ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1449

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأربعاء  14ذو احلجة 1443هـ

املوافـ ـ ــق  13يولي ـ ـ ــو 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ـ ـ ـ ــم  2022/٥٦ب�إ�صـدار نظــام غرفــة جتــارة و�صناعــة عمــان.
مر�سـ ــوم �سـلطان ـ ــي رقـ ـ ـ ــم  2022/٥٧ب�إعادة تنظيم اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان.
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الداخليــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١٣٥صادر ف ـ ــي  2022/٧/٣ب�شـ�أن الإجـازة ال�سنويــة
للمجالـ�س البلديـة.
الهيئـة العامـة ل�ســوق املـال
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ� 2022/107/صادر فـي  2022/٧/٦ب�إ�صدار الئحة تنظيم مزاولة
ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمــني ال�صحــي.
هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
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 ــم � 2022/١٠٧صـادر ف ـ ــي  2022/٦/٣٠ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم
�إدارة احلـاالت الطارئـة للمرخـ�ص لـه.
وزارة العمـــــل
ا�ستــدراك.
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�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية.

٥٧

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أكوا عمان �ش�.ش.و.

٥٧

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ساطري �آ�سيا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٥٨ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النب�ض الهادي للتجارة �ش.م.م.
٥٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شمال املتحدة  -ت�ضامنية.

٥٩

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج امليزان العاملية �ش.م.م.

٥٩

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لريام للتطوير والإعمار �ش.م.م.

٦٠

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبداللـه للم�شاريع الوطنية �ش.م.م٦٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباطنة خلدمات الت�أمني �ش.م.م.
٦١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة ال�صحراء ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٦١ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركة �شاكر الهدابي ومرزوق احلارثي للتجارة  -ت�ضامنية٦٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد العرب احلديثة �ش.م.م.

٦٢

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�سل اخلري العاملية �ش.م.م.

٦٣

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية لل�صخور والتعدين �ش.م.م.

٦٣

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �سور حماد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٦٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط منار �ش.م.م.
٦٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر ال�سنينة للتجارة  -تو�صية.

٦٥

�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ديرة النواخذة للتجارة  -ت�ضامنية.

٦٥

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال حفيت الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية٦٦ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزكواين املتحدة �ش.م.م.

٦٦

�إعالن ع ــن انته ــاء �أعم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شركة �أبو عبدالرحمـ ــن الندابـ ــي للتج ـ ــارة
واملقاوالت  -تو�صية.

67

�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قو�س قزح للتجارة �ش.م.م.

67

�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤذن الذهبي �ش.م.م.

67

�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �صاللة للرتجمة واملعلومات �ش.م.م68 .
�إعالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة حمــود وحمــد �أبن ــاء حممــد الوهيب ــي
للتجارة  -ت�ضامنية.

68

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1449

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/56
ب�إ�صـدار نظــام غرفــة جتــارة و�صناعــة عمــان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٧٤/٣
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٧٧/٢٦
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٩٠/٥٥
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٩٨/٨٠
وعلى نظام غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2017/45
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن غرفة جتارة و�صناعة عمان ب�أحكام النظام املرفق.
املــادة الثانيـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان الالئحة التنفـيذية للنظام املرفق،
خالل مدة ال تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به ،كما ي�صدر اللوائح املالية والإدارية
وغريها من اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق ،على �أن تن�شر الالئحة
التنفـيذية فـي اجلريدة الر�سمية ،و�إلى �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات ي�ستمر العمل
باللوائح والقرارات املعمول بها ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام النظام املرفق.
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املــادة الثالثـــة
يلغى نظام غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/45امل�شار �إليه،
كما يلغى كل ما يخالف النظام املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٥ :مــن ذي الحجة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ٤ :مــن يوليـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان

-8-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1449

نظــام غرفــة جتــارة و�صناعــة عمــان
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
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:
الوزيــر:
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
الغرفــة:
غرفة جتارة و�صناعة عمان.
املجلــ�س:
جمل�س �إدارة الغرفة.
جملـ�س �إدارة الفـرع:
جمل�س �إدارة فرع الغرفة املنتخب فـي كل حمافظة ،ويتبع املجل�س.
بور�صـة م�سقــط:
�شركة بور�صة م�سقط �ش.م.ع.م.
اللجــان الدائمــة:
اللجنة التنفـيذية ،وجلنة التدقيق ،وجلنة اال�ستثمار ،وتتبع املجل�س.
اللجان القطاعية/جمال�س الأعمال:
اللجان واملجال�س التي ي�شكلها املجل�س فـي خمتلف القطاعات االقت�صادية من بني �أع�ضاء
املجل�س وغريهم.
الع�ضــو امل�سجـل:
الع�ضو املنت�سب للغرفة امل�سدد للر�سم ال�سنوي املقرر لع�ضوية الغرفة.
الالئحــــة:
الالئحة التنفـيذية لهذا النظام.
-9-
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املــادة ( ) 2
الغرفة م�ؤ�س�سة خا�صة ذات نفع عام ،تهدف �إلى تنظيم م�صالح �أع�ضائها امل�سجلني وتنميتها
والدفاع عنها ومتثيلها فـي خمتلف املجاالت.
املــادة ( ) 3
تتمتع الغرفـة بال�شخ�صية االعتباريــة واال�ستق ــالل املال ــي والإداري ،ويكون لها حق متلك
الأمــوال الثابتــة واملنقولة و�إدارتها وا�ستثمارهــا والت�صرف فـيها و�إج ــراء كاف ــة الت�صرفـ ــات
والقيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق �أهدافها.
املــادة ( ) 4
يكون املقر الرئي�سي للغرفة فـي حمافظة م�سقط ،ويكون لها فروع �أخرى فـي كل حمافظة،
ويج ــوز بقـ ــرار من املجل ــ�س �إن�شــاء مكات ــب �أو نوافــذ خدمــة داخ ــل �أو خ ــارج �سلطن ــة عمــان
بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية.
املــادة ( ) 5
يجوز للغرفة التن�سيق مع وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة والغرف النظرية لها فـي الدول الأخرى للح�صول على ما حتتاج �إليه من بيانات
ومعلومات تتعلق ب�أعمالها ،وتقع �ضمن اخت�صا�صاتها.
املــادة ( ) 6
يحظر على الغرفة اال�شتغال بال�سيا�سة �أو بالأمور الدينية �أو بامل�ضاربات �أو ب�أعمال �ضارة
بالأ�سواق.
املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام ،تبني الالئحة الآتي:
 �1آلية �إعداد جدول �أعمال اجلمعية العامة للغرفة ومقرتحات الأع�ضاء واملوا�ضيعالتي يتم نظرها فـي اجلمعية و�آلية ن�شر الدعوة وحق ح�ضور االجتماعات وتدوين
املحا�ضر.
-10-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1449

 2الأحكـ ــام اخلا�ص ــة باجتماع ــات املجل ــ�س وجمل�س �إدارة الف ــرع واخت�صا�صــات ك ـ ــلمن رئي�س املجل�س ،ونائبيه ،ورئي�س جمل�س �إدارة الفرع ونائبه و�أع�ضائــه ،واللجــان
الدائمة ونظام عملها ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون فرع الغرفة.
 3الأحكام اخلا�صة بانتخابات رئي�س املجل�س ونائبيه و�أع�ضائه ،ورئي�س جمل�س �إدارةالفرع ونائبه و�أع�ضائه ،وكل ما يتعلق ب�سري االنتخابات ،وتقدمي الطعون ،والف�صل
فـيها.
 4ر�سوم الت�سجيل فـي ع�ضوية الغرفة وجتديدها وغرامة الت�أخري عن �سداد الر�سوم،والر�سوم املتعلقة باالنتخابات ،و�أي ر�سوم �أخرى مقابل اخلدمات التي تقدمها
الغرفة ،وحاالت الإعفاء منها.
 5ت�صنيف امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وتوزيعها �إلى فئات حمددة.الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صــــات الغرفــــة
املــادة ( ) 8
تخت�ص الغرفة مبا ي�أتي:
 1اقرتاح اال�سرتاتيجية العامة املنظمة لأن�شطة القطاع اخلا�ص وو�ضع اخلططالالزمة لتنفـيذها فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة.
 �2إبداء الر�أي فـي الت�شريعات املنظمة لأن�شطة القطاع اخلا�ص وغريها من الت�شريعاتاالقت�صادية قبل �إ�صدارها ،وتقدمي املقرتحات ب�ش�أن تعديل القوانني النافذة فـيها.
 3رف ــع املقرتحـ ــات املتعلقــة بتطوير القطاع ــات التجاري ــة وال�صناع ــية واالقت�صاديــة�إلى اجلهات املعنية.
 �4إعداد الدرا�سات والبحوث والتقارير املعنية بتقييم �أداء خمتلف القطاعات التجاريةوال�صناعيــة واالقت�صاديــة ،وتطويرهــا ،وت�شخي ــ�ص امل�شكـ ــالت والتحدي ــات ،وبن ــاء
ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع اجلامعات واملراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات.
 5ت�شجي ــع الأع�ضــاء امل�سجل ــني وحثهــم على امل�شارك ــة ف ــي امل�ؤمت ــرات وور�ش العمـ ــلوالندوات والدورات ذات العالقة التي تقيمها اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
-11-
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 6ت�سجيـ ــل املرخـ ــ�ص لهـ ــم مبزاول ــة الأن�شطــة التجاري ــة وال�صناعي ــة واالقت�صادي ــة،والتعريف ب�أعمالهم.
 7امل�صادقة على الفواتري التجارية ملختلف ال�سلع. �8إ�صدار �شهادات من� أش� ال�سلع وامل�صادقة عليها بعد التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعةوترويج اال�ستثمار.
  9امل�صادقة على ال�شهادات واملحررات التجارية وال�صناعية واالقت�صادية.	10 -حتديد العرف التجاري وال�صناعي ،وتقدمي الر�أي ب�ش�أنه.
	11 -ت�سوية املنازعات التجارية بني الأع�ضاء امل�سجلني بالطرق الودية.
	 12 -امل�شارك ــة فـي متثيــل القط ــاع اخلــا�ص ف ــي املحافـ ــل املحلي ــة والدولي ــة ذات ال�صل ــة
بالأن�شطة التجارية وال�صناعية واالقت�صادية.
	13 -امل�شاركة فـي اللجان واملجال�س التي ت�ستدعي م�صلحة الغرفة و�أع�ضائها اال�شرتاك
فـيها.
	14 -امل�ساهمة فـي الرتويج عن الأن�شطة التجارية وال�صناعية واالقت�صادية خارج �سلطنة
عمان بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
	15 -تنظيم املحا�ضرات والدورات والندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات ذات ال�صلة بالأن�شطة
التجاريـ ــة وال�صناعي ــة واالقت�صاديـ ــة داخ ــل �سلطنـ ــة عمـان وخارجهـ ــا� ،أو امل�شاركـ ــة
فـي تنظيمها.
	�16 -إقامة وتنظيم املعار�ض املتعلقة ب�أن�شطتها التجارية وال�صناعية واالقت�صادية وفعالياتها.
	�17 -إبرام اتفاقيات �أو مذكرات تفاهم مع اجلهات النظرية خارج �سلطنة عمان ذات
�صلة باخت�صا�صات الغرفة بعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار،
ووزارة اخلارجية.
املــادة ( ) ٩
يكون لفرع الغرفة فـي نطاق اخت�صا�صه املكاين ممار�سة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )٨من هذا النظام ،وذلك بالتن�سيق مع املجل�س.
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الف�صــــل الثالــــث
ع�ضويـــة الغرفـــة
املــادة ( ) 10
 1يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية �سواء كان عمانيا �أو �أجنبيا� ،شخ�صا طبيعيا�أو اعتباريا �أن يكون ع�ضوا بالغرفة ،و�أن يتم ت�سجيله فـي مقرها الرئي�سي� ،أو فـي الفرع
الذي يقع �ضمن نطاقه مقر العمل الرئي�سي للع�ضو.
 2يعفى من الت�سجيل لع�ضوية الغرفة الأفراد الذين ميار�سون �أعماال �صغيــرة �أو حرف ــاب�سي ـ ــطة ذات نفقـ ــات زهيـ ــدة كالبائــع املتجـ ــول� ،أو ال ــذي يق ــوم ب�أعم ــال نقــل �صغي ــرة،
وكــل مــن ن ــ�ص قان ــون ال�سج ــل التج ــاري �أو قانـ ــون ال�شركـ ــات التجاري ــة �أو �أي قانــون
�آخر على �إعفائه من الت�سجيل فـي ال�سجل التجاري.
 3ال تقبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامةوامل�ؤ�س�سات وال�شركات املعامالت التجارية املقدمة �إليها من قبل �أي من الأ�شخا�ص
امل�شار �إليهم فـي البند ( )١من هذه املادة �إال بعد الت�أكد من �أنه ع�ضو م�سجل.
املــادة ( ) 11
يجوز لغري الأ�شخا�ص املذكورين فـي املادة ( )10من هذا النظام العاملني ب�أن�شطة لها �صلة
بالتجارة� ،أو يغلب على ن�شاطهم اجلانب التجاري ،الت�سجيل فـي ع�ضوية الغرفة.
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ت�سجيل الع�ضوية وجتديدها �إلى الغرفة �أو فرعها ،مرفقا به الأوراق الثبوتية
التي تبينها الالئحة ،ويجب البت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام عمل
من تاريخ تقدميه م�ستكمال ال�شروط القانونية.
وفـي حالة رف�ض الطلب ،ف�إنه يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا ،و�أن يتم �إبالغ مقدم
الطلب بذلك كتابة خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �صدوره.
ويجوز ملقدم الطلب التظلم خالل ( )١٠ع�شرة �أيام من تاريخ �إبالغه بالقرار �إلى اللجنة
التنفـيذية والتي عليها �أن تبت فـي التظلم خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ تقدميه،
على �أن يكون قرارها م�سببا ونهائيا.
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املــادة ( ) 13
يفقد الع�ضو امل�سجل ع�ضويته فـي الغرفة فـي احلاالت الآتية:
 1فقدان ال�صفة التي �أهلته لع�ضوية الغرفة. 2احلكم ب�إ�شهار �إفال�سه.املــادة ( ) 14
يجوز بقرار من املجل�س بناء على تو�صية م�سببة من الإدارة التنفـيذية وقف الع�ضو امل�سجل
للمدة التي تبينها الالئحة ،وتعاد الع�ضوية بانتهاء الأ�سباب التي �أدت �إلى وقفها.
الف�صــل الرابـــع
�أجهــزة الغرفــة
املــادة ( ) 15
تتكون الغرفة من الآتي:
 1اجلمعية العامة. 2املجل�س. 3جمل�س �إدارة الفرع. 4اللجان الدائمة.5 -الإدارة التنفـيذية.

الفـــرع الأول
اجلمعيــة العامـــة للغرفــــة
املــادة ( ) 16

تتكون اجلمعية العامة للغرفة من الأع�ضاء امل�سجلني.
وميثل الع�ضو امل�سجل فـي اجتماعات اجلمعية العامة ب�صفته املالك �أو ال�شريك املفو�ض
منفردا� ،أو املدير املفو�ض بالتوقيع منفردا وفق بيانات ال�سجل التجاري.
وال يجوز التوكيل �أو التفوي�ض فـي احل�ضور �أو الت�صويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة،
ويكون لكل ع�ضو م�سجل �صوت واحد.
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املــادة ( ) 17
تخت�ص اجلمعية العامة للغرفة مبا ي�أتي:
1مناق�شة التقرير ال�سنوي عن �أعمال الغرفة ،واحل�ساب اخلتامي للعام املايل املنتهيواملوافقة عليهما.
2درا�سة تقرير مراقب احل�سابات عن البيانات املالية املدققة للغرفة عن العام املايلاملنتهي ،واملوافقة عليه.
3النظـ ــر فـ ـ ــي اقرتاحات الأع�ضــاء امل�سجلـني واملقدم ــة �إلــى املجلـ ــ�س قبـ ــل اجتماعه ــابـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل.
4تعيني مراقب ح�سابات للعام املايل اجلديد ،وحتديد �أتعابه.املــادة ( ) 18
يجب �أن جتتمع اجلمعية العامة للغرفة فـي اجتماع عادي مرة على الأقل فـي العام خالل
( )180مائة وثمانني يوما التالية لتاريخ انتهاء العام املايل للغرفة ،وذلك بدعوة من رئي�س
املجل�س �أو من ينوب عنه.
ويجوز دعوة اجلمعية العامة للغرفة لالنعقاد بناء على طلب كتابي من �أغلبية �أع�ضاء
املجل ــ�س� ،أو م ــن ع ــدد ال يق ــل عـ ــن ( )500خم�سمائة ع�ضو م�سجـل ،على �أن يقدم الطلب
�إلى رئي�س املجل�س �أو من ينوب عـنه الــذي يتعني عليه الدع ــوة �إلى عق ــد االجتماع خ ــالل
مــدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب.
كما يجوز عقد اجتماعات اجلمعية العامة للغرفة والت�صويت على قراراتها با�ستخدام
و�سائ ــل االت�صــال املنا�سبــة التي تتيح االت�صال ال�شفهي واملرئي املتزامن بني الأع�ضــاء  -دون
ح�ضورهم فـي مكان واحــد  -وب�ش ــرط التمكــن من التع ـ ــرف علـ ــى الأع�ض ــاء احلا�ضري ــن
وتدوين ما تتم مناق�شته.
املــادة ( ) 19
يجوز دعوة اجلمعية العامة للغرفة �إلى اجتماع غري عادي ،وتخت�ص بالآتي:
-15-
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1النظ ــر فـي املخالف ــات املن�سوب ــة لع�ضو �أو �أكرث م ــن �أع�ضــاء املجل ــ�س �أو �أحـ ــد ر�ؤ�ســاء�أو نواب �أو �أع�ضاء جمال�س �إدارات الفروع ،بناء على قرار م�سبب من املجل�س.
 2املوافقة على التعديالت املقرتحة على هذا النظام ،والالئحة.3حل املجل�س مبوافقة ثالثة �أرباع �أ�صوات الأع�ضاء امل�سجلني احلا�ضرين.4تعليق �أو �إ�سقاط ع�ضوية رئي�س املجل�س �أو �أحد نائبيه� ،أو رئي�س جمل�س �إدارة الفرع�أو نائبـ ـ ــه� ،أو �أي ع�ض ــو مـ ــن �أع�ضـ ــاء املجل ـ ــ�س �أو �أعـ�ضـ ــاء جمل ـ ـ ــ�س �إدارة الفـ ــرع،
بناء على طلب م�سبب يرفعه �إليها املجل�س ،وذلك مبوافقة ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء
امل�سجلني احلا�ضرين.
املــادة ( ) 20
ال يكــون انعقــاد اجلمعي ــة العامــة للغرفة فـي اجتماعها العــادي �صحيحــا �إال �إذا ح�ض ــره
( )٢٠٠مائتا ع�ضو م�سجل على الأقل ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب انعقاد اجلمعية
فـي اجتماع ثان خالل ( )١٥خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد لالجتماع الأول ،ويكون
االجتماع الثاين �صحيحا �أيا كان عدد احلا�ضرين فـيه ،بالإ�ضافة �إلى ح�ضور رئي�س املجل�س
�أو �أحد نائبيه ،ورئي�س جلنة التدقيق ،وممثل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار،
ومراقب احل�سابات ،ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد االجتماع الأول.
وال يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها غري العادي �صحيحا �إال �إذا ح�ضره ()2000
�ألفا ع�ضو م�سجل على الأقل ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب انعقاد اجلمعية فـي اجتماع
ثان خالل (� )٧سبعة �أيام عمل من التاريخ املحدد لالجتماع الأول ،ويكون االجتماع الثاين
�صحيحا �إذا ح�ضره (� )1000ألف ع�ضو م�سجل على الأقل ،بالإ�ضافة �إلى ح�ضور رئي�س
املجل�س �أو �أحد نائبيه ،ورئي�س جلنة التدقيق ،وممثل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار ،ومراقب احل�سابات ،ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد
االجتماع الأول.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة فـي اجتماعها العادي وغري العادي ب�أغلبية عدد �أ�صوات
الأع�ضاء احلا�ضرين.
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الفـــرع الثانــــي
جملـــ�س �إدارة الغرفـــة
املــادة ( ) 21
ي�شكل املجل�س على النحو الآتي:
 )5(1خم�سة �أع�ضاء من حمافظة م�سقط ،يتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري من الأع�ضاءامل�سجلني فـي حمافظة م�سقط.
2ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات الفروع. )5(3خم�س ــة �أع�ض ــاء من ر�ؤ�س ــاء جمال�س �إدارة ال�شركــات امل�ساهم ــة العامة املدرج ــةفـي بور�صة م�سقط و�أع�ضائها ور�ؤ�سائها التنفـيذيني ،يتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري،
على �أن تقوم الهيئة العامة ل�سوق املال بتزويد جلنة انتخابات الغرفة ب�أ�سمائهم.
4ع�ضو واحد من امل�ستثمرين الأجانب احلا�صلني على �إقامة م�ستثمر ،يتم انتخابهباالقتـراع ال�ســري ،وفـي حالــة ع ــدم تر�شح �أي م�ستثمر �أجنبي وجب �شغــل مكانــه
من قبـل �أحــد املر�شحني بح�ســب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات ممثلــي ال�شرك ــات
امل�ساهمة العامة املدرجة فـي بور�صة م�سقط بحيث يقدم الأكرث عددا فـي الأ�صوات
التي ح�صل عليها.
املــادة ( ) 22
تكون مدة املجل�س (� )4أربعة �أعوام ميالدية تبد أ� من تاريخ �أول اجتماع له.
املــادة ( ) 23
يعقد �أع�ضاء املجل�س خالل (� )٧سبعة �أيام من تاريخ �إعالن النتائج النهائية لالنتخابات
�أول اجتماع لهم فـي املقر الرئي�سي للغرفة برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا ،لينتخبوا من بينهم
باالقرتاع ال�سري وب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين رئي�سا للمجل�س ،ونائبا �أوال ،ونائبا
ثانيا ،وع�ضوين �آخرين لتتكون من ه�ؤالء اخلم�سة اللجنة التنفـيذية ،وفـي حالة عدم
حتقق الأغلبية املطلوبة ،يقوم رئي�س جلنة االنتخابات ب�إجراء جولة ثانية بني احلا�صلني
على املركزين الأول والثاين ،وتثبيت احلا�صل على الأكرث �أ�صواتا ،وفـي حـال ت�سـاوي عــدد
الأ�صوات جترى القرعة بينهما.
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ويعني املجل�س �أمينا لل�سر من الإدارة التنفـيذية فـي االجتماع ذاته.
كما ينتخب املجل�س فـي االجتماع ذاته �أع�ضاء جلنتي التدقيق واال�ستثمار ،من غري �أع�ضاء
اللجنة التنفـيذية وفقا للآلية ذاتها.
املــادة ( ) 24
يح ــل النائ ــب الأول حم ــل رئيـ ــ�س املجل�س فـي ممار�سة كافة اخت�صا�صاته املق ــررة قانونــا
فـي حال ــة غياب ــه �أو وجــود مانــع يح ــول دون ممار�ستــه اخت�صا�صات ــه ،وفـي حالــة غيابهمــا
�أو وجود مانع يحول دون ممار�ستهما اخت�صا�صاتهما يحل النائب الثاين حملهما ،كما يجوز
لرئي�س املجل�س �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته �إلى �أحد نائبيه.
املــادة ( ) 25
تكون للمجلــ�س ال�صالحيـات الالزمة للإ�ش ــراف والرقاب ــة واملتابعــة علــى ممار�ســة الغرف ــة
الخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للغرفة ،ومتابعة تنفـيذها. 2اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية للغرفة. 3و�ضع اخلطط والربامج وامل�شروعات الالزمة لأداء مهام الغرفة ،ومتابعة تنفـيذها. 4اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة. 5اقت ـ ــراح تعديــل هـ ــذا النظـ ــام ،والالئح ــة ،ورفعهم ـ ــا إ�لــى اجلمعي ــة العامــة للغرفـ ــةفـي اجتماعها غري العادي للموافقة.
 6اعتماد م�شروع امليزانية للعام املايل للغرفة. 7املوافقة على اللوائح املالية والإدارية ولوائح �ش�ؤون العاملني فـي الغرفة ،وغريهامن اللوائح.
 8املوافقة على الت�صرف ب�أموال الغرفة وفروعها الثابتة واملنقولة ،واال�ستئجار،والقرو�ض والت�سهيالت املالية للغرفة ،وغريها من الأعمال والت�صرفات فـي حدود
اخت�صا�صات الغرفة.
 9درا�سة تقارير الغرفة ربع ال�سنوية.-18-
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	10 -مناق�شــة التقريـ ــر ال�سن ــوي عن �أعم ــال الغرفة ،واحل�س ــاب اخلتامي بعــد اعتم ــاده
من مراقب احل�سابات ورفعهما �إلى اجلمعية العامة للغرفة للموافقة عليهما.
	11 -ت�شكيل املجال�س اال�ست�شارية واللجان القطاعية بالتن�سيق مع املحافظ فـي جميع
املحافظات ،وحتديد اخت�صا�صاتها ،ونظام عمل كل منها ،على �أن ير�أ�س املجل�س
اال�ست�ش ــاري فـي حمافظـ ــة م�سق ــط رئي ــ�س املجل ــ�س ،ورئي ــ�س جمل ــ�س �إدارة الفـ ــرع
فــي املحافظــات الأخـرى.
	12 -تعيني الرئي�س التنفـيذي للغرفة وحتديد م�ستحقاته.
ويجوز للمجل�س �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته للجنة التنفـيذية �أو رئي�س املجل�س �أو الرئي�س
التنفـيذي.
وفـي جميــع الأحــوال ،ال يجــوز للمجل ــ�س التدخ ــل فـي �أي �أعم ــال تدخــل ف ــي اخت�صا�صــات
الإدارة التنفـيذية للغرفة ،مبا فـي ذلك االخت�صا�صات املتعلقة ب�ش�ؤون العاملني.
املــادة ( ) 26
يخت�ص رئي�س املجل�س ب�صفة خا�صة مبا ي�أتي:
 1متثيل الغرفة �أمام الق�ضاء وفـي �صالتها بالغري.  2متابعة مهام الغرفة ذات الطابع اال�سرتاتيجي ،والإ�شراف على جميع �أعمالها. 3رئا�سة اجتماعات اجلمعية العامة للغرفة و�إدارتها. 4تر�شيح ممثلي الغرفة فـي ع�ضوية جمال�س الأعمال امل�شرتكة والهيئات واللجاناحلكومية واالجتماعات املحلية والدولية.
املــادة ( ) 27
يجب �أن يجتمع املجل�س فـي املقر الرئي�سي للغرفة (� )4أربع مرات على الأقل فـي العام،
وذلك بدع ــوة من رئيــ�س املجلــ�س �أو من ينوب عنــه ،على �أن ت�شمــل الدعــوة ج ــدول �أعمــال
االجتماع.
املــادة ( ) 28
ال يكون اجتماع املجلــ�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضــره �أغلبية �أع�ضائه على الأقــل ،على �أن يكــون
من بينهم رئي�س املجل�س �أو من يحل حمله.
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وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين.
كما يجوز عقد اجتماعات املجل�س والت�صويت على قراراته با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة
التي تتيح االت�صال ال�شفهي واملرئي املتزامن بني الأع�ضاء  -دون ح�ضورهم فـي مكان واحد -
وب�شرط التمكن من التعرف على الأع�ضاء احلا�ضرين وتدوين ما تتم مناق�شته.
ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير فـي حال �إجماع �أع�ضاء املجل�س عليها ،وتدرج فـي حم�ضر
اجتماع املجل�س التايل على اتخاذها.
وتكون مداوالت املجل�س �سرية.
الفـــرع الثالـــث
جملـــ�س �إدارة الفـــرع
املــادة ( ) 29
ي�شكل جمل�س �إدارة الفرع من رئي�س ونائب له و( )3ثالثة �أع�ضاء ،يتم انتخابهم باالقرتاع
ال�سري من الأع�ضاء امل�سجلني لدى فرع الغرفة ،وتكون مدة ع�ضويتهم (� )4أربعة �أعوام
ميالدية تبد أ� من تاريخ �أول اجتماع للمجل�س ،ويجوز ملن انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح
لع�ضوية جمل�س �إدارة الفرع.
وت�سري �أحكام املادتني ( )28 ،27من هذا النظام على جمل�س �إدارة الفرع.
املــادة ( ) 30
يكـون ملجل�س �إدارة الفــرع فـي نط ــاق اخت�صا�صــه املكانــي ال�صالحيــات الالزمــة للإ�ش ــراف
والرقابة واملتابعة على �أعمال الغرفة فـي املحافظة وحتقيق �أهدافها بالتن�سيق مع املجل�س،
وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
 1رف ــع املقرتح ــات املتعلقة بتطوي ــر القطاعــات التجاريــة وال�صناعيــة واالقت�صاديــةفـي املحافظة �إلى املجل�س.
 2درا�سة التحديات االقت�صادية فـي املحافظة ،وو�ضع املقرتحات املنا�سبة لها ،ورفعها�إلى املجل�س.
 3متثيل الغرفة فـي ح�ضور االجتماعات اخلا�صة بقطاع الأعمال فـي املحافظة.-20-
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 4ر�ص ــد مقرتح ــات ومطال ــب الأع�ض ــاء امل�سجلــني ف ــي املحافظــة املتعلق ــة مبمار�س ــةالأعمال ومناق�شتها مع اجلهات ذات العالقة فـي املحافظة.
 5ت�شجيــع الأع�ضــاء امل�سجلــني وحثهــم علــى امل�شارك ــة ف ــي امل ؤ�مت ــرات وور�ش العم ــلوالندوات والدورات ذات العالقة التي تقيمها اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
 6امل�شاركة فـي اللجان واملجال�س التي ت�ستدعي م�صلحة فرع الغرفة و�أع�ضائها اال�شرتاكفـيها فـي املحافظة.
وفـي جميع الأحوال ،ال يجوز ملجل�س �إدارة الفرع التدخل فـي �أي �أعمال تدخل فـي اخت�صا�صات
الإدارة التنفـيذية لفرع الغرفة ،مبا فـي ذلك االخت�صا�صات املتعلقة ب�ش�ؤون العاملني.
الفـــرع الرابـــع
الإدارة التنفـيذيــــة
املــادة ( ) 31
يتولى الرئي�س التنفـيذي للغرفة ب�صفة خا�صة الآتي:
 1تنفـيذ القرارات املعتمدة من املجل�س. 2ت�سيري جميع �أعمال الغرفة الإدارية واملالية وفقا للوائح املعتمدة من قبل املجل�س. �3إعــداد م�شروعــات اللوائح املاليــة والإداري ــة ولوائ ــح �شـ ـ�ؤون العامل ــني فـي الغرف ــة،وغريها من اللوائح ،وعر�ضها على املجل�س.
 �4إعداد اخلطط والربامج وامل�شروعات الالزمة لأداء مهام الغرفة. 5اتخاذ كافة الرتتيبات الالزمة لعقد اجلمعية العامة للغرفة ،واجتماعات املجل�سواللجان ،واملحا�ضرات والدورات والندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات.
 6رف ــع تقاريــر بالتحديــات وال�صعوبات واملخاط ــر الــتي تواجــه الغرفة �أو تعي ــق �سي ــر�أعمالها.
 �7إع ــداد تقريــر ربــع �سن ــوي عــن �أداء الغرفـ ــة يب ــني م�ؤ�شـ ــرات الأداء وقيا�سه ــا ،ورفعه�إلى املجل�س.
 �8إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال الغرفة ،وم�شروع املوازنة التقديرية للغرفة،واحل�ساب اخلتامي ،وعر�ضها على املجل�س.
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املــادة ( ) 32
يكون الرئي�س التنفـيذي م�س�ؤوال �أمام املجل�س عن طريقة �أداء واجباته وممار�سة �صالحياته
فـي الغرفة.
الف�صـــل اخلامـــ�س
انتخابــــات الغرفــــــة
املــادة ( ) 33
جتــرى انتخابــات املجل�س وجملــ�س �إدارة الفــرع خالل ( )90ت�سعني يوم ــا قبل نهايــة مــدة
املجل ــ�س حت ــت �إ�ش ــراف جلنـ ــة ت�سمــى "جلن ــة انتخابـ ــات الغرف ــة" ،و�إذا لـم تتــم االنتخاب ــات
لأي �سبب من الأ�سباب يبقى املجل�س قائما حتى يتم �إجراء االنتخابات.
ويعترب االنتخاب حقا �شخ�صيا للع�ضو امل�سجل ،وال يجوز الإنابة �أو التوكيل فـيه.
ويحت�س ــب للع�ض ــو امل�سجــل عنــد القي ــام برت�شي ــح �أع�ض ــاء املجل ــ�س �أو جمل ــ�س �إدارة الفـ ــرع
�إذا كان من الفئة املمتازة عدد ( )5خم�سة �أ�صوات ،ومن الفئة الأولى عدد (� )4أربعة �أ�صوات،
ومن الفئة الثانية عدد ( )3ثالثة �أ�صوات ،ومن الفئة الثالثة عدد (� )2صوتني ،ومن الفئة
الرابعة عدد �صوت واحد ،ويجوز تعديل هذه الأوزان على النحو الذي تبينه الالئحة.
ويتم التظلم من قرارات "جلنة انتخابات الغرفة" �أمام جلنة ت�سمى "جلنة الطعون" خالل
(� )٧سبعة �أيام من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب.
وي�ص ــدر قــرار مــن الوزيــر بت�شكيــل جلنتــي االنتخابـات والطعــون و�أي جلــان �أخرى الزم ــة
لالنتخابات ،على �أن يبني القرار اخت�صا�صات كل جلنة ،ونظام عملها.
املــادة ( ) 34
ي�شرتط فـيمن يرت�شح لع�ضوية املجل�س �أو ملجل�س �إدارة الفرع الآتي:
 �1أن يكون عماين اجلن�سية با�ستثناء املرت�شحني لع�ضوية املجل�س من بني ممثليال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة فـي بور�صة م�سقط ،وامل�ستثمرين الأجانب
احلا�صلني على �إقامة م�ستثمر.
 �2أن يكون حا�صال على م�ؤهل البكالوريو�س� ،أو لديه خربة عملية فـي ممار�سة الأعمالفـي القطاع اخلا�ص ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أعوام.
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 � 3أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته فـي الغرفة مدة ال تقل عن ( )٥خم�سة �أعوام. �4أال تقل �سنه عن ( )٣٠ثالثني عاما ميالديا. � 5أن يكون حممود ال�سرية ،ح�سن ال�سمعة. �6أال يكون موظفا فـي �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�صاالعتبارية العامة� ،أو عامال ب�أجر فـي القطاع اخلا�ص داخل �سلطنة عمان �أو خارجها
با�ستثناء املرت�شحني لع�ضوية املجل�س من الر�ؤ�ساء التنفـيذيني فـي �شركات امل�ساهمة
العامة.
كما ي�شرتط فـيمن يرت�شح لرئا�سة املجل�س الآتي:
�1أن يكون عماين اجلن�سية.�2أن تكــون لدي ــه خبــرة عملية فـي ممار�س ــة الأعمال ف ــي القطاع اخلا�ص مل ــدة ال تقـلعن ( )15خم�سة ع�شر عاما.
وفـي جميع الأحوال ،يجب توافر هذه ال�شروط فـي الي ــوم ال�سابــق علــى فتح بــاب الرت�شــح
النتخابات املجل�س �أو جمل�س �إدارة الفرع ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 35
ال يجــوز الرت�شــح لرئا�ســة املجلــ�س لأكثــر مــن دورتني متتاليــتني ال تف�صــل بينهم ــا دورة
واحدة ،كما ال يجوز انتخاب �أكرث من ع�ضو فـي املجل�س من �شركة واحدة ،وفـي غري هاتني
احلالتني يجوز ملن انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح لع�ضوية املجل�س.
املــادة ( ) 36
�إذا مل يرت�شح النتخابــات ع�ضويــة املجل�س �أكرث من العدد املن�صو�ص عليه فـي املادة ()21
من هذا النظام ،تعاد انتخابات املراكز ال�شاغرة خالل عام وفقا للإجراءات املتبعة فـي هذا
ال�ش�أن.
املــادة ( ) 37
�إذا انتخب رئي�س جمل�س �إدارة الفرع رئي�سا للمجل�س تولى نائبه ممار�سة كافة اخت�صا�صاته
املقررة قانونا.
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املــادة ( ) 38
�إذا �شغ ــر من�صــب رئـي�س املجلــ�س �أو �أحد نائبيه يعق ــد �أع�ضـاء املجل�س خ ــالل (� )٧سبعة �أيام
من تاريخ ال�شغور اجتماعا لهم فـي املقر الرئي�سي للغرفة برئا�سة رئي�س املجل ــ�س �أو أ�ح ــد
نائبيـ ــه �أو �أكب ــر الأع�ضـ ــاء �سن ــا ،ح�ســب الأح ــوال ،لينتخبـ ــوا من بينهم باالقت ــراع ال ــ�سري
من �شغر من�صبه.
و�إذا خال مكان �أحد �أع�ضاء املجل�س �أو رئي�س �أو نائب �أو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع
قبل انتهاء فرتته وجب �شغل مكانه من قبل �أحد املر�شحني بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج
انتخابات املجل�س �أو جمل�س �إدارة الفرع عن الفرتة ذاتها بحيث يقدم الأكرث من حيث عدد
الأ�صوات التي ح�صل عليها وذلك خالل (� )٦٠ستني يوما من تاريخ �إبالغ املجل�س بخلو
املكان ،وتكون فرتة الع�ضو اجلديد هي الفرتة املكملة لفرتة ع�ضوية �سلفه ،و�إذا تعذر
�شغ ــل هــذا املكان وبقي من مدة املجل�س (� )٦ستة �أ�شهر على الأقل ،فتجرى االنتخابات
ل�شغل الع�ضوية ال�شاغرة.
املــادة ( ) 39
ي�شرتط لإدالء الع�ضو امل�سجل ب�صوته فـي يوم الت�صويت الآتي:
 �1أن يكون م�سددا للر�سم ال�سنوي املقرر لع�ضوية الغرفة. �2أن يعمل لديه عامل عماين واحد على الأقل �أو �أن يكون من حاملي بطاقة ريادةالأعمال من هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
الفــ�صل ال�ســـــاد�س
حقـــوق والتزامـــات الأع�ضــاء املنتخبــني
املــادة ( ) 40
يك ـ ــون عم ــل �أع�ضـ ــاء املجلـ ــ�س وجملـ ــ�س �إدارة الف ــرع تطوعيـ ــا ال يتقا�ض ــون عليـ ــه �أجـ ــرا،
عدا خم�ص�صات ال�سفر ،وبدل ح�ضور االجتماعات وفقا ملا تبينه الالئحة.
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املــادة ( ) 41
تنتهي ع�ضوية املجل�س وجمل�س �إدارة الفرع ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 1فقد ع�ضوية الغرفة طبقا حلكم املادة ( )13من هذا النظام. 2اال�ستقالة. 3الوفاة. 4فقد �أي من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )34من هذا النظام. 5ع ــدم الق ــدرة علــى مبا�شرة �أعمــال الع�ضوية ب�سبب احلال ــة ال�صحية مبوجــب ق ــرارمن اجلهة الطبية املخت�صة.
 6عدم ح�ضور اجتماعات املجل�س ( )٣ثالث مرات متتالية� ،أو (� )٤أربع مرات منف�صلةفـي العام الواحد ،بدون عذر مقبول من املجل�س.
املــادة ( ) 42
يتعني على رئي�س املجل�س ونائبيه و�أع�ضائه ،ورئي�س جمل�س �إدارة الفرع ونائبه و�أع�ضائه
�إذا كانت لأي منهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي العقود �أو االتفاقيات التي تربمها
الغرفـ ــة� ،إخط ــار املجلــ�س بذلك ،والتنحي عن نظــر املو�ضـ ــوع املع ــرو�ض ب�ش ـ�أن ذلك العقـ ــد
�أو تلك االتفاقية ،وال يجوز له ح�ضور مداوالت املجل�س ب�ش�أن هذا املو�ضوع� ،أو الت�صويت عليه.
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان �أي منهم �أو زوجه �أو �أي من �أقاربه حتى الدرجة الثالثة
ميلك ح�صة فـي ال�شركة التي تتعاقد معها الغرفة� ،أو كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارتها.
ويرتتب على خمالفة �أحكام هذه املادة بطالن العقد �أو االتفاقية.
املــادة ( ) 43
يكــون رئي�س املجل�س ونائبــاه و�أع�ض ــا�ؤه ،ورئــي�س جمل ــ�س �إدارة الفــرع ونائبــه و�أع�ض ــا�ؤه
م�س�ؤولني �أمام اجلمعية العامة للغرفة عن ك ــل خمالفــة للنظ ــام و�إ�ســاءة ا�ستعم ــال �أمــوال
الغرفة �أو تبديدها ،وال ت�سقط دعوى امل�س�ؤولية فـي هذا ال�ش�أن �إال بانق�ضاء ( )٥خم�سة
�أعوام من تاريخ انتهاء ع�ضويتهم.
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املــادة ( ) 44
يحظر على رئي�س املجل�س ونائبيه و�أع�ضائه ،ورئي�س جمل�س �إدارة الفرع ونائبه و�أع�ضائه
القي ــام ب�أي �أعمال متكنهم من الت�أثي ــر عل ــى الأع�ض ــاء امل�سجلني �أو غريهــم ب�شك ــل مبا�ش ـ ــر
�أو غري مبا�شر �أو تقدمي منفعة لهم بغر�ض احل�صول على �أ�صواتهم فـي دورة املجل�س التالية.
الف�صـــل ال�سابـــع
التفتيــــ�ش
املــادة ( ) 45
يجوز لعدد ( )200مائتي ع�ضو على الأقل من الأع�ضاء امل�سجلني �أن يتقدموا بطلب كتابي
�إلى رئي�س املجل�س للقيام بتعيني مراقب ح�سابات للتفتي�ش على �أعمال الغرفة فـيما ين�سب
�إلى رئي ــ�س املجلــ�س �أو �أحد نائبيه �أو �أحد �أع�ضائه �أو رئي�س جمل�س �إدارة الفرع �أو نائبــه
�أو �أحد �أع�ضائه� ،أو الإدارة التنفـيذية �أو مراقب احل�سابات من خمالفات ج�سيمة فـي �أداء
واجباتهم.
كمــا يج ــوز لرئيــ�س املجلــ�س  -من تلقــاء نف�ســه  -الأمــر بتعيني مراق ــب ح�سابــات للتفتيــ�ش
على �أعمال الغرفة.
املــادة ( ) 46
يجب �أن يكون الطلب املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )45من هذا النظام م�شتمال على �أدلة
جدية بوجود املخالفات مما يربر اتخاذ هذا الإجراء.
ويحي ــل رئــي�س املجل�س الطلب �إلى من يعينه ل�سماع �أقوال طالبي التفتي�ش �أو �أحــد نائبيــه
�أو �أع�ضائه� ،أو رئي�س جمل�س �إدارة الفرع �أو نائبه �أو �أع�ضائه� ،أو الإدارة التنفـيذية �أو مراقب
احل�سابات ،ومن يرى �سماع �أقوالهم ،على �أن يعد تقريرا بنتيجة �أعماله مت�ضمنا ر�أيه،
ويعر�ضه على رئي�س املجل�س.
املــادة ( ) 47
يجوز لرئي�س املجل�س �أن يعني على نفقة طالبي التفتي�ش مراقب ح�سابات من بني املرخ�ص
لهم لإجراء التفتي�ش على �أعمال الغرفة و�سجالتها ،وعلى الإدارة التنفـيذية متكني املراقب
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من االطالع على ال�سجالت والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها� ،أو يكون لهم حق
احل�صول عليها وكافة ما يكون متعلقا ب�ش�ؤون الغرفة.
ويجب على املراقب رفع تقرير مف�صل عن مهمته �إلى رئي�س املجل�س خالل الأجل املحدد
فـي قرار التعيني.
املــادة ( ) 48
�إذا تبني لرئي�س املجل�س من واقع تقرير مراقب احل�سابات �صحة املخالفات املن�سوبة ،يتعني
عليه اتخاذ التدابري الالزمة ،ودعوة اجلمعية العامة للغرفة �إلى اجتماع غري عادي خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التقرير ،للنظر فـي املخالفات واتخاذ قرار فـيها.
املــادة ( ) 49
يجــوز للجمعيــة العامة للغرفة فـي اجتماعها غري العادي �إ�سقاط ع�ضوية رئي�س املجل�س
�أو �أحد نائبيه �أو �أع�ضائه� ،أو رئي�س جمل�س �إدارة الفرع �أو نائبه �أو �أع�ضائه� ،أو �إنهاء التعاقد
مع مراقب احل�سابات �أو �إنهاء خدمة �أي من العاملني فـي الإدارة التنفـيذية� ،إذا ثبت ارتكاب
�أي منهم املخالفات التي تناولها تقرير التفتي�ش ،وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية املرتتبة
على �أي منهم.
وال يجوز �إعادة انتخاب من مت �إ�سقاط ع�ضويته وفقا لهذه املادة قبل انق�ضاء ( )٥خم�سة
�أعوام من تاريخ الإ�سقاط.
املــادة ( ) 50
يجوز حل املجل�س بقرار م�سبب من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء ،وذلك فـي احلاالت
الآتية:
 1عدم انعقاد املجل�س ملدة تتجاوز ( )٣ثالثة �أ�شهر. 2عــدم انعق ــاد اجلمعي ــة العام ــة للغرفــة خــالل ( )٣ثالثــة �أ�شهــر مــن تاريــخ دعوتهــالالجتماع.
 �3إذا ارتك ــب املجل ـ ــ�س خمالفـ ـ ــة ج�سيم ــة له ــذا النظ ــام �أو اللوائــح ال�ص ــادرة مبوجـ ــبه�أو خالف النظام العام �أو الآداب.
وتتم الدعوة النتخاب جمل�س جديد خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ احلل ،و�إلى حني
ت�شكيل املجل�س اجلديد تقوم بت�سيري �أعمال الغرفة جلنة ت�شكل بقرار من الوزير.
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الف�صــــل الثامـــن
ماليــــــة الغرفــــة
املــادة ( ) 51
تكون للغرفة ميزانية م�ستقلة ،ويبد�أ العام املايل للغرفة فـي اليوم الأول من �شهر يناير،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام.
املــادة ( ) 52
تتكون موارد الغرفة مما ي�أتي:
 1الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الغرفة مقابل الع�ضوية وما ت�ؤديه من خدمات. 2ريع العقارات اململوكة للغرفة ،وعوائد ا�ستثمارات �أموالها. 3عوائ ــد تنظي ــم املعار�ض اخلا�صة واملحا�ضرات والنــدوات وور�ش العمل وامل�ؤمتــرات،�أو التي ت�شارك فـي تنظيمها.
 4ح�صيلة ثمن املطبوعات والدوريات التي ت�صدرها. 5املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها. �6أي موارد �أخرى يوافق عليها املجل�س.املــادة ( ) 53
يعني املجل�س م�صرفا �أو �أكرث من امل�صارف املحلية املعتمدة فـي �سلطنة عمان لإيداع �أموال
الغرفة ،وتبني الالئحة املالية قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال.
املــادة ( ) 54
يكون للغرفة مراقب ح�سابات واحد على الأقل يتم تعيينه كل عام من بني املرخ�ص لهم
مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ،و�أن يكون قد �سبق تعيينه كمراقب ح�سابات لإحدى
ال�شركات امل�ساهمة العامة ،وال يجوز له �أن يقدم �إلى الغرفة �أي خدمات فنية �أو �إدارية
�أو ا�ست�شارية ،وال يجوز التجديد ملراقب احل�سابات نف�سه ملدة تزيد على (� )٤أربعة �أعوام
متتالية.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/57
ب�إعادة تنظيم اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان
		
نحن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/124ب�إن�شاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد
اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٢/٢٠بتمديد ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق
الإن�سان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
تن�شـ�أ جلنــة وطنية حلقوق الإن�سان ت�سمى "اللجن ــة العمانيــة حلقــوق الإن�ســان" تكــون له ــا
ال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون مقرها فـي حمافظة م�سقط ،ويجوز للجنة �إن�شاء فروع لها
فـي املحافظات الأخرى.
املــادة الثانيـــة
يعمل فـي �ش�أن اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ب�أحكام النظام املرفق.
املــادة الثالثـــة
ت�ستمر ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان حتى �إعادة ت�شكيلها مبا يتوافق
مع النظام املرفق.
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املــادة الرابعــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/124امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم
والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي ٥ :مــن ذي الحجة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ٤ :مــن يوليـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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نظام اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان
املــادة ( ) ١
ت�شكل اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان من (� )١٤أربعة ع�شر ع�ضوا من ذوي اخلربة واملهتمني
بحقوق الإن�سان ،ومن ممثلني عن عدد من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
املــادة ( ) ٢
ي�صدر بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان مر�سوم �سلطاين.
املــادة ( ) ٣
ينتخب �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان فـي �أول اجتماع لهم رئي�سا ونائبا للرئي�س
من غري ممثلي اجلهات احلكومية.
املــادة ( ) ٤
تك ــون مـ ــدة الع�ضوية فـي اللجنـ ــة العماني ــة حلق ــوق الإن�ســان (� )٤أربع ــة أ�ع ــوام ،تتزام ــن
مع فرتة جمل�س عمان ،قابلة للتجديد ملدة واحدة.
املــادة ( ) ٥
رئيـ ــ�س اللجنـ ــة العماني ــة حلق ــوق الإن�سان هـ ــو الذي ميثله ــا �أم ــام الق�ضاء وفـ ــي �صلتهـ ــا
مع الغري ،ويحل حمله نائبه عند غيابه �أو خلو من�صبه.
املــادة ( ) ٦
تتمتع اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان باال�ستقالل التام فـي ممار�سة �أن�شطتها املت�صلة
بحقوق الإن�سان.
املــادة ( ) ٧
يكون للجنة العمانية حلقوق الإن�سان �أمانة فنية ،و�أمني للأمانة الفنية وت�صدر اللجنة
قرارا بتعيينه من بني �أع�ضائها �أو من غريهم.
املــادة ( ) ٨
يخت�ص �أمني الأمانة الفنية للجنة العمانية حلقوق الإن�سان بتنفيذ قراراتها والإ�شراف
على �ش�ؤونها املاليــة والإدارية وفقا لالئحة الداخلي ــة ،كما يح�ضر اجتماعاتها دون �أن يكون
ل ــه حـ ــق الت�صويت.
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املــادة ( ) ٩
تقــوم اللجنــة العمانية حلقوق الإن�سان ب�إعداد الالئحة الداخليــة املنظمة لنظــام عمله ــا
و�ش�ؤونها املالية والإدارية.
املــادة ( ) ١٠
تهدف اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان �إلى تعزيز وحماية حقوق الإن�سان فـي �سلطنة عمان،
وفق ما يق�ضي به النظام الأ�سا�سي للدولة ،واملواثيق واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت
�سلطنة عمان �إليها والقوانني ال�سارية.
املــادة ( ) ١١
تخت�ص اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان بالآتي:
 - 1و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق الإن�سان ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق م ــع كافــة
اجلهات املخت�صة بحقوق الإن�سان.
 - 2متابعة حماية حقوق الإن�سان وحرياته فـي �سلطنة عمان وفقا للنظام الأ�سا�سي
للدولة ،واملواثيق واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �سلطنة عمان �إليها والقوانني
ال�سارية.
 - 3ر�ص ــد ما قــد تثيــره احلكومــات الأجنبيــة واملنظم ــات الدوليــة واملنظمــات غري
احلكومية من مالحظات فـي جمال حقوق الإن�سان فـي �سلطنة عمان ،والتن�سيق
مع اجلهات املعنية للتحقق منها والرد عليها.
 - 4تقدمي امل�شورة للجهات املعنية فـي الدولة فـي امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان
وحرياته ،وامل�ساهمة فـي �إعداد التقارير التي تتناول هذه املوا�ضيع.
 - ٥ر�صد �أي خمالفات �أو جتاوزات متعلقة بحقوق الإن�سان فـي �سلطنة عمان ،وامل�ساعدة
فـي ت�سويتها وحلها.
� - ٦إجراء الزيارات امليدانية لل�سجون و�أماكن االحتجاز وامل�ست�شفيات والتجمعات
العمالية ور�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان فيها.
 - ٧تلقي ال�شكاوى فـي جمال حقوق الإن�سان ،ودرا�ستها والتو�صية ب�ش�أنها للجهات
املخت�صة ،ومتابعتها.
 - ٨التعاون مع الآليات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،و�إعداد التقارير وامل�شاركة
فـي االجتماعات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان على امل�ستوى الإقليمي �أو الدويل.
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 - ٩تنظيم امل�ؤمترات والدورات والندوات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة.
 - ١٠متثيل �سلطنة عمان فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية
املتعلقة بحقوق الإن�سان.
املــادة ( ) ١٢
تتكــون امل ــوارد املاليــة للجنـ ــة العماني ــة حلق ــوق الإن�س ــان من االعتمــادات التي تخ�ص�ص
فـي امليزانية العامة للدولة ،و�أي موارد �أخرى تقر من قبل جمل�س الوزراء.
املــادة ( ) ١٣
جتتمـ ــع اللجنــة العماني ــة حلق ــوق الإن�سان بدعوة من رئي�سها (� )٤أرب ــع م ــرات فـي العــام
�أو كلمـ ــا دع ـ ـ ــت احلاجـ ـ ــة �إلى ذلك ،ويكون اجتماعها �صحيحــا بح�ضـ ــور ثلثـي �أع�ضائه ــا،
عل ــى �أن يكــون م ــن بينهم الرئي ــ�س �أو نائبـ ــه ،وت�صدر قراراته ــا ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين مــن ممثلــي املجتمــع املدنــي ،وعند الت�س ــاوي يرج ــح اجلانب الذي منــه رئي ــ�س
االجتماع .وي�شارك الأع�ضاء من ممثلـ ــي اجلهات احلكومية فـي �أعم ــال اللجن ــة العماني ــة
حلقوق الإن�سان وح�ضور اجتماعاتها دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.
املــادة ( ) ١٤
يجــوز للجنــة العمانية حلقوق الإن�ســان اال�ستعان ــة مبن تراه منا�سب ــا ملعاونته ــا علـ ــى �أداء
مهامها ،وح�ضور اجتماعاتها دون �أن يكون له حق الت�صويت.
املــادة ( ) ١٥
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة معاونة
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان فـي �أداء مهامهــا ،وتي�سيــر مبا�شرتهــا الخت�صا�صاتهــا،
وتزويده ــا مبا تطلبه من بيانات �أو معلومات تت�صل بهذا االخت�صا�ص ،ومبا ال يتعار�ض
مع القوانني والنظم املعمول بها.
املــادة ( ) ١٦
تعد اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان تقريرا �سنويــا عن جهودها ون�شاطها ت�ضمنه ما تراه
من اقرتاحات فـي نطاق اخت�صا�صاتها ،وترفع تقريرها �إلى ال�سلطان.
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وزارة الداخليــة
قـــرار وزاري
رقم 2022/135
ب�ش�أن الإجـازة ال�سنويــة للمجالـ�س البلديـة
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى الالئح ــة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،٢٠٢٢/٤٤
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تك ـ ــون �إجـ ـ ــازة املجال ـ ــ�س البلديـ ــة ال�سنويـ ـ ــة مل ــدة �شهــرين ابت ــداء م ــن يـ ــوم الأحـ ــد املواف ــق
 ١٧من يوليـ ــو ٢٠٢٢م.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٤ :مـن ذي احلجـة 1443هـ
املـوافــــق ٣ :مـن يوليــــــــــــــو 2022م
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الهيئـة العامـة ل�ســوق املـال
قـــرار
رقـم خ2022/١٠٧/
ب�إ�صدار الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط
�إدارة دورة �إيــرادات مطالبـات الت�أمــني ال�صحــي
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 التنفـيذية 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 الئحـ ــة تنظيم مزاولـ ــة ن�ش ــاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صح ــي ال�ص ــادرة بالقـ ــرار
رقم خ،2020/34/
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 دورة �إيرادات 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 ٧ :مـن ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق ٦ :مـن يوليــــــــــــو 2022م

عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـي
الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحـة تنظيـم مزاولـة ن�شـاط
�إدارة دورة �إيـرادات مطالبـات الت�أمـني ال�صحـي
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 -1الهيئة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.
 -2الرئي�س التنفـيذي:
الرئي�س التنفـيذي للهيئة.
 -3ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي:
ن�شاط لتنظيم الدورة امل�ستندية وتقدمي خدمة رفـ ــع املطالب ـ ــات الت�أمينية ومتابعتها
ومعاجلتها نيابة عن مقدم اخلدمة ال�صحية �إلى �شركة الت�أمني.
 -4الرتخي�ص:
املوافقة الكتابية ال�صادرة من الهيئة ملزاولة ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني
ال�صحي.
 -5املرخ�ص له:
ال�شخ�ص االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص.
� -6شركة الت�أمني:
ال�شركة املرخ�ص لها من الهيئة ملزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي.
� -7شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي:
ال�شركة املرخ�ص لها من الهيئة ملزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي.
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 -8مقدم اخلدمة ال�صحية:
املرفق ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة ،وامل�سجل لدى الهيئة لتقدمي اخلدمات
ال�صحية فـي �سلطنة عمان.
 -9الرتميز الطبي:
النظام املعتمد من قبل الهيئة لإدارة املعلومات ال�صحية والذي ي�ستخدم فـي ت�شخي�ص
وو�صف حاالت املر�ضى من خالل رموز واخت�صارات وم�صطلحات طبية موحدة.
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الهيئة.
كما ال يجوز ل�شركة الت�أمني �أو مقدم اخلدمة ال�صحية �أو �شركة �إدارة مطالبات الت�أمني
ال�صحي التعامل مع �أي �شخ�ص يزاول ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي
غري املرخ�ص له.
املــادة ( ) 3
يجوز للمرخ�ص له �أن يقدم خدماته لأكرث من مقدم خدمة �صحية ،كما يجوز له �إبرام
االتفاقات معهم.
املــادة ( ) 4
يج ــوز للهيئــة التوقـ ــف م�ؤقت ــا عــن �إ�صــدار تراخيــ�ص جديــدة للمــدة التي تراهــا منا�سبــة
متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
املــادة ( ) 5
ال يجوز للمرخ�ص له متلك �أو ت�شغيل �أو �إدارة �أي مقدم خدمة �صحية �أو �إحدى ال�شركات
العاملة فـي قطاع الت�أمني �أو �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي� ،إال وفقا لال�شرتاطات
وال�ضوابط التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن.
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الف�صــل الثانــي
الرتخيـــــــ�ص
املــادة ( ) 6
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص ما ي�أتي:
 �1أن يتخذ ال�شخ�ص طالب الرتخي�ص �شكل ال�شركة وفق �أحكام الت�شريعات املعمولبها.
 �2أال يقل ر�أ�س مال ال�شركة عن ( )300.000ثالثمائ ــة أ�ل ــف ريال عماين ،مــع عــدمالإخالل باحلد الأدنى لر�أ�س مال ال�شركة وفقا لقانون ال�شركات التجارية.
 �3أن يكون غ ــر�ض ال�شركــة الوحي ــد هو مزاولــة ن�شاط �إدارة دورة �إي ــرادات مطالب ــاتالت�أمني ال�صحي.
 �4أن يكـ ــون لل�شركـ ــة مديـ ــر متف ــرغ تتوف ــر فـيـ ــه ال�ش ــروط الت ــي حتددهـ ــا الهيئـ ــة،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
أ� �	-أن يكــون حا�صـال على م�ؤهــل جامع ــي� ،أو م ــا يعادل ــه من إ�حــدى اجلامع ــات،
�أو امل�ؤ�س�سات العلمية املعرتف بها فـي �سلطنة عمان ،وذلك فـي تخ�ص�ص �إدارة
الرعاية ال�صحية� ،أو الت�أمني� ،أو �إدارة الأعمال� ،أو �إدارة دورة الإيرادات.
ب �	-أن يك ـ ــون لديـ ــه خب ــرة فـي جم ـ ــال تخ�ص�صـ ــه ال تقـ ــل ع ــن (� )7سبـ ــع �سن ـ ــوات
بعــد احل�صــول علـى امل ؤ�هــل الالزم.
ج �	-أن يقدم �شهادة عدم حمكومية.
 �5أن يكـ ـ ــون لل�شرك ــة طبي ــب متفـرغ تتوفـ ـ ــر فـيــه ال�شروط التـ ــي حتددهـ ــا الهيئ ـ ــة،وعلــى الأخ ــ�ص مــا ي�أت ــي:
أ� �	-أن يكون حا�صال على ترخي�ص من اجلهة املخت�صة مبزاولة مهنة الطب.
ب �	-أن يك ــون لدي ــه خــربة عمليــة ال تق ــل عــن ( )3ث ــالث �سـ ــنوات بع ــد احل�ص ــول
على امل�ؤهل فـي جمال �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي.
ج � -أن يقدم �شهادة عدم حمكومية.
 6تعيـني ما ال يقل عن ( )3ثالثة مرمزين طبيني ،على �أن يكونوا حا�صلني على رخ�صةالرتميز الطبي املحددة من قبل الهيئة وال�شهادة املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن.
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املــادة ( ) 7
يقدم طلب املوافقة املبدئية على مزاولة ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي
وفقا للنموذج 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. �2صــورة طبــق الأ�صـل من عقــد الت�أ�سيــ�س ،والنظ ــام الأ�سا�ســي ،وال�سج ــل التج ــاري،و�شهادة االنت�ساب �إلى غرفة جتارة و�صناعة عمان.
 3بيان ب�أ�سماء وجن�سية امل�شاركني فـي ال�شرك ــة �أو امل�ساهمــني فـيها بالن�سبــة لل�شركــاتامل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س مالها تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة فـي املائة.
 �4إي�صال �سداد الر�سوم املقررة. �5أي 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 (� )60ستون 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. 2وثيقة الأخطار املهنية �صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�صة فـي �سلطنةعمان ،على �أال تقل قيمتها عن ( )100.000مائة �ألف ريال عماين.
 �3شهادة م�صرفـية تفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املطلوب. �4ضمان م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح الهيئة �صادر عن �أحد امل�صارف املرخ�صةفـي �سلطنة عمان بالقيمة ،واملدة التي حتددها الهيئة ،وذلك ل�ضمان ح�سن تنفـيذ
�شروط الرتخي�ص ،والوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
 5ما يفـيد تعيني مدير وطبيب متفرغني لل�شركة. 6ما يفـيد تعيني ( )3ثالثة مرمزين طبيني.-42-
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 7ما يفـيد التقيد بالإجراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سلالأموال ،ومتويل الإرهاب.
 8تقرير تف�صيلي للنظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله طالب الرتخي�ص،والإجراءات التي تكفل حمايته ،و�ضمان فعاليته.
 9خطة التوظيف والتدريب والت�أهيل للعاملني لدى طالب الرتخي�ص.	�10 -أي م�ستندات �أخرى حتددها الهيئة.
املــادة ( ) 9
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )2عامني بقرار من الرئي�س التنفـيذي 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.
ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة �أو ملدد مماثلة بناء على طلب يقدم �إلى الهيئة وفقا للنموذج
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.
املــادة ( ) 11
يجوز للهيئة �أن تطلب من طالب الرتخي�ص �أي تو�ضيحات� ،أو بيانات� ،أو معلومات �إ�ضافـية،
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.
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املــادة ( ) 12
يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية:
 �1إذا مل يبا�شر املرخ�ص له ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي خاللمدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ح�صوله على الرتخي�ص دون �إذن �أو عذر
مقبول من الهيئة.
 �2إذا تنازل املرخ�ص له �إلى الغري عن الرتخي�ص �أو عن احلقوق وااللتزامات النا�شئةعنه دون موافقة من الهيئة.
 �3إذا خالف املرخ�ص له قرارات �أو تعليمات الهيئة ذات ال�صلة بن�شاط �إدارة دورة�إيرادات 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. 2وقف الرتخي�ص ملدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة 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 ( )9منهذه الالئحة� ،أو �إذا رف�ضت الهيئة جتديده.
 �2صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفال�س املرخ�ص له� ،أو حله وت�صفـيته� ،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.
 4طلب املرخ�ص له �إنهاء الرتخي�ص ،على �أن ي�شرتط فـي هذه احلالة احل�صول علىموافقة الهيئة ،والت�أكد من وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته.
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الف�صــل الثالـــث
التزامــات املرخـ�ص لـه
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 ا�ستخدام رخ�صة الرتميز الطبي املعتمدة من قبل الهيئة فـي نظامه
الإلكرتوين.
املــادة ( ) 18
يجب على املرخ�ص له توفـري احلماية الالزمة للنظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله
وت�أمني البيانات واملعلومات من �أي اخرتاق �إلكرتوين� ،أو ولوج �شخ�ص غري 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 ( ) 19
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.
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املــادة ( ) 20
يجب على املرخ�ص له �إجراء كافة العمليات املتعلقة بن�شاطه داخل �سلطنة عمان ،و�أن يلتزم
بال�سرية التامة جلميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يطلع عليها بحكم
مزاول ــة ن�شاط ــه ،ويحظــر عليـ ــه الإف�صاح للغري عن �أي منهـ ــا �إال بن ــاء عل ــى �إذن �صريـ ــح
من الهيئة� ،أو موافقــة �صريحـة من �صاح ــب ال�ش ـ�أن ممــن تتعلق به البيانات واملعلومات
والوثائق وامل�ستندات ال�سريــة� ،أو تنفـيذا حلكم القانــون� ،أو لأمر ق�ضائي �صـادر مــن االدع ــاء
العام �أو املحكمة املخت�صة ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 21
يجب على املرخ�ص له جتاه مقدم اخلدمة ال�صحية االلتزام بالآتي:
�	-1إدارة النظام الإلكرتوين ملقدم اخلدمة ال�صحية.
 	-2الت�أكد من هوية امل�ؤمن عليه ،ومدى ا�ستحقاقه للخدمة العالجية.
	- 3التحقق من �أن البيانات املدخلة فـي النظام الإلكرتوين ملقدم اخلدمة ال�صحية
واملتعلقة مبر�ض امل�ؤمن عليه وت�شخي�صه وعالجه مطابقة لرموز نظام الرتميز
الطبي املعتمد.
	- 4معاجلة املطالبات املرفو�ضة من قبل �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة مطالبات الت�أمني
ال�صحي ،ومعرفة م�صدر امل�شكلة والعمل على ت�صحيحها.
	- 5تدريب وت�أهيل العاملني لدى مقدم اخلدمة ال�صحية على ا�ستخدام �أنظمة
الرتميز الطبي املعتمدة ،والأنظمة التي قد ت�ستحدث م�ستقبال فـي هذا ال�ش�أن.
	- 6حتويل مطالبات الت�أمني ال�صحي املتعلقة باخلدمات العالجية املقدمة للم�ؤمن
عليه �إلكرتونيا �إلى �شركة الت�أمني �أو �شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي نيابة
عن مقدم اخلدمة ال�صحية ،و�ضمان ا�ستالمهم لتلك املطالبات وفقا للمدد الزمنية
املحددة لذلك.
	- 7متابعة حت�صيل الأموال عن اخلدمات العالجية املقدمة للم�ؤمن عليه� ،إ�ضافة �إلى
املبالغ امل�سرتدة عن املطالبات املرفو�ضة والت�أكد من دفعها من قبل �شركة الت�أمني
فـي املدد الزمنية املحددة لذلك� ،إ�ضافة �إلى عمل الت�سويات املالية الالزمة.
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	- 8حتديد ر�سوم تقدمي اخلدمات العالجية للم�ؤمن عليه باالتفاق مع �شركة الت�أمني
�أو �شركة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي.
	- 9توثيق جميع اخلدمات العالجية املقدمة للم�ؤمن عليه فـي النظام الإلكرتوين
ملقدم اخلدمة ال�صحية.
	- 10حت�صيل مبلغ م�ساهمة امل�ؤمن عليه فـي تكلفة امل�صاريف الطبية املحددة فـي الوثيقة
املوحدة للت�أمني ال�صحي ومالحقها ،وذلك عند زيارته ملقدم اخلدمة ال�صحية،
وحتويله �إلى �شركة الت�أمني.
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 عليه بخالف املقابل املادي املتفق عليه مع
مقدم اخلدمة ال�صحية.
�	- 2إبرام عقد مع مقدم اخلدمة ال�صحية غري املقيد فـي �سجالت الهيئة.
	- 3القيام بعمليات �أو �إجراءات تتعلق بن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني
ال�صحي خارج �سلطنة عمان.
	- 4القيام ب�أي عمل ي�ؤثر ب�صورة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة على اختيار امل�ؤمن عليه
ل�شركة الت�أمني� ،أو مقدم اخلدمة ال�صحية.
	- 6العمل برخ�صة ترميز طبي غري معتمدة من قبل الهيئة.
الف�صــل الرابـــع
الإ�شــراف والرقابــة
املــادة ( ) 23
تعد الهيئة �سجال يقيد فـيه الرتاخي�ص ال�صادرة ،على �أن ي�شتمل القيد على رقم الرتخي�ص،
وتاريخ �إ�صداره ،ومدته ،وبيانات ومعلومات وافـية عن املرخ�ص له ،واملقر الذي يزاول فـيه
ن�شاط �إدارة دورة �إيرادات مطالبات الت�أمني ال�صحي ،وغري ذلك من البيانات ،واملعلومات
ذات ال�صلة بالرتاخي�ص.
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املــادة ( ) 24
يج ــب على املرخ ــ�ص ل ــه �أن يقدم �إلى الهيئة كل ما تطلبه من بيانات ومعلومات وغريها
من الأوراق ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذه الالئحة متى طلبت منه ذلك.
املــادة ( ) 25
يجب على املرخ�ص له �أن يوافـي الهيئة بن�سخة من العقود املربمة مع مقدم اخلدمة
ال�صحية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إبرامها ،كما يجب عليه �إخطار الهيئة ب�أي
تعدي ــالت تطــر أ� على تلك العقود ،وموافاتها بن�سخة منها خالل ( )15خم�سة ع�شر يومـا
من تاريخ التعديل.
املــادة ( ) 26
يج ــب على املرخــ�ص لــه �إخط ــار الهيئة باملعلومات اجلوهرية التــي ت�ؤثر على و�ضعه املايل
�أو الإجراءات املعمول بها فـي ال�شركة �أو ب�أي قرار يتخذه ب�ش ـ�أن تعيني رئيـ ــ�س و�أع�ضـ ــاء
جمل ــ�س �إدارت ــه ،وذلك خ ــالل ( )30ثالثني يوم ــا مــن تاري ــخ العل ــم باملعلومـ ــات� ،أو �إ�صدار
القرار.
املــادة ( ) 27
يجب على املرخ ــ�ص ل ــه �أن يرف ــع تقريرا ك ــل (� )٤أربعة �أ�شهر �إلى الهيئة عن �أفعال االحتي ــال
�أو �سوء اال�ستخدام للمنافع ال�صحية التي وقعت خالل الفرتة املعد عنها التقرير.
املــادة ( ) 28
يجب على املرخ�ص له القيام بالآتي:
 	- ١تعيني مراقب ح�سابات خارجي من بني مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم فـي �سلطنة
عمان ،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 يقـ ــدم �إلى الهيئـ ــة ميزانيت ــه ال�سنويـ ــة ،وح�ساباتـ ــه اخلتاميـ ــة املدقق ــة خ ـ ــالل
( )90ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.
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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 مقدمي اخلدمة
ال�صحية الذين تعامل معهم خالل ال�سنة املالية ،ومقدار العمولة امل�ستحقة له من كل مقدم
خدمة �صحية.
الف�صـــل اخلامـــ�س
الر�ســـوم
املــادة ( ) 30
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية:
قيمة الر�سم بالريال العماين
نــوع اخلدمـــة
م
(� )1500ألف وخم�سمائة
درا�سة طلب الرتخي�ص
1
(� )2500ألفان وخم�سمائة
�إ�صدار الرتخي�ص �أو جتديده
2
( )20ع�شرون
تعديل البيانات
3
( )20ع�شرون
 4طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت
( )20ع�شرون
طلب �صور �أو م�ستخرجات
5
الف�صــل ال�ســـاد�س
اجلـزاءات الإدارية
املــادة ( ) 31
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )3.000ثالثة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( )19 ،18 ،17 ،16من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 32
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )5.000خم�ســة �آالف ريــال عمان ــي علــى ك ــل مــن يخال ــف
�أحكام املواد ( )٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 33
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها (� )7.000سبعة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( )٢٢ ،٢٠ ،٦ ،٥من هذه الالئحة.
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هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
قـــرار
رقـــم 2022/١٠٧
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إدارة احلـاالت الطارئـة للمرخـ�ص لـه
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ،2008/144
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �إدارة احلاالت الطارئة للمرخ�ص لهم ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / ١٢ / ١ :هـ
املـوافــــق2022 / ٦ / ٣٠ :م
نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحـة تنظيــم �إدارة
احلــاالت الطارئــة للمرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املن�صو�ص
علي ــه فـي قان ــون تنظيم االت�صاالت ،والئحته التنفـيذي ــة ،كما يق�صــد باحلالــة الطارئــة:
وقوع حادث مفاجئ وغري متوقع ي�شكل تهديدا �أو خطرا ا�ستثنائيا ي�ستدعي اتخاذ تدابري
فوري ــة لتقليل �آث ــاره ال�سلبيــة التــي قــد تت�سبــب فـي تعطي ــل خدم ــات االت�ص ــاالت �أو احلـ ــد
من فاعليته ــا.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املرخ�ص له من الفئة الأولى والثانية.
املــادة ( ) 3
تهدف هذه الالئحة �إلى حتقيق الآتي:
	1 -متكني املرخ�ص له من اال�ستجابة للحالة الطارئة ب�شكل فوري وفعال.
	2 -احلفاظ على ا�ستمرارية خدمات االت�صاالت ال�ضرورية فـي �أثناء احلالة الطارئة.
	�3 -ضمان �إعادة خدمات االت�صاالت بعد احلالة الطارئة �إلى طبيعتها ب�أ�سرع وقت ممكن.
	4 -التكامـ ــل بني اجله ــات ذات العالقة بقطاع االت�صــاالت ،لتوحي ــد اجله ــود وم�شاركـ ــة
املوارد بال�شكل الأمثل.
املــادة ( ) 4
ت�ض ــع الهيئ ــة املتطلبات الأ�سا�سي ــة إلع ــداد خطـ ــة �إدارة احل ــاالت الطارئ ــة للمرخ ــ�ص له،
املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من املـادة ( )5من هذه الالئحة ،وتقوم مبراجعتها �سنويا،
وي�صدر بتلك املتطلبات قرار من الرئي�س التنفـيذي ،وتن�شر فـي موقع الهيئة.
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املــادة ( ) 5
يلتزم املرخ�ص له فـي �إدارة احلاالت الطارئة ،بالآتي:
 1تنفـيــذ اخلط ــة الوطني ــة لإدارة احل ــاالت الطارئ ــة ،وخطة �إدارة احلــاالت الطارئ ــةلقطاع االت�صاالت املعتمدتني من اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة.
 2العم ــل عــلى تنفـيذ خطـ ــة �إدارة احلاالت الطارئة اخلا�صة ب ــه ،وحتديثهــا �سنويــا،متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ،على �أن تكون متوافقة مع املتطلبات الأ�سا�سية
لإعداد خطة �إدارة احلاالت الطارئة للمرخ�ص له ال�صادرة من الهيئة.
 3توفـري املوارد الب�شرية والإمكانيات الالزمة لتنفـيذ خطة �إدارة احلاالت الطارئةلقطاع االت�صاالت ،وخطة �إدارة احلاالت الطارئة اخلا�صة به ،وجتهيز فرق لإدارة
احلاالت الطارئة وتوفـري التدريب الالزم لها.
 4توقيع اتفاقيات لتبادل املوارد الب�شرية بني املرخ�ص لهم ،وم�شاركة الإمكانياتبينه ــم مبا ال يخــل بالأعمــال ال�ضرورية لكــل مرخــ�ص ل ــه ،وتعتم ــد مــن الهيئــة.
بالإ�ضافة �إلى توقي ــع اتفاقي ــات تفعيل خدمة التج ــوال املحلــي مــع املرخــ�ص له ــم
الآخرين ،وتنفـيذها ب�شكل فوري �أو عند طلب الهيئة ذلك.
 �5ضمان ا�ستمــرار خدم ــات االت�صاالت املقدمــة من قبل ــه ،وذلك من خــالل االنتقــالالتلقائي لأنظمة ال�شبكة االحتياطية فـي حال حدوث عطل فـي الأنظمة الأ�سا�سية،
وو�ضع خطة ا�ستمرارية الأعمال للحاالت الطارئة وفقا ملعايري الآيزو (،)ISO 22301
و�ضمان ا�ستيعاب مركز االت�صاالت لديه ملكاملات امل�شرتكني.
 6جتهيز مراكز عمليات للطوارئ بحيث يكون هناك مركزان للطوارئ :مركز رئي�سيوا آلخ ــر احتياط ــي ،على �أن يقعا فـي منطقتني جغرافـيت ــني خمتلفت ــني بعيدتـ ــني
عن الأماكن املتوقع حدوث حاالت طارئة فـيها ،وتفعيلهما وفقا للمتطلبات الأ�سا�سية
لإعداد خطة �إدارة احلاالت الطارئة للمرخ�ص له.
 �7إجراء التدريبات العملية لإدارة احلاالت الطارئة ،وب�شكل �سنوي كتمارين املحاكاةوالتمارين العملية املبا�شرة ،كما يجب �إجراء مترين الطاولة ()Table Exercise
مرتني �سنويا على الأقل.
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 8ا�ستخدام التقنيات احلديثة لتقييم ال�شبكات �أو توفـري خدمات االت�صاالت �أو �أي �أغرا�ض�أخرى تخدم خدمات االت�صاالت ،وت�ساهم فـي �إدارة احلاالت الطارئة.
 �9إلزام املقاولني واملوردين املتعاقد معهم بتنفـيذ ما تق�ضي به خطط �إدارة احلاالتالطارئة.
	�10 -ضمان �أولوية توفـري خدمات االت�صاالت للجهات املعتمدة من اللجنة الوطنية
لإدارة احلاالت الطارئة ،وم�ساعدتها عند احلاجة �أو طلب م�ساعدتها من خالل الهيئة.
	11 -موافاة الهيئة بالتقارير واملعلومات التي تطلبها قبل وفـي �أثناء احلاالت الطارئة
وبعدها.
	12 -العمل على ا�ستعادة خدمات االت�صاالت املنقطعة ب�شكل �سريع ،على �أن تكون الأولوية
للمحطات الرئي�سية فـي املناطق ذات التجمعات ال�سكانية الأعلى.
	13 -تقييم الأ�ضرار الناجمة عن احلالة الطارئة ملعرفة الأجزاء املت�ضررة من البنية
الأ�سا�سية ،متهيدا لإعادة ت�شغيلها.
املــادة ( ) 6
يج ــوز للهيئـة إ�جـراء تدقيق دوري حول التـزام املرخــ�ص لــه بااللتزامات املن�صــو�ص عليهــا
فـي املــادة ( )5من ه ــذه الالئح ــة ،ولها اال�ستعان ــة بجهات القط ــاع اخلــا�ص للقيــام بــذلك
على نفقة املرخ�ص له.
املــادة ( ) 7
يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة اتخاذ �أي من الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت.
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وزارة العمـــــل
ا�ستــدراك
تن ـ ــوه وزارة العم ــل �إلـى أ�نــه قـ ـ ــد وق ــع خط ـ�أ مادي فـي الق ــرار الــوزاري رق ــم ٢٠٢٢/٢٢٤
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم  ٢٠١٦/٣٤٠ب�ش�أن ر�سوم �إ�صدار وجتديد تراخي�ص
ا�ستقـدام الـقوى العاملــة غيـر العمانيــة ومزاولة عملهـا ،املن�شور ف ــي اجلريدة الر�سميــة
الــعدد ( ،)١٤٤٨الــ�صــادر بتاريـ ــخ  ٤من ذي احلجـ ــة ١٤٤٣هـ  ,املوافـ ــق  ٣من يوليو ٢٠٢٢م،
�إذ ورد �إجمالــي الر�س ــم بالريــال العمانـ ــي فـي امل�سل�سل رق ـ ـ ــم ( )٣الـ ــوارد فـي املـ ــادة الثالث ــة
م ــن القرار رقم  ٢٠٢٢/٢٢٤امل�شار �إليه على النحو الآتـ ــي:
١٠٠١
وال�صحيــــح هــــو :
١٠١
لــــذا لــــزم التنويــــه.
وزارة العمــــل
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة فلة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠١٢٣٧٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٥٦٥٠٦٥:
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
�شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أكوا عمان �ش�.ش.و
تعلن �شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون � -أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أكوا عمان
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٢٩٤٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٧م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢١٢٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٢٢٠٦٠٠٤٠:فاك�س رقم٢٢٠٦٠٠٤٣:
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
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�أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ساطري �آ�سيا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ساطري �آ�سيا للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤١٣٥٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٥:ر.ب٣٢٦:
هاتف رقم٩٤٤٤٠٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النب�ض الهادي للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النب�ض الهادي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٧١٨٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٥:ر.ب٣٢٦:
هاتف رقم٩٤٤٤٠٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شمال املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع ال�شمال املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٧١٨٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٥:ر.ب٣٢٦:
هاتف رقم٩٤٤٤٠٠١٠:
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
هاين بن حمدان بن ح�سن العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج امليزان العاملية �ش.م.م
يعلن هاين بن حمدان بن ح�سن العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برج امليزان العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٦٦٨٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املوالح  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٤:ر.ب١٣١:
هاتف رقم٩٩٢٣٩٢٦٩:
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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حممد بن عبداللـه بن �سامل ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لريام للتطوير والإعمار �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سامل ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لريام للتطوير والإعمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٩١٧١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩١١١٢١٤١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبداللـه للم�شاريع الوطنية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سامل ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن عبداللـه للم�شاريع
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٩٢١٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٨١٣٣٣٢٤:
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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�صالح بن يو�سف بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباطنة خلدمات الت�أمني �ش.م.م
يعلن �صالح بن يو�سف بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الباطنة خلدمات الت�أمني
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٧٨٠٢٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٧٧٣٦٧٧:
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
يا�سر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بهجة ال�صحراء ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يا�سر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة ال�صحراء ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧١٤٧٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٢٩٨١٨٣:
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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�شاكر بن حممد بن عبداللـه الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شاكر الهدابي ومرزوق احلارثي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �شاكر بن حممد بن عبداللـه الهدابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاكر الهدابي ومرزوق
احلارثي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٩٢٠٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٠٤٧٣٧٤:
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
حمزة بن علي بن مراد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد العرب احلديثة �ش.م.م
يعلن حمزة بن علي بن مراد الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجماد العرب احلديثة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٣٣٥٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٤٣١٤١:
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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�سعيد بن حممد بن �سامل العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�سل اخلري العاملية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن �سامل العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ر�سل اخلري العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٤٥٧٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٢م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٠٩٧٦١٦:
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
عبداللـه بن �أحمد بن علي الذهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية لل�صخور والتعدين �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن علي الذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة الأهلية لل�صخور والتعدين
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٨٨٤٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٣٢٢٩٣:
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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�أحمد بن �سيف بن حمدان الذهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �سور حماد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن حمدان الذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج �سور حماد للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٩٠٩٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٢٢٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٥٩٩٣٠٤٨:
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
مروان بن زهران بن حممد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط منار �ش.م.م
يعلن مروان بن زهران بن حممد النبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط منار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٩٠٦٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٠٩:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٢٣٢١٢:
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

-64-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٩

را�شد بن �سعيد بن ب�شري املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر ال�سنينة للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سعيد بن ب�شري املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فجر ال�سنينة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٩٨٦٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٩١٦:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٢١٨٨٨٧:
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
�أحمد بن خمي�س بن �سعيد ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ديرة النواخذة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خمي�س بن �سعيد ال�سناين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ديرة النواخذة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٣٥٦٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٨٠١١٢٣١:
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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فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمال حفيت الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال حفيت الع�صرية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨٨٧٨وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٤٦:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩١١٧٣٣٧٣:
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 املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزكواين املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
الزكواين املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1015002ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خلفان بن حممد الندابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو عبدالرحمن الندابي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبدالل ــه بــن خلفــان بن حممد الندابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة �أبو عبدالرحمن
الندابــي للتجارة واملقــاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٢١٦٠٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قو�س قزح للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن م�سعود بن علي ال�سنيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قو�س قزح للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٧٠٧٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤذن الذهبي �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة امل�ؤذن الذهبي �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١١٠٨١٤١عن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أنور بن حممد بن عبدالعزيز الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �صاللة للرتجمة واملعلومات �ش.م.م
يعلـ ــن أ�ن ــور بن حمم ــد بن عبدالعزيز ال ــروا�س ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـ ــة مرك ــز �صاللـ ــة
للرتجمة واملعلومات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٦٢٧٠٦٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

حمد بن حممد بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمود وحمد �أبناء حممد الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن حممد بن �سعيد الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حمود وحمد �أبناء حممد
الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٩٦١٤٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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