع اخلدمة  -نتيجة عدم �سداد امل�ستحقات املالية -
قب ــل ( )10ع�ش ــرة أ�يــام عل ــى الأقــل مــن تاريــخ القطع عرب و�سائل التوا�صل املتفق عليها
بني املرخ ــ�ص له  ،وامل�شت ــرك فـي اتفاقية اخلدمة (الربيد الإلكرتون ــي � ،أو الر�سائ ــل
الن�صية � ،أو بتو�صيله يدويا �إلى عقار امل�شرتك)  ،على �أن يكون الإ�شعار باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية  ،و�أن يت�ضمن الآتي :
 - 1بيانات ح�ساب امل�شرتك .
 - 2تفا�صيل املبالغ املت�أخرة  ،وامل�ستحقة .
 - 3التاريخ املحدد للقطع .
 - 4الإجراءات التي يجب على امل�شرتك اتباعها لتجنب قطع اخلدمة � ،أو �إعادة تو�صيل
اخلدمة .
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املــادة ( ) 15
يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إخفاق امل�شرتك فـي �سداد امل�ستحقات املالية املرتتبة عليه وفق �إجراءات قطع
اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة .
� - 2إخفاق امل�شرتك فـي االلتزام ب�سداد امل�ستحقات املالية ح�سب الطريقة املتفق عليها
بينه  ،وبني املرخ�ص له فـي اتفاقية �سداد املت�أخرات .
� - 3إ�ساءة ا�ستخدام اخلدمة بطريقة من �ش�أنها �أن ت�ضر با�ستمرارية ح�صول امل�شرتكني
الآخرين عليها � ،أو ب�شكل خمالف التفاقية اخلدمة � ،أو �أن تكون تو�صيالت
امل�شرتك خمالفة للموا�صفات الكهربائية .
 - 4ا�ستخدام اخلدمة لغر�ض غري املبني فـي طلب التو�صيل � ،أو لن�شاط �آخر غري
الن�شاط امل�ص ــرح ب ــه فـي العق ــار � ،أو لتزوي ــد ن�ش ــاط يخ�ض ــع لفئــة �أخرى من فئات
التعرفة � ،أو لتزويد عقارات �أخرى  ،وذلك دون اتباع الإجراءات الالزمة .
 - 5ال�صيانة وفق الإجراءات  ،واملعايري الفنية اخلا�صة ب�أعمال ال�صيانة .
املــادة ( ) 16
يجب على املرخ�ص له قبل قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي حاالت عدم ال�سداد املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة مراعاة الآتي :
 - 1عدم قطع اخلدمة فـي �آخر يوم عمل قبل عطلة نهاية الأ�سبوع  ،والعطالت الر�سمية .
� - 2أن يتم قطع اخلدمة فـي الفرتة ما بني ال�ساعة ال�سابعة �صباحا  ،وال�ساعة اخلام�سة م�ساء .
وفـي جميع االحوال  ،ال يجوز قطع اخلدمة عن امل�شرتك خالل فرتة امتحانات دبلوم
التعليم العام وفقا للجداول املعتمدة لذلك من قبل وزارة الرتبية والتعليم .
املــادة ( ) 17
يجب على املرخ�ص له اتخاذ الإجراءات الالزمة لتجنب قطع اخلدمة عن امل�شرتك من
فئة املر�ضى الذين يعتمدون على �أجهزة امل�ساعدة الطبية امل�سجلني لديه  ،وت�أجيل قطع
اخلدمة عن امل�شرتك من فئة كبار ال�سن  ،وذوي االحتياجات اخلا�صة  ،وذوي الدخل
املحدود وفق الإجراءات  ،وال�ضوابط املعتمدة من قبل الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 18
يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة عن امل�شرتك  -دون �إ�شعار م�سبق  -فـي احلاالت الآتية :
 - 1قي ــام امل�شت ــرك بعم ــل تو�صيــالت كهربائية غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية
الكهربائية � ،أو خمالفة للنظم والإجراءات املتعلقة بالتو�صيالت الكهربائية
بطريقة ت�شكل خطرا على ال�سالمة العامة � ،أو على �أمن ال�شبكات .
 - 2ا�ستخدام امل�شرتك لو�سائل غري م�شروعة � ،أو عدم اتباعه للإجراءات ال�صحيحة
للح�صول على اخلدمة .
 - 3العب ــث فـي املن�شـ ـ�آت والأجه ــزة الكهربائيــة مبا فـيها العدادات � ،أو غريها من
التو�صيالت  ،وال�شبكات الكهربائية .
 - 4وجود خطر يهدد الأمن وال�سالمة العامة .
 - 5فـي �أثناء القوة القاهرة � ،أو الظروف اال�ستثنائية .
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له و�ضع اخلطط  ،واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتجنب االنقطاعات
فـي ال�شبكة لأ�سباب فنية � ،أو عند الظروف اال�ستثنائية  ،والعمل على �إعادة التيار ب�أ�سرع
وقت ممكن .
املــادة ( ) 20
يجوز للمرخ�ص له  -تفاديا لقطع اخلدم ــة  -االتف ــاق مــع امل�شرتك على تق�سيط املبالغ
امل�ستحقة �إلى �أق�ساط �شهرية  ،مع مراعاة حالة امل�شرتك  ،ومقدرته على ال�سداد .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له ب�إعادة اخلدمة �إلى امل�شرتك من الفئة ال�سكنيةخالل مدة �أق�صاها ()24
�أربع وع�شرون �ساعة فـي احلاالت الآتية :
� - 1س ــداد امل�شتـ ــرك ن�صــف املبالغ امل�ستحقة  ،وتق�سيط الباقي على فرتة ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،ب�شرط �أن تكون املبالغ امل�ستحقة نتيجة تراكمها ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
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� - 2سداد امل�شرتك ربع املبالغ امل�ستحقة  ،وتق�سيط الباقي على فرتة يتم االتفاق
عليها بني امل�شرتك واملرخ�ص له �أخذا فـي االعتبار �أال تقل عن فرتة تراكم تلك
امل�ستحقات املالية  ،فـي حالة جتاوز املبالغ امل�ستحقة مدة (� )6ستة �أ�شهر .
وفـي جميع الأحوال يتم �إعداد اتفاقية �سداد يوقع عليها امل�شرتك  ،ويح�صل على ن�سخة
منها  ،ويلتزم امل�شرتك ب�سداد املبالغ املتفق عليها فـي اتفاقية ال�سداد  ،بالإ�ضافة �إلى
الفواتري ال�شهرية .
املــادة ( ) 22
ال يجوز للمرخ�ص له  -فـي حالة وجود �أكرث من ح�ساب م�سجل با�سم امل�شرتك  -قطع
اخلدمة �إال عن احل�ساب امل�ستوفـي لأ�سباب قطع اخلدمة ب�شكل م�ستقل .
الف�صـــل اخلامـــ�س
الفواتيـــر والعــــدادات
املــادة ( ) 23
يجب �أن تت�ضمن فاتورة الكهرباء البيانات الآتية :
 - 1رقم ح�ساب امل�شرتك  ،وا�سمه  ،وعنوان العقار .
 - 2رقم العداد .
 - 3فئة التعرفة للم�شرتك .
 - 4الوحدات امل�ستهلكة .
 - 5عدد �أيام اال�ستهالك ( .الفرتة بني القراءة احلالية  ،والقراءة ال�سابقة) .
 - 6الفرتة املتعلقة باال�ستهالك .
 - 7نوع التعرفة .
 - 8امل�ستحقات ال�شهرية .
 - 9تاريخ �إ�صدار الفاتورة .
 - 10نوعية قراءة عداد الكهرباء فـيما �إذا كانت القراءة فعلية � ،أو تقديرية .
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 - 11تاريخ قراءة العداد  ،وفـي حاالت القراءة التقديرية يجب الن�ص على تاريخ �آخر
قراءة فعلية للعداد .
� - 12أي مبالغ م�ستحقة �سابقة .
� - 13أي �إخطارات � ،أو �إنذارات ب�ش�أن وجود م�ستحقات �سابقة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن تكون الفاتورة وا�ضحة  ،و�سهلة الفهم على امل�شرتك  ،ومكتوبة
باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،و�أن يتم تقدميها �إليه ب�شكل �شهري بالطريقة املتفق
عليها فـي اتفاقية اخلدمة �سواء كانت  :فاتورة ورقية � ،أو �إلكرتونية .
املــادة ( ) 24
يجب على املرخ�ص له قراءة عدادات امل�شرتكني قراءة فعلية مرة واحدة على الأقل كل ()3
ثالثة �أ�شهر  ،و�إ�صدار فواتري ا�ستهالك الكهرباء وفق التعرفة املحددة  ،واتخاذ �إجراءات
�ضمان حت�صيل املبالغ امل�ستحقة له .
املــادة ( ) 25
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )24من هذه الالئحة  ،يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار فواتري
تقديرية فـي حالة وجود مانع يحول دون قدرته على �أخذ القراءة الفعلية كوجود �أ�سباب
خارجة عن �إرادته � ،أو ناجتة عن عطل العداد � ،أو غلق العقار � ،أو فـي حالة وجود اتفاق
م�سبق بني الطرفـني � ،أو فـي الأحوال التي تقرها الهيئة  ،وللم�شرتك املطالبة بفواتري
فعلية �إذا �أثبت �أن الو�صول �إلى العداد متاح وب�شكل ميكن معه للمرخ�ص له �أخذ القراءة
فـي �أي وقت دون مانع .
ويجوز للمرخ�ص له القيام باتخاذ �إجراءات قطع اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة �إذا ثبت
�أن عدم �إمكانية قراءة العداد كانت لأ�سباب تعود �إلى امل�شرتك .
املــادة ( ) 26
يجوز للم�شرتك  -بعد �إيداع ر�سم فح�ص العداد املعتمد من قبل الهيئة  -طلب فح�ص
العداد �إذا تقدم ب�شكوى على دقة قراءة العداد  ،ويلتزم املرخ�ص له ب�إرجاع الر�سم الذي مت
�إيداعه فـي حال ثبت �أن العداد به عطل �أدى �إلى الت�أثري على الفوترة .
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املــادة ( ) 27
يلتزم مالك العقار �أو امل�ؤجر ب�إ�شعار املرخ�ص له كتابة لت�سجيل فاتورة الكهرباء با�سم
امل�ست�أجر بعد تقدمي عقد الإيجار املعتمد من اجلهة املخت�صة  ،ومبوجبه يلتزم امل�ست�أجر
ب�سداد التعرفــة املعتمــدة � ،أو التعرفــة املنعك�ســة عن التكلــفة  -ح�سـب الأحـوال  ، -ويلتــزم
املرخ�ص له بعدم مطالبة املالك �أو امل�ؤجر � ،أو �أي م�ست�أجر الحق للعقار ذاته باملبالغ
امل�ستحقة نظري ا�ستهالك الكهرباء خالل فرتة العقد املذكور .
وفـي حالة عدم تقدمي امل�ؤجر � ،أو مالك العقار لعقد �إيجار معتمد من اجلهة املخت�صة �إلى
املرخ�ص له  ،ف�إنه يكون م�س�ؤوال �أمام املرخ�ص له عن �سداد املبالغ امل�ستحقة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 28
يفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام املواد (� )6أو(� )7أو(� )8أو( )9من هذه الالئحة
غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا لكل �شكوى  ،وت�ضاعف الغرامة
فـي حالة تكرار املخالفة خالل (� )2سنتني .
املــادة ( ) 29
يفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية ال تقل عن ()١٠٠٠
�ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )٢٠٠٠٠ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي
حالة تكرار املخالفة خالل (� )2سنتني  ،وفـي حالة املخالفة امل�ستمرة تفر�ض الهيئة غرامة
�إدارية ال تزيد على ( )١٠٠مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى
( )٢٠٠٠٠ع�شرون �ألف ريال عماين .
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار
رقــم خ2020/34/
ب�إ�صدار الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة
وال�صناعة �إلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إلى القرار رقم خ 2007/31/ب�ش�أن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني ،
و�إلى منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ال�صادرة بالقرار رقم , 2019 /34
و�إلى قواعد الت�أمني ال�صحي ال�صادرة بالقرار رقم ، 2019/78
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  19 :يـــوليــــو 2020م
عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـــي
الرئيـ�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال
- 93 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمـات والعبارات الآتية املعنــى املبـني قريـن كـل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 -1الهيئة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 -2الرئي�س التنفيذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 -3الرتخي�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من الهيئة ملزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
 -4املرخ�ص له :
ال�شخ�ص االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص .
� -5شركة الت�أمني :
ال�شركة املرخ�ص لها من الهيئة ملزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي .
 -6مقدم اخلدمة ال�صحية :
املرفق ال�صحي املرخ�ص له من وزارة ال�صحة لتقدمي اخلدمات ال�صحية فـي ال�سلطنة ،
واملعتمد من الهيئة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ل�شركة الت�أمني �أو مقدم اخلدمة ال�صحية التعامل مع �أي �شخ�ص يزاول ن�شاط
�إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي ما مل يكن حا�صال على الرتخي�ص الالزم لذلك .
املــادة ( ) 3
يجوز للمرخ�ص له �أن يقدم خدماته لأكرث من �شركة ت�أمني  ،كما يجوز له �أن يربم اتفاقات
مع �أكرث من مقدم خدمة �صحية .
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املــادة ( ) 4
يجوز للهيئة التوقف م�ؤقتا عن �إ�صدار تراخي�ص جديدة للمدة التي تراها منا�سبة متى
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
الف�صــل الثانــي
الرتخيـــــــــ�ص
املــادة ( ) 5
يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص ما ي�أتي :
� - 1أن تتخذ املن�ش�أة طالبة الرتخي�ص �شكل ال�شركة وفق �أحكام الت�شريعات املعمول بها .
�	-2أال يقل ر�أ�س مال ال�شركة عن ( )200000مائتي �ألف ريال عماين  ،مع عدم الإخالل
باحلد الأدنى لر�أ�س مال ال�شركة وفقا لقانون ال�شركات التجارية .
� -3أن يكون غر�ض ال�شركة الوحيد هو مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
�	-4أن يكون لل�شركة مدير متفرغ تتوفر فيه ال�شروط التي حتددها الهيئة  ،وعلى
الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل جامعي � ،أو ما يعادله من �إحدى اجلامعات � ،أو
امل�ؤ�س�سات العلمية املعرتف بها فـي ال�سلطنة  ،وذلك فـي تخ�ص�ص الطب � ،أو
�إدارة الرعاية ال�صحية � ،أو الت�أمني .
ب � -أن يكون لديه خربة فـي جمال تخ�ص�صه ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بعد
احل�صول على امل�ؤهل الالزم .
ج � -أن يقدم �شهادة عدم حمكومية .
� -5أن يكون لل�شركة طبيب متفرغ تتوفر فيه ال�شروط التي حتددها الهيئة  ،وعلى
االخ�ص ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون حا�صال على ترخي�ص من اجلهة املخت�صة مبزاولة مهنة الطب .
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ب � -أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات بعد احل�صول على
امل�ؤهل فـي جمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
ج � -أن يقدم �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب املوافقة املبدئية على مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي على
النموذج املعد لذلك  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على الهيئة  ،على �أن ي�شتمل الطلب
على البيانات وامل�ستندات الآتية :
 -1البيانات الأ�سا�سية لطالب الرتخي�ص .
� -2صورة طبق الأ�صل من عقد الت�أ�سي�س  ،والنظام الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري ،
و�شهادة االنت�ساب �إلى غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 -3بيان ب�أ�سماء وجن�سية امل�شاركني فـي ال�شركة �أو امل�ساهمني فيها بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س مالها تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة باملائة .
 -4خطة التوظيف والتدريب والت�أهيل للعاملني لدى طالب الرتخي�ص .
� -5إي�صال �سداد الر�سوم املقررة .
� -6أي م�ستندات � ،أو بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 8
يجب على طالب الرتخي�ص فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى الهيئة
خالل مدة �أق�صاها (� )60ستني يوما من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،امل�ستندات
الآتية  ،بغر�ض احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عدت تلك املوافقة ك�أن مل تكن  ،وال يرتتب
على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة :
 -1ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
 -2وثيقة الأخطار املهنية �صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�صة فـي ال�سلطنة ،
على �أال تقل قيمتها عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين .
 -3ما يفيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املطلوب .
� -4ضمان م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح الهيئة �صادر عن �أحد امل�صارف املرخ�صة فـي
ال�سلطنة بالقيمة  ،واملدة التي حتددها الهيئة  ،وذلك ل�ضمان ح�سن تنفيذ �شروط
الرتخي�ص  ،والوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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 -5ما يفيد تعيني مدير وطبيب متفرغني لل�شركة .
 -6ما يفيد التقيد بالإجراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سل
الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
 -7ما يفيد ت�أهيل الكادر الفني والتقني والإداري والقانوين لطالب الرتخي�ص ،
وجودة الأجهزة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 -8تقرير تف�صيلي للنظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله طالب الرتخي�ص ،
والإجراءات التي تكفل حمايته  ،و�ضمان فعاليته .
�	-9أي م�ستندات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 9
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني بقرار من الرئي�س التنفيذي خالل مدة ال تتجاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة �أو ملدد مماثلة بناء على طلب يقدم �إلى الهيئة على النموذج
املعد لذلك فـي موعد �أق�صاه (� )60ستون يوما قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص .
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ال تتجاوز ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ
تقدميه  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويراعى عند التجديد وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته  ،ف�ضال عن ا�ستيفائه جميع
ال�شروط  ،واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص ابتداء .
املــادة ( ) 10
تخطر الهيئة طالب الرتخي�ص �أو املرخ�ص له  -بح�سب الأحوال  -فـي حالة عدم ا�ستيفاء
طلب الرتخي�ص �أو جتديده لل�شروط  ،واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة
ب�أوجه النق�ص فـي طلبه  ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره
ال�ستكمال �أوجه النق�ص  ،و�إال عد الطلب ك�أن مل يكن .
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املــادة ( ) 11
يجــوز للهيئــة �أن تطــلب من طالب الرتخي ــ�ص �أي تو�ضيحــات � ،أو معلومــات � ،أو بيــانـ ــات
�إ�ضافية  ،متى ر�أت ذلك �ضروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص  ،وذلك خالل �أجل ال يتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع ال�شروط  ،واملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�	-1إذا مل يبا�شر املرخ�ص له الن�شاط خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ح�صوله على الرتخي�ص دون �إذن �أو عذر مقبول � ،أو توقف عن العمل دون �إذن من
الهيئة .
�	-2إذا تنازل املرخ�ص له �إلى الغري عن الرتخي�ص �أو عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة
عنه دون موافقة من الهيئة .
�	-3إذا خالف املرخ�ص له قرارات �أو تعليمات الهيئة ذات ال�صلة بن�شاط �إدارة مطالبات
الت�أمني ال�صحي � ،أو الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة بدال من �إلغاء الرتخي�ص �أن تتخذ حيال املرخ�ص له املخالف �أحد الإجراءين
الآتيني :
� -1إنذاره ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل مدة �أق�صاها (� )7سبعة �أيام من تاريخ الإنذار .
 -2وقــف الرتخيــ�ص ملدة ال تتج ــاوز (� )1شهـرا واحدا قابلة للتجديد ملــدة � ،أو ملـ ـ ــدد
مماثلة .
املــادة ()14
ينق�ضي الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية :
 -1انق�ضاء املدة املحددة له دون جتديده خالل الأجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ()9
من هذه الالئحة � ،أو �إذا رف�ضت الهيئة جتديده .
� -2صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفال�س املرخ�ص له � ،أو حله وت�صفيته � ،أو انق�ضاء مدته .
 -3ثبوت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التدلي�س �أو التزوير
�أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
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 -4طلب املرخ�ص له �إنهاء الرتخي�ص  ،على �أن ي�شرتط فـي هذه احلالة احل�صول
على موافقة الهيئة  ،والت�أكد من وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته .
الف�صل الثالث
التزامات املرخ�ص له
املــادة ()15
يجب على املرخ�ص له االلتزام بقواعد ممار�سة املهنة  ،و�آدابها ال�صادرة عن الهيئة ،
وبتحقيق م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة منه .
املــادة ()16
يجب على املرخ�ص له �أن يربط النظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله بنظام الت�أمني
ال�صحي الإلكرتوين لدى الهيئة  ،وب�أي نظام �إلكرتوين �آخر حتدده الهيئة  ،وذلك وفق
ال�ضوابط  ،واال�شرتاطات التي ت�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ()17
يجب على املرخ�ص له توفري احلماية الالزمة للنظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله
وت�أمــني البيانــات واملعلومـ ــات من �أي اخت ــراق �إلكرتونـ ــي � ،أو ول ــوج �شخــ�ص غيــر م�صرح
له �إليه  ،و�أن ي�ضع الآليات التي تكفل ا�ستعادة البيانات �أو املعلومات فـي حالة فقدانها لأي
�سبب من الأ�سباب .
كما يجب عليه اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملواجهة حاالت الطوارئ �أو حدوث
عطل �أو خلل فني فـي النظام الإلكرتوين  ،مبا ي�ضمن عدم توقفه عن العمل  ،وا�ستمرار
ت�شغيله بكفاءة  ،وفاعلية .
املــادة ()18
يجب على املرخ�ص له ت�ضمني جميع الأوراق  ،وامل�ستندات ذات ال�صلة بن�شاطه برقم
الرتخي�ص ال�صادر له  ،كما يلتزم ب�إخطار الهيئة بكل تغيري يطر�أ على البيانات �أو املعلومات
التي يت�ضمنها الرتخي�ص خالل (� )7سبعة �أيام من حدوث التغيري .
املــادة ()19
يجب على املرخ�ص له االلتزام بال�سرية التامة جلميع البيانات واملعلومات والوثائق
وامل�ستندات التي يطلع عليها بحكم مزاولة ن�شاطه  ،ويحظر عليه الإف�صاح للغري عن �أي
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منها �إال بناء على �إذن �صريح من الهيئة � ،أو موافقة �صريحة من �صاحب ال�ش�أن ممن تتعلق
به البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات ال�سرية � ،أو تنفيذا حلكم القانون � ،أو لأمر
ق�ضائي �صادر من املحكمة املخت�صة .
املــادة ()20
يجب على املرخ�ص له جتاه �شركة الت�أمني االلتزام بالآتي :
 -1التدقيق على مطالبات الت�أمني ال�صحي ال�صادرة عن مقدم اخلدمة ال�صحية قبل
�إحالتها �إلى �شركة الت�أمني .
 -2الت�أكد من �أن اخلدمة التي �أداها مقدم اخلدمة ال�صحية مغطاة �ضمن وثيقة
الت�أمني ال�صحي قبل �إحالة مطالبة الت�أمني ال�صحي �إلى �شركة الت�أمني .
�	-3إنهاء الإجراءات التي تتطلب موافقة م�سبقة من قبل �شركة الت�أمني وفق املواعيد
التي حتددها وثيقة الت�أمني ال�صحي .
 -4حتديد �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية التي يتلقى فيها امل�ؤمن عليه العالج ح�سب
متطلبات �شركة الت�أمني .
املــادة ()21
يجب على املرخ�ص له تزويد مقدم اخلدمة ال�صحية  -متى طلب منه ذلك  -ببيان
�إلكرتوين تف�صيلي عن امل�ؤمن عليهم ي�شتمل على �أ�سمائهم  ،وحمل �إقامتهم  ،و�أعمارهم ،
وجن�سهم  ،وجن�سيتهم  ،و�أرقام هواتفهم  ،وتاريخ بدء وانتهاء التغطية الت�أمينية .
كما يجب على املرخ�ص له �أن يخطر مقدم اخلدمة ال�صحية مببالغ امل�ساهمة � ،أو التحمل
املن�صو�ص عليها فـي وثيقة الت�أمني ال�صحي بح�سب الأحوال .
املــادة ()22
يحظر على املرخ�ص له القيام بالآتي:
 -1فر�ض ر�سوم �أو احل�صول على منفعة �أو تقا�ضي �أي مبالغ مالية من مقدم اخلدمة
ال�صحية �أو �شركة الت�أمني �أو امل�ؤمن عليهم بخالف املقابل املادي املتفق عليه مع
�شركة الت�أمني .
 -2بيع �أو ت�سويق �أي منتج ت�أميني .
 -3متلك �أو ت�شغيل �أو �إدارة �شركة الت�أمني �أو مقدم اخلدمة ال�صحية �أو �شركة �إعادة
الت�أمني �أو �سما�سرة ووكالء الت�أمني � ،إال وفقا لال�شرتاطات وال�ضوابط التي
ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
� -4إبرام عقد مع �شركة ت�أمني غري مرخ�صة من الهيئة مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي .
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 -5دفع مبالغ عالج امل�ؤمن عليهم �إلى مقدم اخلدمة ال�صحية نيابة عن �شركة الت�أمني .
 -6القيام ب�أي عمل ي�ؤثر ب�صورة مبا�شرة � ،أو غري مبا�شرة على اختيار امل�ؤمن له ل�شركة
الت�أمني � ،أو مقدم اخلدمة ال�صحية .
 -7التعاقد مع الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات للقيام بتغطية ت�أمينية نيابة عن �شركة الت�أمني .
�	-8إدارة النفقات الطبية للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات .
الف�صل الرابع
الإ�شراف والرقابة
املــادة ()23
تعــد الهيئــة �سجال يقــيد فـيه الرتاخيــ�ص ال�صادرة  ،علـى �أن ي�شتم ــل القي ــد عـلـى رقـ ـ ــم
الرتخي�ص  ،وتاريخ �إ�صداره  ،ومدته  ،وبيانات ومعلومات وافية عن املرخ�ص له  ،واملقر
الذي يزاول فيه الن�شاط  ،وغري ذلك من البيانات  ،واملعلومات ذات ال�صلة بالرتاخي�ص .
املــادة ()24
يجب على املرخ�ص له �أن يقدم �إلى الهيئة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات وغريها
من الأوراق ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذه الالئحة متى طلبت منه ذلك .
املــادة ()25
يجـ ــب على املرخـ ــ�ص له �أن يوافـ ـ ــي الهيـ ــئة بن�سخ ــة م ــن الع ـق ــود املب ــرم ــة م ــع �ش ــرك ـ ــة
الت ـ ـ�أمني  ،واالتف ــاقات املبــرمة مع مقــدم اخلدمة ال�صحية خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ �إبرامها  ،كما يجب عليه �إخطار الهيئة ب�أي تعديالت تطر�أ على تلك العقود
واالتفاقات  ،وموافاتها بن�سخة منها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التعديل .
املــادة ()26
يجب على املرخ�ص له �إخطار الهيئة باملعلومات اجلوهرية التي توثر على و�ضعه املايل �أو
الإجراءات املعمول بها فـي ال�شركة �أو ب�أي قرار يتخذه ب�ش�أن تعيني رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وذلك خالل ثالثني ( )30ثالثني يوما من تاريخ العلم باملعلومات � ،أو �إ�صدار
القرار .
املــادة ()27
يجب على املرخ�ص له �أن يرفع تقريرا ربع �سنوي �إلى الهيئة عن �أفعال االحتيال �أو �سوء
اال�ستخدام للمنافع ال�صحية التي وقعت خالل الفرتة املعد عنها التقرير .
- 101 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

املــادة ()28
يجب على املرخ�ص له القيام بالآتي :
 -1تعيني مراقب ح�سابات خارجي من بني مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم فـي
ال�سلطنة  ،واملعتمدين لدى الهيئة  ،وعليه �إم�ساك الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية
وفقا لو�سائل �آمنة  ،وم�ضمونة  ،وتقدميها �إلى الهيئة متى طلبت منه ذلك .
� -2أن يقدم �إلى الهيئة ميزانيته ال�سنوية  ،وح�ساباته اخلتامية املدققة خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ()29
يجب على املرخ�ص له �أن يرفع �إلى الهيئة تقريرا معتمدا من مراقب احل�سابات اخلارجي
خالل ( )90ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية ي�شتمل على عدد و�أ�سماء �شركات الت�أمني
التي تعامل معها خالل ال�سنة املالية  ،ومقدار العمولة امل�ستحقة له من كل �شركة .
الف�صل اخلام�س
الر�سوم
املــادة ()30
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
م

قيمة الر�سم بالريال العماين

نوع اخلدمة

1

درا�سة طلب الرتخي�ص

(� )1500ألف وخم�سمائة

2

�إ�صدار الرتخي�ص

(� )2500ألفان وخم�سمائة

3

جتديد الرتخي�ص

(� )2500ألفان وخم�سمائة

4

تعديل البيانات

( )20ع�شرون

طلب االطالع على الأوراق
5
وال�سجالت

( )20ع�شرون

طلب �صور �أو م�ستخرجات

( )20ع�شرون

6
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الف�صل ال�ساد�س
اجلزاءات الإدارية
املــادة ()31
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام املواد
( )18 ، 17 ، 16من هذه الالئحة .
املــادة ()32
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها (� )2000ألفي ريال عماين على كل من يخالف �أحكام املواد
( )29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24من هذه الالئحة .
املــادة ()33
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( )22 ، 19 ، 5من هذه الالئحة .
املــادة ()34
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا عن كل �أ�سبوع ت�أخري ،
وبحد �أق�صى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين فـي حالة الت�أخري عن جتديد الرتخي�ص .

- 103 -

- 104 -

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

وزارة التجارة وال�صناعة
�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلب ت�سجيل امل�ؤ�شرين اجلغرافـيني املقبولني وفقا لأحكام
قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/67
ا�سم امل�ؤ�شر اجلغرافـي املطلوب لـه الت�سجيل  :املاعز الظفاري
ا�سم وعنوان وجن�سية مودع الطلب  :حكومة �سلطنة عمان (وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية)
حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها امل�ؤ�شر اجلغرافـي  :املحافظـ ــات اجلنوبيـ ــة
لل�سلطنة  ،ال�سهول واملناطق اجلبلية فـي حمافظة ظفار
ال�سلع التى ي�ستخدم ب�ش�أنها امل�ؤ�شر اجلغرافـي  :منتجات حيوانية
بيانــــات �أخــــــرى :
الو�صــف املظهـري :

اللون ال�سائد لهذه ال�ساللة هو اللون الأبي�ض وعادة ما توجد بع�ض الألوان الأخرى مثل
البني الغامق والبني الفاحت والأ�سود �أو خليط من هذه الألوان  ,تتميز هذه ال�ساللة ب�صغر
حجمها مقارنة ب�سالالت املاعز املحلية الأخرى ويك�سو ج�سمها �شعر ق�صري وناعم وتوجد
القرون فـي الذكور والإناث والقوائم ق�صرية ورفـيعة والذيل طويل ومنت�صب �إلى الأعلى .
الو�صف الإنتاجي :

متو�سط وزن املولود عند امليالد  3.2كجم وعند الفطام  12كجم وعند عمر �ستة �أ�شهر 16
كجم  ،متو�سط وزن اجل�سم النا�ضج  26كجم  ،ن�سبة اخل�صوبة  %82ون�سبة التوائم . %121
وتربى هذه ال�ساللة على نطاق وا�سع بغر�ض �إنتاج اللحم واحلليب .
نظـــــام الرتبيــــة :

تربى هذه ال�ساللة وفق نظام تربية متو�سط املدخالت
تاريــــخ الإيـــــداع 2020/6/21 :م
رقــــم الطلــــــــــب OM/GI/2020/00003 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

ا�سم امل�ؤ�شر اجلغرافـي املطلوب لـه الت�سجيل  :ال�ض�أن العماين
ا�سم وعنوان وجن�سية مودع الطلب  :حكومة �سلطنة عمان ( وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية )
حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها امل�ؤ�شر اجلغرافـي  :حمافظات �شمال ال�سلطنة
ال�سلع التى ي�ستخدم ب�ش�أنها امل�ؤ�شر اجلغرافـي  :منتجات حيوانية
بيانــــات �أخــــــرى :
الو�صــف املظهـري :

يغلب على هذه ال�ساللة اللون الأ�سود وتوجد ن�سب ب�سيطة من اللون الأبي�ض والبني
ويغطي اجل�سم �صوف ق�صري وخ�شن والأرجل رفـيعة ن�سبيا ومتو�سطة الطول وتت�صف
هذه ال�ساللة ب�صغر حجم الر�أ�س مع ا�ستطالة ب�سيطة للوجه  ,الأنف حمدبة والرقبة
متو�سطة الطول والأذن متو�سطة الطول  ,الذكور بقرون او بدونها �أما الأمهات فهي دائما
بدون قرون  ,والذيل ق�صري و�سميك عند القاعدة ودائما يتدلى �إلى الأ�سفل .
الو�صف الإنتاجي :

متو�سط وزن املولود عند امليالد  3كجم وعند الفطام  16كجم وعند عمر �ستة �أ�شهر 26
كجم  ،متو�سط وزن اجل�سم النا�ضج  34كجم  ،ن�سبة اخل�صوبة  %93ون�سبة التوائم . %155
وتربى هذه ال�ساللة على نطاق وا�سع بغر�ض �إنتاج اللحم .
نظـــــام الرتبيــــة :

تربى هذه ال�ساللة وفق نظام تربية متو�سط املدخالت .
تاريــــخ الإيـــــداع 2020/6/21 :م
رقــــم الطلــــــــــب OM/GI/2020/00004 :
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó````````YEG
¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG
104644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G
IQÉéà∏d áãjó◊G óHC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
IQÉéà∏d á«Hô©dG OhP á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áªMQ ∫BG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115675 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áMƒHòŸG øLGhódGh äÉéàæeh Ωƒë∏dG IQÉŒ
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d QÉë°U ËÉ©f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. áaGô°üdG äÓfi
Ω.Ω.¢T áaGô°ü∏d ¿GóªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Ωƒë∏dG ™«H
h.¢T.¢T »MGƒ°†dG ôªb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1365 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

126563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SG πµ°ûH ΩÉ©W äÉÑLh Ωó≤J »àdGh äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d áæWÉÑdG Ò`Ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 327 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. É¡JÉéàæe ™æ°Uh ÚàdGh Öæ©dGh QƒªàdG áÄÑ©Jh ∞«`ØŒ
Ω.Ω.¢T »FGò¨dG ójhõàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 695 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
á«æeÉ°†J - IóëàŸG óéŸG IhQP ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d ≥«àY óªfi ø°ùM øH óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IQÉéà∏d Ö«dƒJ QƒgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG , IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG , ìGôaC’G ÚJÉ°ùa , ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG
â«dEG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, á`` æWÉ`` `ÑdG ∫É`` ª°T á¶aÉfi , QÉ`` ë°U áj’h 322 : Ü.Q 16 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

133558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤Jh ºYÉ£ŸG äÉeóN
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóFGôdG ô°ù«dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d º«≤à°ùŸG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , QÉ`` ` `£ŸG äÉ©ØJôe 134 : Ü.Q 167 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

134341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. ∑Éª°SC’Gh øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæe
IQÉéà∏d Iõ«ªªŸG â«`ØM ≥ÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 325 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ÊhÎµdEG ™bƒe
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG OODƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1077 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

134430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. Úë£dG
´.´.Ω.¢T á«fÉª©dG øMÉ£ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ôª©ŸG ó°TGQ øH ¬`∏dGóÑY øH ó°TGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 325 : Ü.Q 227 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

134686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG
Ω.Ω.¢T á«æØdG äÉeóî∏d ´GóH’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈`` `¡≤e
óYGƒdG ôµàÑŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 500 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
™`` «ÑdG , á``jôµ°ùdG äÉ`` jƒ∏◊Gh õHÉ`` îŸG äÉ`` `éàæŸ á`` °ü°üîàŸG ôLÉ`` àŸG »`a áFõéàdÉH ™`` `«ÑdG
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH
IQÉéà∏d ôgÉW ËôµdGóÑY ¿É©ªL øH ódÉN á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , áaÉ◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
135024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áæjõ∏dG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¿OÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG …Qƒ¡÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG , á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG
óªMCG É°VôdG óÑY óªMCG ø°ùM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 150 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âcQÉe ÈjÉg
Ω.Ω.¢T ¥ƒ°ùà∏d AGô¡÷G õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h 326 : Ü.Q 425 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áæ°SGƒ◊G …OGh IDƒdDƒd ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h 326 : Ü.Q 425 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóàdG äÉeóN
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áFõéàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135243 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
ä’hÉ≤ª∏d í∏jƒe ø°üM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 313 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWÓd ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb
IQÉéà∏d ¢SGhôdG ⁄É°S ó«©°S øH ⁄É°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. ôjQGƒ≤dGh ≥jOÉæ°üdGh Ö∏©dG πãe ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdÉH á°UÉN äÉéàæe ™æ°U
á«é«∏ÿG á«æ≤àdG äÉYÉæ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ájô£«H IOÉ«Y
IQÉéà∏d ÊGƒcõdG ∞∏N øH ∞«°S øH ∞∏N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. π«ªéàdG äÓfi äGhO’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh
IóëàŸG Üô©dG ´õa á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üàdGh OGÒà°SE’G ÖJÉµe
Ω.Ω.¢T (IôM á≤£æe ácô°T) ¢ùµà°ù«Lƒd hôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , QÉë°üH Iô◊G á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. Ëôc ¢ùjB’Gh äÉé∏ãŸGh ôFÉ°ü©dG
IQÉéà∏d »ÑgòdG IOÉjôdG §N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhô°†ÿGh ácGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d πeÉµàŸG AÉ£©dG ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d áª°UÉ©dG IóªYCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

- 126 -

(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°SGh ôjó°üJ ÖJÉµe
á«ŸÉ©dG AGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 617 : Ü.Q 270 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AGƒ¡dG ∞««µJ , áÄaóàdG º¶f ìÓ°UEGh áfÉ«°U , äGô°û◊G áëaÉµe , ÊÉÑŸG ∞«¶æJ äÉeóN
á«æeÉ°†J - IóëàŸG »`aÉ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135872 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
, äÉæMÉ°ûdG á£°SGƒH π≤f , Ohô£dG π≤f , ÉgôjhóJ IOÉYEGh áKƒ∏e äÉjÉØf π≤f , äÉjÉØædG π≤f
. ™FÉ°†ÑdGh ÜÉcôdG π≤f
IóëàŸG »`aÉ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 551 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. Ëôc ¢ùjBGh ájRÉZ äÉHhô°ûeh áLRÉW ôFÉ°üYh ôFÉ£ah äÉæé©e
Ω.Ω.¢T øjƒªàdG äÉeóÿ ∞jôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 130 : Ü.Q 52 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/3/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊G ™«H
IQÉéà∏d áaódG QGƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
IQÉéà∏d …õfhÈdG ≥ÑFõdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 227 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äGQÉWE’G ™«H , äÉÑcôª∏d á∏ª©à°ùŸG QÉ«¨dG ™£b ™«H , äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H
. É¡eRGƒdh
Ω.Ω.¢T QÉ«¨dG ™£≤d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 629 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

136024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H
Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd »∏Ñ°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 132 : Ü.Q 534 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2020/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
IhÓ`` M , áXƒH , äGQÉ`` ¡H , Oƒ`` °SC’G π`` °ù©dG , πëædG π`` °ùY , ôµ°S , π`` HGƒàdG , äÉ`` °ü∏°üdG êÉàfEG
. ΩÉ©W äÉ°ü∏°U , …É°T , ÊGOƒ°S ∫ƒa äÉjƒ∏M , á«æ«ëW
IóëàŸG »`aÉ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ádÓ`` °U á`` j’h , Ió`` `jó÷G äÉ«YÉ`` ` æ°üdG 211 : Ü.Q 551 : Ü.¢U: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi
2020/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
136031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. äÓ∏fl , º°ùª°ùdG âjR , ΩÉ©£dG âjR , óæ¡dG RƒL âjR , ∞Ø› Ö«∏M , ¢†«H , äÉ«dƒ≤H
IóëàŸG »`aÉ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ádÓ°U áj’h , Iójó÷G äÉ«YÉæ°üdG 211 : Ü.Q 551 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi
2020/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤e
IóëàŸG á«Hô©dG ™HGôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h 314 : Ü.Q 108 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

136217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (äÉHhô°ûŸG πª°ûJ) áYƒæàe á«FGòZ OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
á«ŸÉ©dG •ƒ«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 324 : Ü.Q 427 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âfÎf’G ≥jôW øY ™«H
∫ÉªYCÓd ádÓ°U ∞«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/6/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

136843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
á∏eÉ°ûdG ¿Ó©L ⁄É©e á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1351) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. IOÉ«Y
IQÉéà∏d ¢ùJƒ∏dG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 615 : Ü Q 95 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
135887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh
ájQÉ≤©dG ¿RGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG áj’h 130 : Ü.Q 1199 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

�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 112972 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1228 :فـي 2018/1/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :الر�سي�سة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سما �صحار املثالية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  64 :ر.ب � , 321 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 59805 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/7/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  908 :فـي 2010/4/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ديك�سرت �شو كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوفت �شو كومباين � ،أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :برك�ستون �سكواير �سويت � 502أندوفر ما�سات�شو�ست�س
 ،01810الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2011/12/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/9 :م
- 135 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1351

م�ؤ�س�سة م�أوى للم�شاريع املتحدة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار ال�سبعة لتموين البواخر واملالحة �ش.م.ع.م
تعل ــن م�ؤ�س�ســة م ـ�أوى للم�شاريــع املتحدة �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركـة البحار ال�سبعة لتموين
البواخ ــر واملالح ــة �ش.م.ع.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1500104
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/3/16م  ،وللم�صفـ ــية وح ــدها حـق متثي ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم  24695992 :فاك�س رقم 24695991 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية 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�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرت�س الذهبي الدولية �ش.م.م
يعل ــن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركـة الرت�س الذهبي الدولية
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1224047وللم�صفـ ــي وح ــده حـق
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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 93025280 :
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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خلفــان بن �سعيــد علي الرا�شـــدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرثوات املعدنيةالأ�سا�سية �ش.م.م
يعلن خلفان بن �سعيد علي الرا�شدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الرثوات املعدنية الأ�سا�سية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1066295عـن انتهــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمالق �ش.م.م
يعلن خلفان بن �سعيد علي الرا�شدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة العمالق �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة
لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1839268عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�آثر م�سقط �ش.م.م
يعلــن خلفــان بن �سعي ــد علــي الرا�ش ــدي ب�صف ــته امل�صــفي ل�شركـ ــة م�آث ــر م�سقـ ــط �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1671170عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطواف لل�شحن �ش.م.م
يعلن خلفــان بن �سعي ــد علــي الرا�ش ــدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الطواف لل�شحن �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1114189عـن انتهــاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلرباء الدولية �ش.م.م
يعلن خلفــان بن �سعي ــد علــي الرا�ش ــدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة اخلرباء الدولية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 1024755عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت �أطفالنا �ش.م.م
يعلن خلفــان بن �سعي ــد علــي الرا�ش ــدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة حمالت �أطفالنا �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1504053عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
خالد بن علي بن خمي�س الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن علي بن خمي�س الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة املدينة املميزة للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1287904عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
خمي�س بن علي بن خمي�س الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سجايا الريا�ض للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن علي بن خمي�س الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �سجايا الريا�ض للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1124555عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنوم �صحم احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة م�شاريع جنوم �صحم
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 1186687
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء امل�سرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �صحراء امل�سرة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1048028عـن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شمال العاملية �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة واحة ال�شمال العاملية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1117801عـن انتهـ ــاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إ�سماعيل بن علي بن خمي�س الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعابي للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن �إ�سماعيل بن علي بن خمي�س الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الزعابي للخدمات
التجارية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1266666عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حممد بن علي بن نا�صر الزيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املناجم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن نا�صر الزيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة املناجم للتجارة  -ت�ضامنية ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 3175251عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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