
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1449(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإ�سـدار نظــام غرفــة جتــارة و�سناعــة عمــان.  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم ٥٦/2022 
باإعادة تنظيم اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان. مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقــــــــم ٥٧/2022 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                                                           وزارة الداخليــــة

ال�سنويــة  الإجـازة  ب�سـاأن  فـــــي ٧/٣/2022  �سادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/1٣٥ 
للمجالـ�س البلديـة.

                               الهيئـة العامـة ل�ســوق املـال
�سادر فـي 2022/٧/٦ باإ�سدار لئحة تنظيم مزاولة  قـــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم خ/2022/10٧ 
ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمــني ال�سحــي.

                              هيئـة تنظيـم االت�سـاالت
�سـادر فـــــي 2022/٦/٣0 باإ�سـدار لئحـة تنظيـم  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــم 2022/10٧ 

اإدارة احلـالت الطارئـة للمرخـ�س لـه.
        وزارة العمـــــل 

ا�ستــدراك.

رقم 
ال�سفحة

 الأربعاء 14 ذو احلجة 144٣هـ                                                     املوافــــــق 1٣ يوليـــــــو 2022م
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكوا عمان �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساطري اآ�سيا للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النب�س الهادي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع ال�سمال املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج امليزان العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لريام للتطوير والإعمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه للم�ساريع الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة خلدمات التاأمني �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة ال�سحراء ال�ساملة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركة �ساكر الهدابي ومرزوق احلارثي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد العرب احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�سل اخلري العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأهلية لل�سخور والتعدين �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سور حماد للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط منار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر ال�سنينة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديرة النواخذة للتجارة - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حفيت الع�سرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزكواين املتحدة �س.م.م.

للتجـــــارة  الندابــــي  عبدالرحمــــن  اأبو  ل�سركة  الت�سفـيــــة  اأعمـــال  انتهـــاء  عـــن  اإعالن 

واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�س قزح للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤذن الذهبي �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساللة للرتجمة واملعلومات �س.م.م.

اإعالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة حمــود وحمــد اأبنـــاء حممــد الوهيبـــي 

للتجارة - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1449(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/56

باإ�سـدار نظــام غرفــة جتــارة و�سناعــة عمــان

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٧٤/٣،

وعلى قانون الوكالت التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٧٧/٢٦،

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٠/٥٥،

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٨/٨٠،

وعلى نظام غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠1٧/٤٥،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعمل فـي �ساأن غرفة جتارة و�سناعة عمان باأحكام النظام املرفق.

املــادة الثانيـــة

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عمان الالئحة التنفـيذية للنظام املرفق، 

خالل مدة ل تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به، كما ي�سدر اللوائح املالية والإدارية 

وغريها من اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام النظام املرفق، على اأن تن�سر الالئحة 

العمل  ي�ستمر  والقرارات  اللوائح  تلك  ت�سدر  اأن  واإلى  الر�سمية،  فـي اجلريدة  التنفـيذية 

باللوائح والقرارات املعمول بها، فـيما ل يتعار�س مع اأحكام النظام املرفق.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1449(

املــادة الثالثـــة

يلغى نظام غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠1٧/٤٥ امل�سار اإليه، 

كما يلغى كل ما يخالف النظام املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 5 مــن ذي الحجة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 4 مــن يوليـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســــلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1449(

نظــام غرفــة جتــارة و�سناعــة عمــان
الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــام عامـــة
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الوزيــر: 
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

الغرفــة: 
غرفة جتارة و�سناعة عمان.

املجلــ�س: 
جمل�س اإدارة الغرفة.

جملـ�س اإدارة الفـرع: 
جمل�س اإدارة فرع الغرفة املنتخب فـي كل حمافظة، ويتبع املجل�س.

بور�سـة م�سقــط: 
�سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م.

اللجــان الدائمــة: 
اللجنة التنفـيذية، وجلنة التدقيق، وجلنة ال�ستثمار، وتتبع املجل�س.

اللجان القطاعية/جمال�س الأعمال: 
اللجان واملجال�س التي ي�سكلها املجل�س فـي خمتلف القطاعات القت�سادية من بني اأع�ساء 

املجل�س وغريهم. 

الع�ســو امل�سجـل: 
الع�سو املنت�سب للغرفة امل�سدد للر�سم ال�سنوي املقرر لع�سوية الغرفة.

الالئحــــة: 
الالئحة التنفـيذية لهذا النظام.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1449(

املــادة ) 2 (

الغرفة موؤ�س�سة خا�سة ذات نفع عام، تهدف اإلى تنظيم م�سالح اأع�سائها امل�سجلني وتنميتها 
والدفاع عنها ومتثيلها فـي خمتلف املجالت.

املــادة ) 3 (

تتمتع الغرفـة بال�سخ�سية العتباريــة وال�ستقـــالل املالـــي والإداري، ويكون لها حق متلك 
الأمــوال الثابتــة واملنقولة واإدارتها وا�ستثمارهــا والت�سرف فـيها واإجـــراء كافـــة الت�سرفــــات 

والقيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق اأهدافها.

املــادة ) 4 (

يكون املقر الرئي�سي للغرفة فـي حمافظة م�سقط، ويكون لها فروع اأخرى فـي كل حمافظة، 
ويجـــوز بقــــرار من املجلـــ�س اإن�ســاء مكاتـــب اأو نوافــذ خدمــة داخـــل اأو خـــارج �سلطنـــة عمــان 

بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية.

املــادة ) 5 (

يجوز للغرفة التن�سيق مع وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية 
العامة والغرف النظرية لها فـي الدول الأخرى للح�سول على ما حتتاج اإليه من بيانات 

ومعلومات تتعلق باأعمالها، وتقع �سمن اخت�سا�ساتها.

املــادة ) 6 (

يحظر على الغرفة ال�ستغال بال�سيا�سة اأو بالأمور الدينية اأو بامل�ساربات اأو باأعمال �سارة 
بالأ�سواق.

املــادة ) 7 (

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا النظام، تبني الالئحة الآتي:

اآلية اإعداد جدول اأعمال اجلمعية العامة للغرفة ومقرتحات الأع�ساء واملوا�سيع    1
التي يتم نظرها فـي اجلمعية واآلية ن�سر الدعوة وحق ح�سور الجتماعات وتدوين 

املحا�سر.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1449(

كـــــل    ٢ الفـــرع واخت�سا�ســات  اإدارة  املجلـــ�س وجمل�س  الأحكــــام اخلا�ســـة باجتماعـــات 
من رئي�س املجل�س، ونائبيه، ورئي�س جمل�س اإدارة الفرع ونائبه واأع�سائــه، واللجــان 

الدائمة ونظام عملها، وكل ما يتعلق ب�سوؤون فرع الغرفة. 

الأحكام اخلا�سة بانتخابات رئي�س املجل�س ونائبيه واأع�سائه، ورئي�س جمل�س اإدارة    ٣
الفرع ونائبه واأع�سائه، وكل ما يتعلق ب�سري النتخابات، وتقدمي الطعون، والف�سل 

فـيها.

ر�سوم الت�سجيل فـي ع�سوية الغرفة وجتديدها وغرامة التاأخري عن �سداد الر�سوم،    ٤
تقدمها  التي  اخلدمات  مقابل  اأخرى  ر�سوم  واأي  بالنتخابات،  املتعلقة  والر�سوم 

الغرفة، وحالت الإعفاء منها.

ت�سنيف املوؤ�س�سات وال�سركات، وتوزيعها اإلى فئات حمددة.   ٥

الف�ســل الثانــي

اخت�سا�ســــات الغرفــــة

املــادة ) 8 (
تخت�س الغرفة مبا ياأتي:

اخلطط    1 وو�سع  اخلا�س  القطاع  لأن�سطة  املنظمة  العامة  ال�سرتاتيجية  اقرتاح 
الالزمة لتنفـيذها فـي اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة.

اإبداء الراأي فـي الت�سريعات املنظمة لأن�سطة القطاع اخلا�س وغريها من الت�سريعات    ٢
القت�سادية قبل اإ�سدارها، وتقدمي املقرتحات ب�ساأن تعديل القوانني النافذة فـيها.

رفـــع املقرتحــــات املتعلقــة بتطوير القطاعـــات التجاريـــة وال�سناعـــية والقت�ساديــة    ٣
اإلى اجلهات املعنية.

اإعداد الدرا�سات والبحوث والتقارير املعنية بتقييم اأداء خمتلف القطاعات التجارية    ٤
وال�سناعيــة والقت�ساديــة، وتطويرهــا، وت�سخيـــ�س امل�سكــــالت والتحديـــات، وبنـــاء 
ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع اجلامعات واملراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات.

ت�سجيـــع الأع�ســاء امل�سجلـــني وحثهــم على امل�ساركـــة فـــي املوؤمتـــرات وور�س العمــــل    ٥
والندوات والدورات ذات العالقة التي تقيمها اجلهات احلكومية وغري احلكومية.

-11-
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ت�سجيــــل املرخــــ�س لهــــم مبزاولـــة الأن�سطــة التجاريـــة وال�سناعيـــة والقت�ساديـــة،    ٦
والتعريف باأعمالهم.

امل�سادقة على الفواتري التجارية ملختلف ال�سلع.   ٧

اإ�سدار �سهادات من�ساأ ال�سلع وامل�سادقة عليها بعد التن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة    ٨
وترويج ال�ستثمار.

 امل�سادقة على ال�سهادات واملحررات التجارية وال�سناعية والقت�سادية.   ٩

حتديد العرف التجاري وال�سناعي، وتقدمي الراأي ب�ساأنه.   1٠

ت�سوية املنازعات التجارية بني الأع�ساء امل�سجلني بالطرق الودية.   11

 امل�ساركـــة فـي متثيــل القطـــاع اخلــا�س فـــي املحافــــل املحليـــة والدوليـــة ذات ال�سلـــة    1٢
بالأن�سطة التجارية وال�سناعية والقت�سادية.

امل�ساركة فـي اللجان واملجال�س التي ت�ستدعي م�سلحة الغرفة واأع�سائها ال�سرتاك    1٣
فـيها.

امل�ساهمة فـي الرتويج عن الأن�سطة التجارية وال�سناعية والقت�سادية خارج �سلطنة    1٤
عمان بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

تنظيم املحا�سرات والدورات والندوات وور�س العمل واملوؤمترات ذات ال�سلة بالأن�سطة    1٥
التجاريــــة وال�سناعيـــة والقت�ساديــــة داخـــل �سلطنــــة عمـان وخارجهــــا، اأو امل�ساركــــة 

فـي تنظيمها.

اإقامة وتنظيم املعار�س املتعلقة باأن�سطتها التجارية وال�سناعية والقت�سادية وفعالياتها.   1٦

ذات    1٧ عمان  �سلطنة  خارج  النظرية  اجلهات  مع  تفاهم  مذكرات  اأو  اتفاقيات  اإبرام 
�سلة باخت�سا�سات الغرفة بعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار، 

ووزارة اخلارجية.

املــادة ) ٩ (

املن�سو�س عليها  الغرفة فـي نطاق اخت�سا�سه املكاين ممار�سة الخت�سا�سات  يكون لفرع 
فـي املادة )٨( من هذا النظام، وذلك بالتن�سيق مع املجل�س.
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الف�ســــل الثالــــث
ع�سويـــة الغرفـــة

املــادة ) 10 (

يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية �سواء كان عمانيا اأو اأجنبيا، �سخ�سا طبيعيا    1
اأو اعتباريا اأن يكون ع�سوا بالغرفة، واأن يتم ت�سجيله فـي مقرها الرئي�سي، اأو فـي الفرع 

الذي يقع �سمن نطاقه مقر العمل الرئي�سي للع�سو.

يعفى من الت�سجيل لع�سوية الغرفة الأفراد الذين ميار�سون اأعمال �سغيــرة اأو حرفـــا    ٢
ب�سيـــــطة ذات نفقــــات زهيــــدة كالبائــع املتجــــول، اأو الـــذي يقـــوم باأعمـــال نقــل �سغيـــرة، 
وكــل مــن نـــ�س قانـــون ال�سجـــل التجـــاري اأو قانــــون ال�سركــــات التجاريـــة اأو اأي قانــون 

اآخر على اإعفائه من الت�سجيل فـي ال�سجل التجاري.

العامة    ٣ العتبارية  الأ�سخا�س  من  وغريها  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  تقبل  ل 
الأ�سخا�س  من  اأي  قبل  من  اإليها  املقدمة  التجارية  املعامالت  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 

امل�سار اإليهم فـي البند )1( من هذه املادة اإل بعد التاأكد من اأنه ع�سو م�سجل.

املــادة ) 11 (

يجوز لغري الأ�سخا�س املذكورين فـي املادة )1٠( من هذا النظام العاملني باأن�سطة لها �سلة 
بالتجارة، اأو يغلب على ن�ساطهم اجلانب التجاري، الت�سجيل فـي ع�سوية الغرفة.

املــادة ) 12 (

يقدم طلب ت�سجيل الع�سوية وجتديدها اإلى الغرفة اأو فرعها، مرفقا به الأوراق الثبوتية 
التي تبينها الالئحة، ويجب البت فـي الطلب خالل مدة ل تتجاوز )٣( ثالثة اأيام عمل 

من تاريخ تقدميه م�ستكمال ال�سروط القانونية.
اإبالغ مقدم  اأن يكون قرار الرف�س م�سببا، واأن يتم  وفـي حالة رف�س الطلب، فاإنه يجب 

الطلب بذلك كتابة خالل )٥( خم�سة اأيام من تاريخ �سدوره.
ويجوز ملقدم الطلب التظلم خالل )1٠( ع�سرة اأيام من تاريخ اإبالغه بالقرار اإلى اللجنة 
التنفـيذية والتي عليها اأن تبت فـي التظلم خالل )٣٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، 

على اأن يكون قرارها م�سببا ونهائيا.
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املــادة ) 13 (

يفقد الع�سو امل�سجل ع�سويته فـي الغرفة فـي احلالت الآتية:

فقدان ال�سفة التي اأهلته لع�سوية الغرفة.   1

احلكم باإ�سهار اإفال�سه.   ٢

املــادة ) 14 (

يجوز بقرار من املجل�س بناء على تو�سية م�سببة من الإدارة التنفـيذية وقف الع�سو امل�سجل 
للمدة التي تبينها الالئحة، وتعاد الع�سوية بانتهاء الأ�سباب التي اأدت اإلى وقفها.

الف�ســل الرابـــع

اأجهــزة الغرفــة

املــادة ) 15 (
تتكون الغرفة من الآتي:

اجلمعية العامة.   1
املجل�س.   ٢
جمل�س اإدارة الفرع.   ٣
اللجان الدائمة.   ٤
الإدارة التنفـيذية.   ٥

الفـــرع الأول

اجلمعيــة العامـــة للغرفــــة

املــادة ) 16 (

تتكون اجلمعية العامة للغرفة من الأع�ساء امل�سجلني.
اأو ال�سريك املفو�س  وميثل الع�سو امل�سجل فـي اجتماعات اجلمعية العامة ب�سفته املالك 

منفردا، اأو املدير املفو�س بالتوقيع منفردا وفق بيانات ال�سجل التجاري.
ول يجوز التوكيل اأو التفوي�س فـي احل�سور اأو الت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة، 

ويكون لكل ع�سو م�سجل �سوت واحد.
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املــادة ) 17 (

تخت�س اجلمعية العامة للغرفة مبا ياأتي:

مناق�سة التقرير ال�سنوي عن اأعمال الغرفة، واحل�ساب اخلتامي للعام املايل املنتهي   1

واملوافقة عليهما. 

درا�سة تقرير مراقب احل�سابات عن البيانات املالية املدققة للغرفة عن العام املايل   ٢

املنتهي، واملوافقة عليه.

النظــــر فــــــي اقرتاحات الأع�ســاء امل�سجلـني واملقدمـــة اإلــى املجلــــ�س قبــــل اجتماعهـــا   ٣

بـ )1٥( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

تعيني مراقب ح�سابات للعام املايل اجلديد، وحتديد اأتعابه.  ٤

املــادة ) 18 (

يجب اأن جتتمع اجلمعية العامة للغرفة فـي اجتماع عادي مرة على الأقل فـي العام خالل 

)1٨٠( مائة وثمانني يوما التالية لتاريخ انتهاء العام املايل للغرفة، وذلك بدعوة من رئي�س 

املجل�س اأو من ينوب عنه.

اأع�ساء  اأغلبية  بناء على طلب كتابي من  للغرفة لالنعقاد  العامة  ويجوز دعوة اجلمعية 

املجلـــ�س، اأو مـــن عـــدد ل يقـــل عــــن )٥٠٠( خم�سمائة ع�سو م�سجـل، على اأن يقدم الطلب 

اإلى رئي�س املجل�س اأو من ينوب عـنه الــذي يتعني عليه الدعـــوة اإلى عقـــد الجتماع خـــالل 

مــدة ل تتجاوز )٣٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب. 

با�ستخدام  قراراتها  على  والت�سويت  للغرفة  العامة  اجلمعية  اجتماعات  عقد  يجوز  كما 

و�سائـــل الت�ســال املنا�سبــة التي تتيح الت�سال ال�سفهي واملرئي املتزامن بني الأع�ســاء   دون 

ح�سورهم فـي مكان واحــد   وب�ســـرط التمكــن من التعـــــرف علــــى الأع�ســـاء احلا�سريـــن 

وتدوين ما تتم مناق�سته. 

املــادة ) 1٩ (

يجوز دعوة اجلمعية العامة للغرفة اإلى اجتماع غري عادي، وتخت�س بالآتي:
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النظـــر فـي املخالفـــات املن�سوبـــة لع�سو اأو اأكرث مـــن اأع�ســاء املجلـــ�س اأو اأحــــد روؤ�ســاء   1
اأو نواب اأو اأع�ساء جمال�س اإدارات الفروع، بناء على قرار م�سبب من املجل�س.

 املوافقة على التعديالت املقرتحة على هذا النظام، والالئحة.  ٢

حل املجل�س مبوافقة ثالثة اأرباع اأ�سوات الأع�ساء امل�سجلني احلا�سرين.  ٣

تعليق اأو اإ�سقاط ع�سوية رئي�س املجل�س اأو اأحد نائبيه، اأو رئي�س جمل�س اإدارة الفرع   ٤
اإدارة الفــــرع،  اأعـ�ســــاء جملـــــــ�س  اأو  اأع�ســــاء املجلـــــ�س  اأي ع�ســـو مــــن  اأو  اأو نائبــــــه، 
بناء على طلب م�سبب يرفعه اإليها املجل�س، وذلك مبوافقة ثلثي اأ�سوات الأع�ساء 

امل�سجلني احلا�سرين.

املــادة ) 20 (

ل يكــون انعقــاد اجلمعيـــة العامــة للغرفة فـي اجتماعها العــادي �سحيحــا اإل اإذا ح�ســـره 
)٢٠٠( مائتا ع�سو م�سجل على الأقل، واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب وجب انعقاد اجلمعية 
فـي اجتماع ثان خالل )1٥( خم�سة ع�سر يوما من التاريخ املحدد لالجتماع الأول، ويكون 
الجتماع الثاين �سحيحا اأيا كان عدد احلا�سرين فـيه، بالإ�سافة اإلى ح�سور رئي�س املجل�س 
اأو اأحد نائبيه، ورئي�س جلنة التدقيق، وممثل وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار، 
ومراقب احل�سابات، ويحدد تاريخ الجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد الجتماع الأول.

ول يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها غري العادي �سحيحا اإل اإذا ح�سره )٢٠٠٠( 
األفا ع�سو م�سجل على الأقل، واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب وجب انعقاد اجلمعية فـي اجتماع 
ثان خالل )٧( �سبعة اأيام عمل من التاريخ املحدد لالجتماع الأول، ويكون الجتماع الثاين 
رئي�س  اإلى ح�سور  بالإ�سافة  الأقل،  األف ع�سو م�سجل على  اإذا ح�سره )1٠٠٠(  �سحيحا 
وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة  التدقيق، وممثل  ورئي�س جلنة  نائبيه،  اأحد  اأو  املجل�س 
املوجهة لعقد  الدعوة  الثاين فـي  تاريخ الجتماع  ال�ستثمار، ومراقب احل�سابات، ويحدد 

الجتماع الأول.

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة فـي اجتماعها العادي وغري العادي باأغلبية عدد اأ�سوات 
الأع�ساء احلا�سرين.
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الفـــرع الثانــــي

جملـــ�س اإدارة الغرفـــة

املــادة ) 21 (

ي�سكل املجل�س على النحو الآتي:

)٥( خم�سة اأع�ساء من حمافظة م�سقط، يتم انتخابهم بالقرتاع ال�سري من الأع�ساء   1
امل�سجلني فـي حمافظة م�سقط.

روؤ�ساء جمال�س اإدارات الفروع.  ٢

)٥( خم�ســـة اأع�ســـاء من روؤ�ســـاء جمال�س اإدارة ال�سركــات امل�ساهمـــة العامة املدرجـــة   ٣
فـي بور�سة م�سقط واأع�سائها وروؤ�سائها التنفـيذيني، يتم انتخابهم بالقرتاع ال�سري، 

على اأن تقوم الهيئة العامة ل�سوق املال بتزويد جلنة انتخابات الغرفة باأ�سمائهم. 

ع�سو واحد من امل�ستثمرين الأجانب احلا�سلني على اإقامة م�ستثمر، يتم انتخابه   ٤
بالقتـراع ال�ســري، وفـي حالــة عـــدم تر�سح اأي م�ستثمر اأجنبي وجب �سغــل مكانــه 
من قبـل اأحــد املر�سحني بح�ســب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات ممثلــي ال�سركـــات 
امل�ساهمة العامة املدرجة فـي بور�سة م�سقط بحيث يقدم الأكرث عددا فـي الأ�سوات 

التي ح�سل عليها.

املــادة ) 22 (

تكون مدة املجل�س )٤( اأربعة اأعوام ميالدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له. 

املــادة ) 23 (

يعقد اأع�ساء املجل�س خالل )٧( �سبعة اأيام من تاريخ اإعالن النتائج النهائية لالنتخابات 
اأول اجتماع لهم فـي املقر الرئي�سي للغرفة برئا�سة اأكرب الأع�ساء �سنا، لينتخبوا من بينهم 
بالقرتاع ال�سري وباأغلبية اأع�ساء املجل�س احلا�سرين رئي�سا للمجل�س، ونائبا اأول، ونائبا 
عدم  حالة  وفـي  التنفـيذية،  اللجنة  اخلم�سة  هوؤلء  من  لتتكون  اآخرين  وع�سوين  ثانيا، 
حتقق الأغلبية املطلوبة، يقوم رئي�س جلنة النتخابات باإجراء جولة ثانية بني احلا�سلني 
على املركزين الأول والثاين، وتثبيت احلا�سل على الأكرث اأ�سواتا، وفـي حـال ت�سـاوي عــدد 

الأ�سوات جترى القرعة بينهما.
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ويعني املجل�س اأمينا لل�سر من الإدارة التنفـيذية فـي الجتماع ذاته.
كما ينتخب املجل�س فـي الجتماع ذاته اأع�ساء جلنتي التدقيق وال�ستثمار، من غري اأع�ساء 

اللجنة التنفـيذية وفقا لالآلية ذاتها.

املــادة ) 24 (

يحـــل النائـــب الأول حمـــل رئيــــ�س املجل�س فـي ممار�سة كافة اخت�سا�ساته املقـــررة قانونــا 
فـي حالـــة غيابـــه اأو وجــود مانــع يحـــول دون ممار�ستــه اخت�سا�ساتـــه، وفـي حالــة غيابهمــا 
اأو وجود مانع يحول دون ممار�ستهما اخت�سا�ساتهما يحل النائب الثاين حملهما، كما يجوز 

لرئي�س املجل�س اأن يفو�س بع�س �سالحياته اإلى اأحد نائبيه. 

املــادة ) 25 (

تكون للمجلــ�س ال�سالحيـات الالزمة لالإ�ســـراف والرقابـــة واملتابعــة علــى ممار�ســة الغرفـــة 
لخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي:

ر�سم ال�سيا�سة العامة للغرفة، ومتابعة تنفـيذها.   1

اعتماد اخلطة ال�سرتاتيجية للغرفة.   ٢

و�سع اخلطط والربامج وامل�سروعات الالزمة لأداء مهام الغرفة، ومتابعة تنفـيذها.   ٣

اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.   ٤

اقتـــــراح تعديــل هــــذا النظــــام، والالئحـــة، ورفعهمـــــا اإلــى اجلمعيـــة العامــة للغرفــــة    ٥
فـي اجتماعها غري العادي للموافقة.

اعتماد م�سروع امليزانية للعام املايل للغرفة.   ٦

املوافقة على اللوائح املالية والإدارية ولوائح �سوؤون العاملني فـي الغرفة، وغريها    ٧
من اللوائح.

وال�ستئجار،    ٨ واملنقولة،  الثابتة  وفروعها  الغرفة  باأموال  الت�سرف  على  املوافقة 
والقرو�س والت�سهيالت املالية للغرفة، وغريها من الأعمال والت�سرفات فـي حدود 

اخت�سا�سات الغرفة.

درا�سة تقارير الغرفة ربع ال�سنوية.   ٩
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مناق�ســة التقريــــر ال�سنـــوي عن اأعمـــال الغرفة، واحل�ســـاب اخلتامي بعــد اعتمـــاده    1٠
من مراقب احل�سابات ورفعهما اإلى اجلمعية العامة للغرفة للموافقة عليهما.

ت�سكيل املجال�س ال�ست�سارية واللجان القطاعية بالتن�سيق مع املحافظ فـي جميع    11
املجل�س  يراأ�س  اأن  على  منها،  كل  عمل  ونظام  اخت�سا�ساتها،  وحتديد  املحافظات، 
ال�ست�ســـاري فـي حمافظــــة م�سقـــط رئيـــ�س املجلـــ�س، ورئيـــ�س جملـــ�س اإدارة الفــــرع 

فــي املحافظــات الأخـرى.

تعيني الرئي�س التنفـيذي للغرفة وحتديد م�ستحقاته.   1٢

ويجوز للمجل�س اأن يفو�س بع�س �سالحياته للجنة التنفـيذية اأو رئي�س املجل�س اأو الرئي�س 
التنفـيذي.

وفـي جميــع الأحــوال، ل يجــوز للمجلـــ�س التدخـــل فـي اأي اأعمـــال تدخــل فـــي اخت�سا�ســات 
الإدارة التنفـيذية للغرفة، مبا فـي ذلك الخت�سا�سات املتعلقة ب�سوؤون العاملني.

املــادة ) 26 (

يخت�س رئي�س املجل�س ب�سفة خا�سة مبا ياأتي:

متثيل الغرفة اأمام الق�ساء وفـي �سالتها بالغري.   1

 متابعة مهام الغرفة ذات الطابع ال�سرتاتيجي، والإ�سراف على جميع اأعمالها.   ٢

رئا�سة اجتماعات اجلمعية العامة للغرفة واإدارتها.   ٣

امل�سرتكة والهيئات واللجان    ٤ الأعمال  الغرفة فـي ع�سوية جمال�س  تر�سيح ممثلي 
احلكومية والجتماعات املحلية والدولية.

املــادة ) 27 (

اأربع مرات على الأقل فـي العام،  يجب اأن يجتمع املجل�س فـي املقر الرئي�سي للغرفة )٤( 
وذلك بدعـــوة من رئيــ�س املجلــ�س اأو من ينوب عنــه، على اأن ت�سمــل الدعــوة جـــدول اأعمــال 

الجتماع.

املــادة ) 28 (

ل يكون اجتماع املجلــ�س �سحيحا اإل اإذا ح�ســره اأغلبية اأع�سائه على الأقــل، على اأن يكــون 
من بينهم رئي�س املجل�س اأو من يحل حمله.

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1449(

وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية عدد اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين.
كما يجوز عقد اجتماعات املجل�س والت�سويت على قراراته با�ستخدام و�سائل الت�سال املنا�سبة 
التي تتيح الت�سال ال�سفهي واملرئي املتزامن بني الأع�ساء   دون ح�سورهم فـي مكان واحد   

وب�سرط التمكن من التعرف على الأع�ساء احلا�سرين وتدوين ما تتم مناق�سته. 
ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير فـي حال اإجماع اأع�ساء املجل�س عليها، وتدرج فـي حم�سر 

اجتماع املجل�س التايل على اتخاذها.
وتكون مداولت املجل�س �سرية.

الفـــرع الثالـــث
جملـــ�س اإدارة الفـــرع

املــادة ) 2٩ (

ي�سكل جمل�س اإدارة الفرع من رئي�س ونائب له و)٣( ثالثة اأع�ساء، يتم انتخابهم بالقرتاع 
ال�سري من الأع�ساء امل�سجلني لدى فرع الغرفة، وتكون مدة ع�سويتهم )٤( اأربعة اأعوام 
ميالدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع للمجل�س، ويجوز ملن انتهت ع�سويته اإعادة الرت�سح 

لع�سوية جمل�س اإدارة الفرع.
وت�سري اأحكام املادتني )٢٧، ٢٨( من هذا النظام على جمل�س اإدارة الفرع.

املــادة ) 30 (

يكـون ملجل�س اإدارة الفــرع فـي نطـــاق اخت�سا�ســه املكانــي ال�سالحيــات الالزمــة لالإ�ســـراف 
والرقابة واملتابعة على اأعمال الغرفة فـي املحافظة وحتقيق اأهدافها بالتن�سيق مع املجل�س، 

وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي:

رفـــع املقرتحـــات املتعلقة بتطويـــر القطاعــات التجاريــة وال�سناعيــة والقت�ساديــة    1
فـي املحافظة اإلى املجل�س.

درا�سة التحديات القت�سادية فـي املحافظة، وو�سع املقرتحات املنا�سبة لها، ورفعها    ٢
اإلى املجل�س.

متثيل الغرفة فـي ح�سور الجتماعات اخلا�سة بقطاع الأعمال فـي املحافظة.   ٣
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ر�ســـد مقرتحـــات ومطالـــب الأع�ســـاء امل�سجلــني فـــي املحافظــة املتعلقـــة مبمار�ســـة    ٤
الأعمال ومناق�ستها مع اجلهات ذات العالقة فـي املحافظة.

ت�سجيــع الأع�ســاء امل�سجلــني وحثهــم علــى امل�ساركـــة فـــي املوؤمتـــرات وور�س العمـــل    ٥
والندوات والدورات ذات العالقة التي تقيمها اجلهات احلكومية وغري احلكومية.

امل�ساركة فـي اللجان واملجال�س التي ت�ستدعي م�سلحة فرع الغرفة واأع�سائها ال�سرتاك    ٦
فـيها فـي املحافظة.

وفـي جميع الأحوال، ل يجوز ملجل�س اإدارة الفرع التدخل فـي اأي اأعمال تدخل فـي اخت�سا�سات 
الإدارة التنفـيذية لفرع الغرفة، مبا فـي ذلك الخت�سا�سات املتعلقة ب�سوؤون العاملني.

الفـــرع الرابـــع

الإدارة التنفـيذيــــة

املــادة ) 31 (

يتولى الرئي�س التنفـيذي للغرفة ب�سفة خا�سة الآتي:

تنفـيذ القرارات املعتمدة من املجل�س.   1

ت�سيري جميع اأعمال الغرفة الإدارية واملالية وفقا للوائح املعتمدة من قبل املجل�س.   ٢

اإعــداد م�سروعــات اللوائح املاليــة والإداريـــة ولوائـــح �ســـوؤون العاملـــني فـي الغرفـــة،    ٣
وغريها من اللوائح، وعر�سها على املجل�س.

اإعداد اخلطط والربامج وامل�سروعات الالزمة لأداء مهام الغرفة.   ٤

اتخاذ كافة الرتتيبات الالزمة لعقد اجلمعية العامة للغرفة، واجتماعات املجل�س    ٥
واللجان، واملحا�سرات والدورات والندوات وور�س العمل واملوؤمترات.

رفـــع تقاريــر بالتحديــات وال�سعوبات واملخاطـــر الــتي تواجــه الغرفة اأو تعيـــق �سيـــر    ٦
اأعمالها.

اإعـــداد تقريــر ربــع �سنـــوي عــن اأداء الغرفــــة يبـــني موؤ�ســــرات الأداء وقيا�سهـــا، ورفعه    ٧
اإلى املجل�س.

للغرفة،    ٨ التقديرية  املوازنة  وم�سروع  الغرفة،  اأعمال  عن  ال�سنوي  التقرير  اإعداد 
واحل�ساب اخلتامي، وعر�سها على املجل�س.
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املــادة ) 32 (

يكون الرئي�س التنفـيذي م�سوؤول اأمام املجل�س عن طريقة اأداء واجباته وممار�سة �سالحياته 
فـي الغرفة.

الف�ســـل اخلامـــ�س

انتخابــــات الغرفــــــة

املــادة ) 33 (

جتــرى انتخابــات املجل�س وجملــ�س اإدارة الفــرع خالل )٩٠( ت�سعني يومـــا قبل نهايــة مــدة 
املجلـــ�س حتـــت اإ�ســـراف جلنــــة ت�سمــى "جلنـــة انتخابــــات الغرفـــة"، واإذا لـم تتــم النتخابـــات 

لأي �سبب من الأ�سباب يبقى املجل�س قائما حتى يتم اإجراء النتخابات.
ويعترب النتخاب حقا �سخ�سيا للع�سو امل�سجل، ول يجوز الإنابة اأو التوكيل فـيه.

ويحت�ســـب للع�ســـو امل�سجــل عنــد القيـــام برت�سيـــح اأع�ســـاء املجلـــ�س اأو جملـــ�س اإدارة الفــــرع 
اإذا كان من الفئة املمتازة عدد )٥( خم�سة اأ�سوات، ومن الفئة الأولى عدد )٤( اأربعة اأ�سوات، 
ومن الفئة الثانية عدد )٣( ثالثة اأ�سوات، ومن الفئة الثالثة عدد )٢( �سوتني، ومن الفئة 

الرابعة عدد �سوت واحد، ويجوز تعديل هذه الأوزان على النحو الذي تبينه الالئحة.
ويتم التظلم من قرارات "جلنة انتخابات الغرفة" اأمام جلنة ت�سمى "جلنة الطعون" خالل 

)٧( �سبعة اأيام من تاريخ اإعالن نتيجة النتخاب.
وي�ســـدر قــرار مــن الوزيــر بت�سكيــل جلنتــي النتخابـات والطعــون واأي جلــان اأخرى لزمـــة 

لالنتخابات، على اأن يبني القرار اخت�سا�سات كل جلنة، ونظام عملها.

املــادة ) 34 (

ي�سرتط فـيمن يرت�سح لع�سوية املجل�س اأو ملجل�س اإدارة الفرع الآتي:

بني ممثلي    1 من  املجل�س  لع�سوية  املرت�سحني  با�ستثناء  اجلن�سية  عماين  يكون  اأن 
الأجانب  وامل�ستثمرين  م�سقط،  بور�سة  فـي  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات 

احلا�سلني على اإقامة م�ستثمر.

اأن يكون حا�سال على موؤهل البكالوريو�س، اأو لديه خربة عملية فـي ممار�سة الأعمال    ٢
فـي القطاع اخلا�س ملدة ل تقل عن )1٠( ع�سرة اأعوام.
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 اأن يكون قد م�سى على ع�سويته فـي الغرفة مدة ل تقل عن )٥( خم�سة اأعوام.   ٣

األ تقل �سنه عن )٣٠( ثالثني عاما ميالديا.   ٤

 اأن يكون حممود ال�سرية، ح�سن ال�سمعة.   ٥

األ يكون موظفا فـي اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س    ٦
العتبارية العامة، اأو عامال باأجر فـي القطاع اخلا�س داخل �سلطنة عمان اأو خارجها 
با�ستثناء املرت�سحني لع�سوية املجل�س من الروؤ�ساء التنفـيذيني فـي �سركات امل�ساهمة 

العامة.
كما ي�سرتط فـيمن يرت�سح لرئا�سة املجل�س الآتي:

اأن يكون عماين اجلن�سية.  1
اأن تكــون لديـــه خبــرة عملية فـي ممار�ســـة الأعمال فـــي القطاع اخلا�س ملـــدة ل تقـل   ٢

عن )1٥( خم�سة ع�سر عاما.
وفـي جميع الأحوال، يجب توافر هذه ال�سروط فـي اليـــوم ال�سابــق علــى فتح بــاب الرت�ســح 

لنتخابات املجل�س اأو جمل�س اإدارة الفرع، بح�سب الأحوال.

املــادة ) 35 (

ل يجــوز الرت�ســح لرئا�ســة املجلــ�س لأكثــر مــن دورتني متتاليــتني ل تف�ســل بينهمـــا دورة 
واحدة، كما ل يجوز انتخاب اأكرث من ع�سو فـي املجل�س من �سركة واحدة، وفـي غري هاتني 

احلالتني يجوز ملن انتهت ع�سويته اإعادة الرت�سح لع�سوية املجل�س.

املــادة ) 36 (

اإذا مل يرت�سح لنتخابــات ع�سويــة املجل�س اأكرث من العدد املن�سو�س عليه فـي املادة )٢1( 
من هذا النظام، تعاد انتخابات املراكز ال�ساغرة خالل عام وفقا لالإجراءات املتبعة فـي هذا 

ال�ساأن.

املــادة ) 37 (

اإذا انتخب رئي�س جمل�س اإدارة الفرع رئي�سا للمجل�س تولى نائبه ممار�سة كافة اخت�سا�ساته 

املقررة قانونا.
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املــادة ) 38 (

اإذا �سغـــر من�ســب رئـي�س املجلــ�س اأو اأحد نائبيه يعقـــد اأع�سـاء املجل�س خـــالل )٧( �سبعة اأيام 

من تاريخ ال�سغور اجتماعا لهم فـي املقر الرئي�سي للغرفة برئا�سة رئي�س املجلـــ�س اأو اأحـــد 

نائبيــــه اأو اأكبـــر الأع�ســــاء �سنـــا، ح�ســب الأحـــوال، لينتخبــــوا من بينهم بالقتـــراع الـــ�سري 

من �سغر من�سبه.

اإدارة الفرع  اأع�ساء جمل�س  اأحد  اأو  اأو نائب  اأو رئي�س  اأع�ساء املجل�س  اأحد  واإذا خال مكان 

قبل انتهاء فرتته وجب �سغل مكانه من قبل اأحد املر�سحني بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج 

انتخابات املجل�س اأو جمل�س اإدارة الفرع عن الفرتة ذاتها بحيث يقدم الأكرث من حيث عدد 

اإبالغ املجل�س بخلو  الأ�سوات التي ح�سل عليها وذلك خالل )٦٠( �ستني يوما من تاريخ 

تعذر  واإذا  �سلفه،  ع�سوية  لفرتة  املكملة  الفرتة  هي  اجلديد  الع�سو  فرتة  وتكون  املكان، 

النتخابات  الأقل، فتجرى  اأ�سهر على  �ستة  املجل�س )٦(  املكان وبقي من مدة  هــذا  �سغـــل 

ل�سغل الع�سوية ال�ساغرة.

املــادة ) 3٩ (

ي�سرتط لإدلء الع�سو امل�سجل ب�سوته فـي يوم الت�سويت الآتي:

اأن يكون م�سددا للر�سم ال�سنوي املقرر لع�سوية الغرفة.   1

اأن يعمل لديه عامل عماين واحد على الأقل اأو اأن يكون من حاملي بطاقة ريادة    ٢

الأعمال من هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

الفــ�سل ال�ســـــاد�س

حقـــوق والتزامـــات الأع�ســاء املنتخبــني

املــادة ) 40 (

يكـــــون عمـــل اأع�ســــاء املجلــــ�س وجملــــ�س اإدارة الفـــرع تطوعيــــا ل يتقا�ســـون عليــــه اأجــــرا، 

عدا خم�س�سات ال�سفر، وبدل ح�سور الجتماعات وفقا ملا تبينه الالئحة.
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املــادة ) 41 (

تنتهي ع�سوية املجل�س وجمل�س اإدارة الفرع باأحد الأ�سباب الآتية:

فقد ع�سوية الغرفة طبقا حلكم املادة )1٣( من هذا النظام.   1

ال�ستقالة.   ٢

الوفاة.   ٣

فقد اأي من ال�سروط املن�سو�س عليها فـي املادة )٣٤( من هذا النظام.   ٤

عـــدم القـــدرة علــى مبا�سرة اأعمــال الع�سوية ب�سبب احلالـــة ال�سحية مبوجــب قـــرار    ٥

من اجلهة الطبية املخت�سة.

عدم ح�سور اجتماعات املجل�س )٣( ثالث مرات متتالية، اأو )٤( اأربع مرات منف�سلة    ٦

فـي العام الواحد، بدون عذر مقبول من املجل�س.

املــادة ) 42 (

يتعني على رئي�س املجل�س ونائبيه واأع�سائه، ورئي�س جمل�س اإدارة الفرع ونائبه واأع�سائه 

اإذا كانت لأي منهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي العقود اأو التفاقيات التي تربمها 

الغرفــــة، اإخطـــار املجلــ�س بذلك، والتنحي عن نظــر املو�ســــوع املعـــرو�س ب�ســاأن ذلك العقــــد 

اأو تلك التفاقية، ول يجوز له ح�سور مداولت املجل�س ب�ساأن هذا املو�سوع، اأو الت�سويت عليه.

وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة اإذا كان اأي منهم اأو زوجه اأو اأي من اأقاربه حتى الدرجة الثالثة 

ميلك ح�سة فـي ال�سركة التي تتعاقد معها الغرفة، اأو كان ع�سوا فـي جمل�س اإدارتها.

 ويرتتب على خمالفة اأحكام هذه املادة بطالن العقد اأو التفاقية.

املــادة ) 43 (

واأع�ســـاوؤه  الفــرع ونائبــه  اإدارة  واأع�ســـاوؤه، ورئــي�س جملـــ�س  املجل�س ونائبــاه  يكــون رئي�س 

م�سوؤولني اأمام اجلمعية العامة للغرفة عن كـــل خمالفــة للنظـــام واإ�ســاءة ا�ستعمـــال اأمــوال 

اإل بانق�ساء )٥( خم�سة  ال�ساأن  امل�سوؤولية فـي هذا  اأو تبديدها، ول ت�سقط دعوى  الغرفة 

اأعوام من تاريخ انتهاء ع�سويتهم.
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املــادة ) 44 (

يحظر على رئي�س املجل�س ونائبيه واأع�سائه، ورئي�س جمل�س اإدارة الفرع ونائبه واأع�سائه 
القيـــام باأي اأعمال متكنهم من التاأثيـــر علـــى الأع�ســـاء امل�سجلني اأو غريهــم ب�سكـــل مبا�ســـــر 
اأو غري مبا�سر اأو تقدمي منفعة لهم بغر�س احل�سول على اأ�سواتهم فـي دورة املجل�س التالية.

الف�ســـل ال�سابـــع

التفتيــــ�س

املــادة ) 45 ( 

يجوز لعدد )٢٠٠( مائتي ع�سو على الأقل من الأع�ساء امل�سجلني اأن يتقدموا بطلب كتابي 
اإلى رئي�س املجل�س للقيام بتعيني مراقب ح�سابات للتفتي�س على اأعمال الغرفة فـيما ين�سب 
اإلى رئيـــ�س املجلــ�س اأو اأحد نائبيه اأو اأحد اأع�سائه اأو رئي�س جمل�س اإدارة الفرع اأو نائبــه 
اأو اأحد اأع�سائه، اأو الإدارة التنفـيذية اأو مراقب احل�سابات من خمالفات ج�سيمة فـي اأداء 

واجباتهم.
كمــا يجـــوز لرئيــ�س املجلــ�س   من تلقــاء نف�ســه   الأمــر بتعيني مراقـــب ح�سابــات للتفتيــ�س 

على اأعمال الغرفة.

املــادة ) 46 (

اأدلة  اأن يكون الطلب املن�سو�س عليه فـي املادة )٤٥( من هذا النظام م�ستمال على  يجب 
جدية بوجود املخالفات مما يربر اتخاذ هذا الإجراء.

ويحيـــل رئــي�س املجل�س الطلب اإلى من يعينه ل�سماع اأقوال طالبي التفتي�س اأو اأحــد نائبيــه 
اأو اأع�سائه، اأو رئي�س جمل�س اإدارة الفرع اأو نائبه اأو اأع�سائه، اأو الإدارة التنفـيذية اأو مراقب 
راأيه،  اأعماله مت�سمنا  بنتيجة  تقريرا  يعد  اأن  اأقوالهم، على  �سماع  احل�سابات، ومن يرى 

ويعر�سه على رئي�س املجل�س.

املــادة ) 47 (

يجوز لرئي�س املجل�س اأن يعني على نفقة طالبي التفتي�س مراقب ح�سابات من بني املرخ�س 
لهم لإجراء التفتي�س على اأعمال الغرفة و�سجالتها، وعلى الإدارة التنفـيذية متكني املراقب 
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اأو يكون لهم حق  من الطالع على ال�سجالت والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها، 
احل�سول عليها وكافة ما يكون متعلقا ب�سوؤون الغرفة.

ويجب على املراقب رفع تقرير مف�سل عن مهمته اإلى رئي�س املجل�س خالل الأجل املحدد 
فـي قرار التعيني.

املــادة ) 48 (

اإذا تبني لرئي�س املجل�س من واقع تقرير مراقب احل�سابات �سحة املخالفات املن�سوبة، يتعني 
عليه اتخاذ التدابري الالزمة، ودعوة اجلمعية العامة للغرفة اإلى اجتماع غري عادي خالل 

)٣٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التقرير، للنظر فـي املخالفات واتخاذ قرار فـيها.

املــادة ) 4٩ (

يجــوز للجمعيــة العامة للغرفة فـي اجتماعها غري العادي اإ�سقاط ع�سوية رئي�س املجل�س 
اأو اأحد نائبيه اأو اأع�سائه، اأو رئي�س جمل�س اإدارة الفرع اأو نائبه اأو اأع�سائه، اأو اإنهاء التعاقد 
مع مراقب احل�سابات اأو اإنهاء خدمة اأي من العاملني فـي الإدارة التنفـيذية، اإذا ثبت ارتكاب 
اأي منهم املخالفات التي تناولها تقرير التفتي�س، وذلك دون الإخالل بامل�سوؤولية املرتتبة 

على اأي منهم.
ول يجوز اإعادة انتخاب من مت اإ�سقاط ع�سويته وفقا لهذه املادة قبل انق�ساء )٥( خم�سة 

اأعوام من تاريخ الإ�سقاط.

املــادة ) 50 (

يجوز حل املجل�س بقرار م�سبب من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء، وذلك فـي احلالت 
الآتية:

عدم انعقاد املجل�س ملدة تتجاوز )٣( ثالثة اأ�سهر.   1

عــدم انعقـــاد اجلمعيـــة العامـــة للغرفــة خــالل )٣( ثالثــة اأ�سهــر مــن تاريــخ دعوتهــا    ٢
لالجتماع.

اإذا ارتكـــب املجلـــــ�س خمالفــــــة ج�سيمـــة لهـــذا النظـــام اأو اللوائــح ال�ســـادرة مبوجــــبه    ٣
اأو خالف النظام العام اأو الآداب.

وتتم الدعوة لنتخاب جمل�س جديد خالل )٩٠( ت�سعني يوما من تاريخ احلل، واإلى حني 
ت�سكيل املجل�س اجلديد تقوم بت�سيري اأعمال الغرفة جلنة ت�سكل بقرار من الوزير.
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الف�ســــل الثامـــن

ماليــــــة الغرفــــة

املــادة ) 51 (

تكون للغرفة ميزانية م�ستقلة، ويبداأ العام املايل للغرفة فـي اليوم الأول من �سهر يناير، 
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام.

املــادة ) 52 (

تتكون موارد الغرفة مما ياأتي:

الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الغرفة مقابل الع�سوية وما توؤديه من خدمات.   1

ريع العقارات اململوكة للغرفة، وعوائد ا�ستثمارات اأموالها.   ٢

عوائـــد تنظيـــم املعار�س اخلا�سة واملحا�سرات والنــدوات وور�س العمل واملوؤمتــرات،    ٣
اأو التي ت�سارك فـي تنظيمها.

ح�سيلة ثمن املطبوعات والدوريات التي ت�سدرها.   ٤

املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها.   ٥

اأي موارد اأخرى يوافق عليها املجل�س.   ٦

املــادة ) 53 (

يعني املجل�س م�سرفا اأو اأكرث من امل�سارف املحلية املعتمدة فـي �سلطنة عمان لإيداع اأموال 
الغرفة، وتبني الالئحة املالية قواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال.

املــادة ) 54 (

يكون للغرفة مراقب ح�سابات واحد على الأقل يتم تعيينه كل عام من بني املرخ�س لهم 
لإحدى  كمراقب ح�سابات  تعيينه  �سبق  قد  يكون  واأن  واملراجعة،  املحا�سبة  مهنة  مبزاولة 
اإدارية  اأو  فنية  اأي خدمات  الغرفة  اإلى  يقدم  اأن  له  العامة، ول يجوز  امل�ساهمة  ال�سركات 
اأو ا�ست�سارية، ول يجوز التجديد ملراقب احل�سابات نف�سه ملدة تزيد على )٤( اأربعة اأعوام 

متتالية.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/57

باإعادة تنظيم اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان 

�سلطـان عمـان نحن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/124 باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد 

اخت�سا�ساتها، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/20 بتمديد ع�سوية اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق 

الإن�سان، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

تن�سـاأ جلنــة وطنية حلقوق الإن�سان ت�سمى "اللجنـــة العمانيــة حلقــوق الإن�ســان" تكــون لهـــا 

ال�سخ�سية العتبارية، ويكون مقرها فـي حمافظة م�سقط، ويجوز للجنة اإن�ساء فروع لها 

فـي املحافظات الأخرى.

املــادة الثانيـــة

يعمل فـي �ساأن اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان باأحكام النظام املرفق.

املــادة الثالثـــة 

اإعادة ت�سكيلها مبا يتوافق  ت�ستمر ع�سوية اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان حتى 

مع النظام املرفق.
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املــادة الرابعــة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/124 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم 

والنظام املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامهما.

املــادة اخلام�سـة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 5 مــن ذي الحجة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 4 مــن يوليـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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نظام اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان

املــادة ) 1 (

ت�سكل اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان من )14( اأربعة ع�سر ع�سوا من ذوي اخلربة واملهتمني 
بحقوق الإن�سان، ومن ممثلني عن عدد من اجلهات احلكومية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.

املــادة ) 2 (

ي�سدر بتعيني اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان مر�سوم �سلطاين.

املــادة ) 3 (

ينتخب اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان فـي اأول اجتماع لهم رئي�سا ونائبا للرئي�ض 
من غري ممثلي اجلهات احلكومية.

املــادة ) 4 (

تكـــون مــــدة الع�سوية فـي اللجنــــة العمانيـــة حلقـــوق الإن�ســان )4( اأربعـــة اأعـــوام، تتزامـــن 
مع فرتة جمل�ض عمان، قابلة للتجديد ملدة واحدة.

املــادة ) 5 (

رئيــــ�ض اللجنــــة العمانيـــة حلقـــوق الإن�سان هــــو الذي ميثلهـــا اأمـــام الق�ساء وفــــي �سلتهــــا 
مع الغري، ويحل حمله نائبه عند غيابه اأو خلو من�سبه.

املــادة ) ٦ (

املت�سلة  اأن�سطتها  التام فـي ممار�سة  بال�ستقالل  الإن�سان  العمانية حلقوق  اللجنة  تتمتع 
بحقوق الإن�سان.

املــادة ) 7 (

يكون للجنة العمانية حلقوق الإن�سان اأمانة فنية، واأمني لالأمانة الفنية وت�سدر اللجنة 
قرارا بتعيينه من بني اأع�سائها اأو من غريهم.

املــادة ) ٨ (

يخت�ض اأمني الأمانة الفنية للجنة العمانية حلقوق الإن�سان بتنفيذ قراراتها والإ�سراف 
على �سوؤونها املاليــة والإدارية وفقا لالئحة الداخليـــة، كما يح�سر اجتماعاتها دون اأن يكون 

لـــه حــــق الت�سويت.
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املــادة ) ٩ (

تقــوم اللجنــة العمانية حلقوق الإن�سان باإعداد الالئحة الداخليــة املنظمة لنظــام عملهـــا 
و�سوؤونها املالية والإدارية.

املــادة ) 10 (

تهدف اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان اإلى تعزيز وحماية حقوق الإن�سان فـي �سلطنة عمان، 
ان�سمت  التي  الدولية  واملواثيق والتفاقيات  الأ�سا�سي للدولة،  النظام  به  وفق ما يق�سي 

�سلطنة عمان اإليها والقوانني ال�سارية.

املــادة ) 11 (

تخت�ض اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان بالآتي:
1 - و�سع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق الإن�سان ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق مـــع كافــة 

اجلهات املخت�سة بحقوق الإن�سان.
2 - متابعة حماية حقوق الإن�سان وحرياته فـي �سلطنة عمان وفقا للنظام الأ�سا�سي 
للدولة، واملواثيق والتفاقيات الدولية التي ان�سمت �سلطنة عمان اإليها والقوانني 

ال�سارية.
واملنظمــات غري  الدوليــة  واملنظمـــات  الأجنبيــة  تثيــره احلكومــات  قــد  ر�ســـد ما   -  3
احلكومية من مالحظات فـي جمال حقوق الإن�سان فـي �سلطنة عمان، والتن�سيق 

مع اجلهات املعنية للتحقق منها والرد عليها.
الإن�سان  املتعلقة بحقوق  امل�سائل  فـي  الدولة  فـي  املعنية  للجهات  امل�سورة  تقدمي   -  4

وحرياته، وامل�ساهمة فـي اإعداد التقارير التي تتناول هذه املوا�سيع.
٥ - ر�سد اأي خمالفات اأو جتاوزات متعلقة بحقوق الإن�سان فـي �سلطنة عمان، وامل�ساعدة 

فـي ت�سويتها وحلها.
والتجمعات  وامل�ست�سفيات  الحتجاز  واأماكن  لل�سجون  امليدانية  الزيارات  اإجراء   -  ٦

العمالية ور�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان فيها.
ب�ساأنها للجهات  والتو�سية  الإن�سان، ودرا�ستها  ال�سكاوى فـي جمال حقوق  تلقي   -  ٧

املخت�سة، ومتابعتها.
8 - التعاون مع الآليات الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، واإعداد التقارير وامل�ساركة 

فـي الجتماعات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان على امل�ستوى الإقليمي اأو الدويل.
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املوؤمترات والدورات والندوات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان بالتن�سيق مع  ٩ - تنظيم 
اجلهات املخت�سة.

10 - متثيل �سلطنة عمان فـي املوؤمترات والفعاليات والجتماعات الإقليمية والدولية 
املتعلقة بحقوق الإن�سان.

املــادة ) 12 (

املـــوارد املاليــة للجنــــة العمانيـــة حلقـــوق الإن�ســـان من العتمــادات التي تخ�س�ض  تتكــون 
فـي امليزانية العامة للدولة، واأي موارد اأخرى تقر من قبل جمل�ض الوزراء.

املــادة ) 13 (

جتتمــــع اللجنــة العمانيـــة حلقـــوق الإن�سان بدعوة من رئي�سها )4( اأربـــع مـــرات فـي العــام 
اأو كلمــــا دعـــــــت احلاجــــــة اإلى ذلك، ويكون اجتماعها �سحيحــا بح�ســــور ثلثـي اأع�سائهـــا، 
علـــى اأن يكــون مـــن بينهم الرئيـــ�ض اأو نائبــــه، وت�سدر قراراتهـــا باأغلبيـــة اأ�ســـوات الأع�ســـاء 
احلا�سرين مــن ممثلــي املجتمــع املدنــي، وعند الت�ســـاوي يرجـــح اجلانب الذي منــه رئيـــ�ض 
الجتماع. وي�سارك الأع�ساء من ممثلــــي اجلهات احلكومية فـي اأعمـــال اللجنـــة العمانيـــة 

حلقوق الإن�سان وح�سور اجتماعاتها دون اأن يكون لهم حق الت�سويت.

املــادة ) 14 (

يجــوز للجنــة العمانية حلقوق الإن�ســان ال�ستعانـــة مبن تراه منا�سبـــا ملعاونتهـــا علــــى اأداء 
مهامها، وح�سور اجتماعاتها دون اأن يكون له حق الت�سويت.

املــادة ) 15 (

معاونة  العامة  العتبارية  الأ�سخا�ض  من  وغريها  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  على 
لخت�سا�ساتهــا،  مبا�سرتهــا  وتي�سيــر  مهامهــا،  اأداء  فـي  الإن�سان  حلقوق  العمانية  اللجنة 
وتزويدهـــا مبا تطلبه من بيانات اأو معلومات تت�سل بهذا الخت�سا�ض، ومبا ل يتعار�ض 

مع القوانني والنظم املعمول بها.

املــادة ) 1٦ (

تعد اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان تقريرا �سنويــا عن جهودها ون�ساطها ت�سمنه ما تراه 
من اقرتاحات فـي نطاق اخت�سا�ساتها، وترفع تقريرها اإلى ال�سلطان.
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وزارة الداخليــة

قـــرار وزاري

رقم 2022/135

ب�ساأن الإجـازة ال�سنويــة للمجالـ�س البلديـة

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126، 

واإلى الالئحـــة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤/2022،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تكـــــون اإجــــــازة املجالـــــ�س البلديــــة ال�سنويــــــة ملـــدة �سهــرين ابتـــداء مـــن يــــوم الأحــــد املوافـــق 
1٧ من يوليــــو 2022م.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 4 مـن ذي احلجـة 1443هـ
املـوافــــق: 3 مـن يوليــــــــــــــو 2022م 

حمود بن في�سل البو�سعيدي
وزيــــــر الداخليــــــة
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 الهيئـة العامـة ل�ســوق املـال
قـــرار

رقـم خ/١0٧/2022
باإ�سدار الئحة تنظيم مزاولة ن�ساط 

اإدارة دورة اإيــرادات مطالبـات التاأمــني ال�سحــي 

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5،
واإلى القرار رقم خ/2007/31 ب�ساأن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني، 

واإلى منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ال�سادرة بالقرار رقم 2019/34،
واإلى قواعد التاأمني ال�سحي ال�سادرة بالقرار رقم 2019/78، 

واإلى الئحــــة تنظيم مزاولــــة ن�ســـاط اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحـــي ال�ســـادرة بالقــــرار 
رقم خ/2020/34،

واإلى موافقة وزارة املالية،
واإلى موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 
يعمل باأحكام الئحة تنظيم مزاولة ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي، 

املرفقة. 

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: ٧ مـن ذي احلجة ١443هـ
املـوافــــق: ٦ مـن يوليــــــــــــو 2022م 

  عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـي
الرئي�ص التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحـة تنظيـم مزاولـة ن�سـاط 

اإدارة دورة اإيـرادات مطالبـات التاأمـني ال�سحـي

الف�ســـل االأول 

تعريفــات واأحكـــام عامــة 

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر: 

١- الهيئة: 

الهيئة العامة ل�سوق املال. 

2- الرئي�س التنفـيذي:

الرئي�ص التنفـيذي للهيئة.

3- ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي:

ن�ساط لتنظيم الدورة امل�ستندية وتقدمي خدمة رفــــع املطالبـــــات التاأمينية ومتابعتها 
ومعاجلتها نيابة عن مقدم اخلدمة ال�سحية اإلى �سركة التاأمني. 

4- الرتخي�س: 

املوافقة الكتابية ال�سادرة من الهيئة ملزاولة ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني 
ال�سحي.

5- املرخ�س له: 

ال�سخ�ص االعتباري ال�سادر له الرتخي�ص.

٦- �سركة التاأمني:

ال�سركة املرخ�ص لها من الهيئة ملزاولة ن�ساط التاأمني ال�سحي.

٧- �سركة اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي:

ال�سركة املرخ�ص لها من الهيئة ملزاولة ن�ساط اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي.
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8- مقدم اخلدمة ال�سحية: 

اخلدمات  لتقدمي  الهيئة  لدى  وامل�سجل  ال�سحة،  وزارة  من  املعتمد  ال�سحي  املرفق 

ال�سحية فـي �سلطنة عمان. 

9- الرتميز الطبي:

النظام املعتمد من قبل الهيئة الإدارة املعلومات ال�سحية والذي ي�ستخدم فـي ت�سخي�ص 

وو�سف حاالت املر�سى من خالل رموز واخت�سارات وم�سطلحات طبية موحدة.

املــادة ) 2 (

بعد احل�سول  اإال  ال�سحي  التاأمني  اإيرادات مطالبات  دورة  اإدارة  ن�ساط  ال يجوز ممار�سة 

على ترخي�ص بذلك من الهيئة.

كما ال يجوز ل�سركة التاأمني اأو مقدم اخلدمة ال�سحية اأو �سركة اإدارة مطالبات التاأمني 

ال�سحي التعامل مع اأي �سخ�ص يزاول ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي 

غري املرخ�ص له.

املــادة ) 3 (

يجوز للمرخ�ص له اأن يقدم خدماته الأكرث من مقدم خدمة �سحية، كما يجوز له اإبرام 

االتفاقات معهم.

املــادة ) 4 (

يجـــوز للهيئــة التوقــــف موؤقتـــا عــن اإ�ســدار تراخيــ�ص جديــدة للمــدة التي تراهــا منا�سبــة 

متى اقت�ست ال�سرورة ذلك.

املــادة ) 5 (

ال يجوز للمرخ�ص له متلك اأو ت�سغيل اأو اإدارة اأي مقدم خدمة �سحية اأو اإحدى ال�سركات 

لال�سرتاطات  وفقا  اإال  ال�سحي،  التاأمني  مطالبات  اإدارة  اأو  التاأمني  قطاع  فـي  العاملة 

وال�سوابط التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن.
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الف�ســل الثانــي

الرتخيـــــــ�س

املــادة ) ٦ (

ي�سرتط ملنح الرتخي�ص ما ياأتي:
اأن يتخذ ال�سخ�ص طالب الرتخي�ص �سكل ال�سركة وفق اأحكام الت�سريعات املعمول    1

بها.

اأال يقل راأ�ص مال ال�سركة عن )300.000( ثالثمائـــة األـــف ريال عماين، مــع عــدم    2
االإخالل باحلد االأدنى لراأ�ص مال ال�سركة وفقا لقانون ال�سركات التجارية.

اأن يكون غـــر�ص ال�سركــة الوحيـــد هو مزاولــة ن�ساط اإدارة دورة اإيـــرادات مطالبـــات    3
التاأمني ال�سحي.

اأن يكــــون لل�سركــــة مديــــر متفـــرغ تتوفـــر فـيــــه ال�ســـروط التـــي حتددهــــا الهيئــــة،    4
وعلى االأخ�ص ما ياأتي:

اأن يكــون حا�سـال على موؤهــل جامعـــي، اأو مـــا يعادلـــه من اإحــدى اجلامعـــات،  اأ   
اأو املوؤ�س�سات العلمية املعرتف بها فـي �سلطنة عمان، وذلك فـي تخ�س�ص اإدارة 

الرعاية ال�سحية، اأو التاأمني، اأو اإدارة االأعمال، اأو اإدارة دورة االإيرادات.
اأن يكـــــون لديــــه خبـــرة فـي جمـــــال تخ�س�ســــه ال تقــــل عـــن )7( �سبــــع �سنـــــوات  ب   

بعــد احل�ســول علـى املوؤهــل الالزم.
اأن يقدم �سهادة عدم حمكومية. ج   

اأن يكــــــون لل�سركـــة طبيـــب متفـرغ تتوفــــــر فـيــه ال�سروط التــــي حتددهــــا الهيئـــــة،    5
وعلــى االأخـــ�ص مــا ياأتـــي:

اأن يكون حا�سال على ترخي�ص من اجلهة املخت�سة مبزاولة مهنة الطب. اأ   
اأن يكـــون لديـــه خــربة عمليــة ال تقـــل عــن )3( ثـــالث �ســــنوات بعـــد احل�ســـول  ب   

على املوؤهل فـي جمال اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي.
ج   اأن يقدم �سهادة عدم حمكومية.

تعيـني ما ال يقل عن )3( ثالثة مرمزين طبيني، على اأن يكونوا حا�سلني على رخ�سة    	
الرتميز الطبي املحددة من قبل الهيئة وال�سهادة املعتمدة فـي هذا ال�ساأن.   
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املــادة ) ٧ (

يقدم طلب املوافقة املبدئية على مزاولة ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي 
وفقا للنموذج املعد لذلك، وال يرتتب على تقدميه اأي التزام على الهيئة، على اأن ي�ستمل 

الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية:
البيانات االأ�سا�سية لطالب الرتخي�ص.   1

�ســورة طبــق االأ�سـل من عقــد التاأ�سيــ�ص، والنظـــام االأ�سا�ســي، وال�سجـــل التجـــاري،    2
و�سهادة االنت�ساب اإلى غرفة جتارة و�سناعة عمان. 

بيان باأ�سماء وجن�سية امل�ساركني فـي ال�سركـــة اأو امل�ساهمــني فـيها بالن�سبــة لل�سركــات    3
امل�ساهمة الذين ميلكون اأ�سهما فـي راأ�ص مالها تتجاوز ن�سبتها )5%( خم�سة فـي املائة.

اإي�سال �سداد الر�سوم املقررة.   4

اأي م�ستندات، اأو بيانات اأخرى حتددها الهيئة.   5

املــادة ) 8 (

يجب على طالب الرتخي�ص فـي حالة ح�سوله على املوافقة املبدئية، اأن يقدم اإلى الهيئة 
امل�ستندات  املوافقة،  هذه  على  احل�سول  تاريخ  من  يوما  �ستون   )	0( اأق�ساها  مدة  خالل 
االآتية، بغر�ص احل�سول على الرتخي�ص، واإال عدت تلك املوافقة كاأن مل تكن، وال يرتتب 

على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة الهيئة:
ن�سخة من �سند امللكية اأو عقد االإيجار للمقر املقرتح.   1

�سلطنة    2 فـي  املرخ�سة  التاأمني  �سركات  اإحدى  عن  �سادرة  املهنية  االأخطار  وثيقة 
عمان، على اأال تقل قيمتها عن )100.000( مائة األف ريال عماين.

�سهادة م�سرفـية تفـيد ا�ستيفاء راأ�ص املال املطلوب.   3

املرخ�سة    4 امل�سارف  اأحد  عن  �سادر  الهيئة  ل�سالح  م�سروط  غري  م�سرفـي  �سمان 
فـي �سلطنة عمان بالقيمة، واملدة التي حتددها الهيئة، وذلك ل�سمان ح�سن تنفـيذ 

�سروط الرتخي�ص، والوفاء بااللتزامات املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة.

ما يفـيد تعيني مدير وطبيب متفرغني لل�سركة.   5

ما يفـيد تعيني )3( ثالثة مرمزين طبيني.   	
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غ�سل    7 مكافحة  مبتطلبات  التام  االلتزام  تكفل  التي  باالإجراءات  التقيد  يفـيد  ما 
االأموال، ومتويل االإرهاب.

الرتخي�ص،    8 طالب  خالله  من  يعمل  الذي  االإلكرتوين  للنظام  تف�سيلي  تقرير 
واالإجراءات التي تكفل حمايته، و�سمان فعاليته.

خطة التوظيف والتدريب والتاأهيل للعاملني لدى طالب الرتخي�ص.   9

اأي م�ستندات اأخرى حتددها الهيئة.   10

املــادة ) 9 (

ي�سدر الرتخي�ص ملدة )2( عامني بقرار من الرئي�ص التنفـيذي خالل مدة ال تتجاوز )0	( 
املن�سو�ص  واملتطلبات  ال�سروط  جميع  الرتخي�ص  طالب  ا�ستيفاء  تاريخ  من  يوما  �ستني 

عليها فـي هذه الالئحة.
ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة اأو ملدد مماثلة بناء على طلب يقدم اإلى الهيئة وفقا للنموذج 

املعد لذلك فـي موعد اأق�ساه )0	( �ستون يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�ص.
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ال تتجاوز )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ 

تقدميه، واإال اعترب الطلب مرفو�سا.
جميع  ا�ستيفائه  عن  ف�سال  التزاماته،  بجميع  له  املرخ�ص  وفاء  التجديد  عند  ويراعى 

ال�سروط، واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص ابتداء.

املــادة ) ١0 (

تخطر الهيئة طالب الرتخي�ص اأو املرخ�ص له   بح�سب االأحوال   فـي حالة عدم ا�ستيفاء 
طلب الرتخي�ص اأو جتديده لل�سروط، واملتطلبات املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة باأوجه 
النق�ص فـي طلبه، ومنحه مهلة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره ال�ستكمال 

اأوجه النق�ص، واإال عد الطلب كاأن مل يكن.

املــادة ) ١١ (

يجوز للهيئة اأن تطلب من طالب الرتخي�ص اأي تو�سيحات، اأو بيانات، اأو معلومات اإ�سافـية، 
متى راأت ذلك �سروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص، وذلك خالل اأجل ال يتجاوز )30( ثالثني 
يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع ال�سروط، واملتطلبات املن�سو�ص عليها فـي 

هذه الالئحة.
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املــادة ) ١2 (

يجوز للهيئة اإلغاء الرتخي�ص فـي اإحدى احلاالت االآتية:
اإذا مل يبا�سر املرخ�ص له ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي خالل    1

اأو عذر  اإذن  تاريخ ح�سوله على الرتخي�ص دون  اأ�سهر من  �ستة  اأق�ساها )	(  مدة 
مقبول من الهيئة.

اإذا تنازل املرخ�ص له اإلى الغري عن الرتخي�ص اأو عن احلقوق وااللتزامات النا�سئة    2
عنه دون موافقة من الهيئة.

دورة    3 اإدارة  بن�ساط  ال�سلة  ذات  الهيئة  تعليمات  اأو  قرارات  له  املرخ�ص  خالف  اإذا 
اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي، اأو االأحكام املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) ١3 (

يجوز للهيئة بدال من اإلغاء الرتخي�ص اأن تتخذ حيال املرخ�ص له املخالف اأحد االإجراءين 
االآتيني:

اإنذاره باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل مدة اأق�ساها )7( �سبعة اأيام من تاريخ االإنذار.   1

وقف الرتخي�ص ملدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة مماثلة.   2

املــادة ) ١4 (

ينق�سي الرتخي�ص فـي اإحدى احلاالت االآتية:
انق�ساء املدة املحددة له دون جتديده خالل االأجل املن�سو�ص عليه فـي املادة )9( من    1

هذه الالئحة، اأو اإذا رف�ست الهيئة جتديده.

�سدور حكم نهائي باإ�سهار اإفال�ص املرخ�ص له، اأو حله وت�سفـيته، اأو انق�ساء مدته.   2

ثبوت ح�سول املرخ�ص له على الرتخي�ص عن طريق الغ�ص اأو التدلي�ص اأو التزوير    3
اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة.

طلب املرخ�ص له اإنهاء الرتخي�ص، على اأن ي�سرتط فـي هذه احلالة احل�سول على    4
موافقة الهيئة، والتاأكد من وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته.
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الف�ســل الثالـــث

التزامــات املرخـ�س لـه 

املــادة ) ١5 (

يجب على املرخ�ص له االلتزام بقواعد ممار�سة املهنة، واآدابها ال�سادرة عن الهيئة، وبتحقيق 
م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة منه.

املــادة ) ١٦ (

يجب على املرخ�ص له اأن يربط النظام االإلكرتوين الذي يعمل من خالله بنظام التاأمني 
وفق  وذلك  الهيئة،  اآخر حتدده  اإلكرتوين  نظام  وباأي  الهيئة،  لدى  االإلكرتوين  ال�سحي 

ال�سوابط، واال�سرتاطات التي ت�سعها فـي هذا ال�ساأن. 

املــادة ) ١٧ (

يجب على املرخ�ص له ا�ستخدام رخ�سة الرتميز الطبي املعتمدة من قبل الهيئة فـي نظامه 
االإلكرتوين.

املــادة ) ١8 (

يجب على املرخ�ص له توفـري احلماية الالزمة للنظام االإلكرتوين الذي يعمل من خالله 
وتاأمني البيانات واملعلومات من اأي اخرتاق اإلكرتوين، اأو ولوج �سخ�ص غري م�سرح له اإليه، 
واأن ي�سع االآليات التي تكفل ا�ستعادة البيانات اأو املعلومات فـي حالة فقدانها الأي �سبب من 

االأ�سباب.
اأو حدوث  الطوارئ  ملواجهة حاالت  الالزمة  والتدابري  االإجراءات  اتخاذ  عليه  يجب  كما 
اأو خلل فني فـي النظام االإلكرتوين، مبا ي�سمن عدم توقفه عن العمل، وا�ستمرار  عطل 

ت�سغيله بكفاءة، وفاعلية.

املــادة ) ١9 (

برقم  بن�ساطه  ال�سلة  ذات  وامل�ستندات  االأوراق،  جميع  ت�سمني  له  املرخ�ص  على  يجب 
الرتخي�ص ال�سادر له، كما يلتزم باإخطار الهيئة بكل تغيري يطراأ على البيانات اأو املعلومات 

التي يت�سمنها الرتخي�ص خالل )7( �سبعة اأيام من حدوث التغيري.
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املــادة ) 20 (

يجب على املرخ�ص له اإجراء كافة العمليات املتعلقة بن�ساطه داخل �سلطنة عمان، واأن يلتزم 
بال�سرية التامة جلميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يطلع عليها بحكم 
مزاولـــة ن�ساطـــه، ويحظــر عليــــه االإف�ساح للغري عن اأي منهــــا اإال بنـــاء علـــى اإذن �سريــــح 
اأو موافقــة �سريحـة من �ساحـــب ال�ســاأن ممــن تتعلق به البيانات واملعلومات  من الهيئة، 
والوثائق وامل�ستندات ال�سريــة، اأو تنفـيذا حلكم القانــون، اأو الأمر ق�سائي �سـادر مــن االدعـــاء 

العام اأو املحكمة املخت�سة، بح�سب االأحوال.

املــادة ) 2١ (

يجب على املرخ�ص له جتاه مقدم اخلدمة ال�سحية االلتزام باالآتي:
اإدارة النظام االإلكرتوين ملقدم اخلدمة ال�سحية.   1

التاأكد من هوية املوؤمن عليه، ومدى ا�ستحقاقه للخدمة العالجية.   2

ال�سحية  اخلدمة  ملقدم  االإلكرتوين  النظام  فـي  املدخلة  البيانات  اأن  من  التحقق     3
واملتعلقة مبر�ص املوؤمن عليه وت�سخي�سه وعالجه مطابقة لرموز نظام الرتميز 

الطبي املعتمد.

معاجلة املطالبات املرفو�سة من قبل �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة مطالبات التاأمني     4
ال�سحي، ومعرفة م�سدر امل�سكلة والعمل على ت�سحيحها.

اأنظمة  ا�ستخدام  على  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  لدى  العاملني  وتاأهيل  تدريب     5
الرتميز الطبي املعتمدة، واالأنظمة التي قد ت�ستحدث م�ستقبال فـي هذا ال�ساأن.

للموؤمن  املقدمة  العالجية  املتعلقة باخلدمات  ال�سحي  التاأمني  حتويل مطالبات     	
عليه اإلكرتونيا اإلى �سركة التاأمني اأو �سركة اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي نيابة 
عن مقدم اخلدمة ال�سحية، و�سمان ا�ستالمهم لتلك املطالبات وفقا للمدد الزمنية 

املحددة لذلك.

متابعة حت�سيل االأموال عن اخلدمات العالجية املقدمة للموؤمن عليه، اإ�سافة اإلى     7
املبالغ امل�سرتدة عن املطالبات املرفو�سة والتاأكد من دفعها من قبل �سركة التاأمني 

فـي املدد الزمنية املحددة لذلك، اإ�سافة اإلى عمل الت�سويات املالية الالزمة.
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8   حتديد ر�سوم تقدمي اخلدمات العالجية للموؤمن عليه باالتفاق مع �سركة التاأمني 
اأو �سركة اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي.

االإلكرتوين  النظام  فـي  عليه  للموؤمن  املقدمة  العالجية  اخلدمات  جميع  توثيق     9
ملقدم اخلدمة ال�سحية.

10   حت�سيل مبلغ م�ساهمة املوؤمن عليه فـي تكلفة امل�ساريف الطبية املحددة فـي الوثيقة 
ال�سحية،  اخلدمة  ملقدم  زيارته  عند  وذلك  ومالحقها،  ال�سحي  للتاأمني  املوحدة 

وحتويله اإلى �سركة التاأمني.  

املــادة ) 22 (

يحظر على املرخ�ص له القيام باالآتي:
فر�ص ر�سوم اأو احل�سول على منفعة اأو تقا�سي اأي مبالغ مالية من مقدم اخلدمة     1
مع  عليه  املتفق  املادي  املقابل  بخالف  عليه  املوؤمن  اأو  التاأمني  �سركة  اأو  ال�سحية 

مقدم اخلدمة ال�سحية.

اإبرام عقد مع مقدم اخلدمة ال�سحية غري املقيد فـي �سجالت الهيئة.     2

التاأمني  مطالبات  اإيرادات  دورة  اإدارة  بن�ساط  تتعلق  اإجراءات  اأو  بعمليات  القيام     3
ال�سحي خارج �سلطنة عمان.

عليه  املوؤمن  اختيار  على  مبا�سرة  اأو غري  مبا�سرة،  ب�سورة  يوؤثر  عمل  باأي  القيام     4
ل�سركة التاأمني، اأو مقدم اخلدمة ال�سحية.

العمل برخ�سة ترميز طبي غري معتمدة من قبل الهيئة.    	

الف�ســل الرابـــع
االإ�ســراف والرقابــة

املــادة ) 23 (

تعد الهيئة �سجال يقيد فـيه الرتاخي�ص ال�سادرة، على اأن ي�ستمل القيد على رقم الرتخي�ص، 
وتاريخ اإ�سداره، ومدته، وبيانات ومعلومات وافـية عن املرخ�ص له، واملقر الذي يزاول فـيه 
ن�ساط اإدارة دورة اإيرادات مطالبات التاأمني ال�سحي، وغري ذلك من البيانات، واملعلومات 

ذات ال�سلة بالرتاخي�ص.
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املــادة ) 24 (

يجـــب على املرخـــ�ص لـــه اأن يقدم اإلى الهيئة كل ما تطلبه من بيانات ومعلومات وغريها 
من االأوراق ذات ال�سلة بتطبيق اأحكام هذه الالئحة متى طلبت منه ذلك.

املــادة ) 25 (

اخلدمة  مقدم  مع  املربمة  العقود  من  بن�سخة  الهيئة  يوافـي  اأن  له  املرخ�ص  على  يجب 
ال�سحية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإبرامها، كما يجب عليه اإخطار الهيئة باأي 
تعديـــالت تطــراأ على تلك العقود، وموافاتها بن�سخة منها خالل )15( خم�سة ع�سر يومـا 

من تاريخ التعديل.

املــادة ) 2٦ (

يجـــب على املرخــ�ص لــه اإخطـــار الهيئة باملعلومات اجلوهرية التــي توؤثر على و�سعه املايل 
اأو باأي قرار يتخذه ب�ســاأن تعيني رئيــــ�ص واأع�ســــاء  اأو االإجراءات املعمول بها فـي ال�سركة 
جملـــ�ص اإدارتـــه، وذلك خـــالل )30( ثالثني يومـــا مــن تاريـــخ العلـــم باملعلومــــات، اأو اإ�سدار 

القرار.

املــادة ) 2٧ (

يجب على املرخـــ�ص لـــه اأن يرفـــع تقريرا كـــل )4( اأربعة اأ�سهر اإلى الهيئة عن اأفعال االحتيـــال 
اأو �سوء اال�ستخدام للمنافع ال�سحية التي وقعت خالل الفرتة املعد عنها التقرير.

املــادة ) 28 (

يجب على املرخ�ص له القيام باالآتي:
تعيني مراقب ح�سابات خارجي من بني مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم فـي �سلطنة     1
عمان، واملعتمدين لدى الهيئة، وعليه اإم�ساك الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية وفقا 

لو�سائل اآمنة، وم�سمونة، وتقدميها اإلى الهيئة متى طلبت منه ذلك.

2   اأن يقــــدم اإلى الهيئــــة ميزانيتـــه ال�سنويــــة، وح�ساباتــــه اخلتاميــــة املدققـــة خـــــالل 
)90( ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.
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املــادة ) 29 (

يجب على املرخ�ص له اأن يرفع اإلى الهيئة تقريرا معتمدا من مراقب احل�سابات اخلارجي 
خالل )90( ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية ي�ستمل على عدد واأ�سماء مقدمي اخلدمة 
ال�سحية الذين تعامل معهم خالل ال�سنة املالية، ومقدار العمولة امل�ستحقة له من كل مقدم 

خدمة �سحية.
الف�ســـل اخلامـــ�س

الر�ســـوم
املــادة ) 30 (

ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم االآتية:

قيمة الر�سم بالريال العمايننــوع اخلدمـــةم
 )1500( األف وخم�سمائةدرا�سة طلب الرتخي�ص  1
     )2500( األفان وخم�سمائةاإ�سدار الرتخي�ص اأو جتديده2
)20( ع�سرونتعديل البيانات 3
)20( ع�سرونطلب االطالع على االأوراق وال�سجالت4
)20( ع�سرونطلب �سور اأو م�ستخرجات5

الف�ســل ال�ســـاد�س
اجلـزاءات االإدارية

املــادة ) 3١ (

تفر�ص غرامة اإدارية مقدارها )3.000( ثالثة اآالف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 
املواد )	1، 17، 18، 19( من هذه الالئحة.

املــادة ) 32 (

تفر�ص غرامة اإدارية مقدارها )5.000( خم�ســة اآالف ريــال عمانـــي علــى كـــل مــن يخالـــف 
اأحكام املواد )24، 25، 	2، 27، 28، 29( من هذه الالئحة.

املــادة ) 33 (

تفر�ص غرامة اإدارية مقدارها )7.000( �سبعة اآالف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 
املواد )5، 	، 20، 22( من هذه الالئحة.
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 هيئـة تنظيـم االت�صـاالت

قـــرار

رقـــم ١0٧/2022

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم اإدارة احلـاالت الطارئـة للمرخـ�ص لـه 

 

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن تنظيم اإدارة احلاالت الطارئة للمرخ�س لهم باأحكام الالئحة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�صـدر فـي:    ١ / ١2 / ١443هـ
املـوافــــق: 30 /   ٦  / 2022م 

نا�صـــــر بن خميــــــ�ص اجل�صمـــــــــي 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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الئحـة تنظيــم اإدارة 

احلــاالت الطارئــة للمرخــ�ص لــه

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املن�سو�س 

عليـــه فـي قانـــون تنظيم االت�ساالت، والئحته التنفـيذيـــة، كما يق�ســد باحلالــة الطارئــة: 

وقوع حادث مفاجئ وغري متوقع ي�سكل تهديدا اأو خطرا ا�ستثنائيا ي�ستدعي اتخاذ تدابري 

فوريـــة لتقليل اآثـــاره ال�سلبيــة التــي قــد تت�سبــب فـي تعطيـــل خدمـــات االت�ســـاالت اأو احلــــد 

من فاعليتهـــا.

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املرخ�س له من الفئة االأولى والثانية.

املــادة ) 3 (

تهدف هذه الالئحة اإلى حتقيق االآتي: 

متكني املرخ�س له من اال�ستجابة للحالة الطارئة ب�سكل فوري وفعال.1   

احلفاظ على ا�ستمرارية خدمات االت�ساالت ال�سرورية فـي اأثناء احلالة الطارئة.2   

�سمان اإعادة خدمات االت�ساالت بعد احلالة الطارئة اإلى طبيعتها باأ�سرع وقت ممكن.3   

التكامــــل بني اجلهـــات ذات العالقة بقطاع االت�ســاالت، لتوحيـــد اجلهـــود وم�ساركــــة 4   

املوارد بال�سكل االأمثل.

املــادة ) 4 (

ت�ســـع الهيئـــة املتطلبات االأ�سا�سيـــة الإعـــداد خطــــة اإدارة احلـــاالت الطارئـــة للمرخـــ�س له، 

املن�سو�س عليها فـي البند )2( من املـادة )5( من هذه الالئحة، وتقوم مبراجعتها �سنويا، 

وي�سدر بتلك املتطلبات قرار من الرئي�س التنفـيذي، وتن�سر فـي موقع الهيئة.
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املــادة ) 5 (
يلتزم املرخ�س له فـي اإدارة احلاالت الطارئة، باالآتي:

تنفـيــذ اخلطـــة الوطنيـــة الإدارة احلـــاالت الطارئـــة، وخطة اإدارة احلــاالت الطارئـــة    1
لقطاع االت�ساالت املعتمدتني من اللجنة الوطنية الإدارة احلاالت الطارئة.

العمـــل عــلى تنفـيذ خطــــة اإدارة احلاالت الطارئة اخلا�سة بـــه، وحتديثهــا �سنويــا،    2
متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك، على اأن تكون متوافقة مع املتطلبات االأ�سا�سية 

الإعداد خطة اإدارة احلاالت الطارئة للمرخ�س له ال�سادرة من الهيئة.

اإدارة احلاالت الطارئة    3 الب�سرية واالإمكانيات الالزمة لتنفـيذ خطة  املوارد  توفـري 
لقطاع االت�ساالت، وخطة اإدارة احلاالت الطارئة اخلا�سة به، وجتهيز فرق الإدارة 

احلاالت الطارئة وتوفـري التدريب الالزم لها.

االإمكانيات    4 وم�ساركة  لهم،  املرخ�س  بني  الب�سرية  املوارد  لتبادل  اتفاقيات  توقيع 
بينهـــم مبا ال يخــل باالأعمــال ال�سرورية لكــل مرخــ�س لـــه، وتعتمـــد مــن الهيئــة. 
باالإ�سافة اإلى توقيـــع اتفاقيـــات تفعيل خدمة التجـــوال املحلــي مــع املرخــ�س لهـــم 

االآخرين، وتنفـيذها ب�سكل فوري اأو عند طلب الهيئة ذلك. 

�سمان ا�ستمــرار خدمـــات االت�ساالت املقدمــة من قبلـــه، وذلك من خــالل االنتقــال    5
التلقائي الأنظمة ال�سبكة االحتياطية فـي حال حدوث عطل فـي االأنظمة االأ�سا�سية، 
 ،)ISO 22301( وو�سع خطة ا�ستمرارية االأعمال للحاالت الطارئة وفقا ملعايري االآيزو

و�سمان ا�ستيعاب مركز االت�ساالت لديه ملكاملات امل�سرتكني.

جتهيز مراكز عمليات للطوارئ بحيث يكون هناك مركزان للطوارئ: مركز رئي�سي    	
واالآخـــر احتياطـــي، على اأن يقعا فـي منطقتني جغرافـيتـــني خمتلفتـــني بعيدتــــني 
عن االأماكن املتوقع حدوث حاالت طارئة فـيها، وتفعيلهما وفقا للمتطلبات االأ�سا�سية 

الإعداد خطة اإدارة احلاالت الطارئة للمرخ�س له.

اإجراء التدريبات العملية الإدارة احلاالت الطارئة، وب�سكل �سنوي كتمارين املحاكاة    	
 )Table Exercise( والتمارين العملية املبا�سرة، كما يجب اإجراء مترين الطاولة

مرتني �سنويا على االأقل.
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ا�ستخدام التقنيات احلديثة لتقييم ال�سبكات اأو توفـري خدمات االت�ساالت اأو اأي اأغرا�س    8
اأخرى تخدم خدمات االت�ساالت، وت�ساهم فـي اإدارة احلاالت الطارئة. 

اإلزام املقاولني واملوردين املتعاقد معهم بتنفـيذ ما تق�سي به خطط اإدارة احلاالت    	
الطارئة.

الوطنية    10 اللجنة  من  املعتمدة  للجهات  االت�ساالت  خدمات  توفـري  اأولوية  �سمان 

الإدارة احلاالت الطارئة، وم�ساعدتها عند احلاجة اأو طلب م�ساعدتها من خالل الهيئة.

موافاة الهيئة بالتقارير واملعلومات التي تطلبها قبل وفـي اأثناء احلاالت الطارئة    11

وبعدها.

العمل على ا�ستعادة خدمات االت�ساالت املنقطعة ب�سكل �سريع، على اأن تكون االأولوية    12

للمحطات الرئي�سية فـي املناطق ذات التجمعات ال�سكانية االأعلى.

البنية    13 املت�سررة من  االأجزاء  الطارئة ملعرفة  الناجمة عن احلالة  االأ�سرار  تقييم 

االأ�سا�سية، متهيدا الإعادة ت�سغيلها.

املــادة ) ٦ (

يجـــوز للهيئـة اإجـراء تدقيق دوري حول التـزام املرخــ�س لــه بااللتزامات املن�ســو�س عليهــا 

فـي املــادة )5( من هـــذه الالئحـــة، ولها اال�ستعانـــة بجهات القطـــاع اخلــا�س للقيــام بــذلك 

على نفقة املرخ�س له.

املــادة ) ٧ (

املن�سو�س  االإجراءات  اأي من  اأحكام هذه الالئحة اتخاذ  للهيئة فـي حالة خمالفة  يجوز 

عليها فـي املادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت. 
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وزارة العمـــــل 

ا�ستــدراك

اأنــه قــــــد وقـــع خطــاأ مادي فـي القـــرار الــوزاري رقـــم ٢٠٢٢/٢٢٤  تنـــــوه وزارة العمـــل اإلـى 

بتعديل بع�ص اأحكام القرار الوزاري رقم ٢٠١٦/٣٤٠ ب�صاأن ر�صوم اإ�صدار وجتديد تراخي�ص 

املن�صور فـــي اجلريدة الر�صميــة  الـقوى العاملــة غيـر العمانيــة ومزاولة عملهـا،  ا�صتقـدام 

الــعدد )١٤٤٨(، الــ�صــادر بتاريــــخ ٤ من ذي احلجــــة ١٤٤٣هـ ، املوافــــق ٣ من يوليو ٢٠٢٢م، 

اإذ ورد اإجمالــي الر�صـــم بالريــال العمانــــي فـي امل�صل�صل رقـــــــم )٣( الــــوارد فـي املــــادة الثالثـــة 

مـــن القرار رقم ٢٠٢٢/٢٢٤ امل�صار اإليه على النحو الآتــــي: 

١٠٠١

وال�سحيــــح هــــو :

١٠١

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة العمــــل
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فلة ال�شرقية للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�صركة فلة �ل�صرقية للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
١٠١٢٣٧٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم:٩٩٥٦٥٠٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

�شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأكوا عمان �ص.�ص.و

تعلن �صركة موري�صون م�صقط - حما�صبون قانونيون - �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �أكو� عمان 
�ل�صركاء  وفقا لتفاق  بالرقـم ١١٠٢٩٤٦,  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.�ش.و, 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٧م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:٢١٢٣ ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٢٢٠٦٠٠٤٠ فاك�ص رقم:٢٢٠٦٠٠٤٣ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

اأحمد بن حممد بن عبداللـه ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شاطري اآ�شيا للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن حممد بن عبد�للـه �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أ�صاطري �آ�صيا للتجارة 
و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤١٣٥٦, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب:١١٥ ر.ب:٣٢٦ 
 هاتف رقم:٩٤٤٤٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النب�ص الهادي للتجارة �ص.م.م

يعلن �أحمد بن حممد بن عبد�للـه �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لنب�ش �لهادي للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٧١٨٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب:١١٥ ر.ب:٣٢٦ 
 هاتف رقم:٩٤٤٤٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع ال�شمال املتحدة - ت�شامنية

�ل�صمال �ملتحدة -  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعاع  �ل�صعيدي  �أحمد بن حممد بن عبد�للـه  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٧١٨٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب:١١٥ ر.ب:٣٢٦ 
 هاتف رقم:٩٤٤٤٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

هاين بن حمدان بن ح�شن العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج امليزان العاملية �ص.م.م

يعلن هاين بن حمد�ن بن ح�صن �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة برج �مليز�ن �لعاملية �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٦٦٨٨, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥م, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
املوالح - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب:٣٣٤ ر.ب:١٣١ 
هاتف رقم:٩٩٢٣٩٢٦٩

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

حممد بن عبداللـه بن �شامل ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لريام للتطوير والإعمار �ص.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة لري�م للتطوير و�لإعمار  يعلن حممد بن عبد�للـه بن �صامل �ل�صعيدي 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٩١٧١, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩١١١٢١٤١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حممد بن عبداللـه للم�شاريع الوطنية �ص.م.م

يعلن حممد بن عبد�للـه بن �صامل �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد بن عبد�للـه للم�صاريع 
�لوطنية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٩٢١٢, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٨١٣٣٣٢٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

�شالح بن يو�شف بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الباطنة خلدمات التاأمني �ص.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لباطنة خلدمات �لتاأمني  يعلن �صالح بن يو�صف بن حممد �لفار�صي 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٧٨٠٢٧, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٧٧٣٦٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

يا�شر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة بهجة ال�شحراء ال�شاملة للتجارة واملقاولت �ص.م.م

يعلن يا�صر بن عبد�للـه بن حممد �ل�صنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بهجة �ل�صحر�ء �ل�صاملة 
للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧١٤٧٩, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٢٩٨١٨٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

�شاكر بن حممد بن عبداللـه الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شاكر الهدابي ومرزوق احلارثي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �صاكر بن حممد بن عبد�للـه �لهد�بي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاكر �لهد�بي ومرزوق 
�حلارثي للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٢٠٧, وفقا 
لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شمائل - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:٩٩٠٤٧٣٧٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

حمزة بن علي بن مراد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد العرب احلديثة �ص.م.م

يعلن حمزة بن علي بن مر�د �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أجماد �لعرب �حلديثة �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٣٣٥٨, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة 
هاتف رقم:٩٩٤٤٣١٤١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

�شعيد بن حممد بن �شامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ر�شل اخلري العاملية �ص.م.م

يعلن �صعيد بن حممد بن �صامل �لعرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ر�صل �خلري �لعاملية �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٤٥٧٠, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٢م, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

 هاتف رقم:٩٢٠٩٧٦١٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن علي الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الأهلية لل�شخور والتعدين �ص.م.م

يعلن عبد�للـه بن �أحمد بن علي �لذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �ل�صركة �لأهلية لل�صخور و�لتعدين 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٨٨٤٠, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٣٣٢٢٩٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

اأحمد بن �شيف بن حمدان الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج �شور حماد للتجارة واملقاولت �ص.م.م
يعلن �أحمد بن �صيف بن حمد�ن �لذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبر�ج �صور حماد للتجارة 
و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٠٩٠, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:٢٢٢٢ ر.ب:٣٢٥

 هاتف رقم:٩٥٩٩٣٠٤٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

مروان بن زهران بن حممد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط منار �ص.م.م
يعلن مرو�ن بن زهر�ن بن حممد �لنبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خط منار �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٩٠٦٠, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�شقط

�ص.ب:٢٠٩ ر.ب:١٣٠
 هاتف رقم:٩٩٢٢٣٢١٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٩(

را�شد بن �شعيد بن ب�شري املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر ال�شنينة للتجارة - تو�شية
يعلن ر��صد بن �صعيد بن ب�صري �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فجر �ل�صنينة للتجارة - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٩٨٦٨, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:٩١٦ ر.ب:٥١١
 هاتف رقم:٩٩٢١٨٨٨٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن خمي�ص بن �شعيد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ديرة النواخذة للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  �لنو�خذة  ديرة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صناين  �صعيد  بن  �أحمد بن خمي�ش  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٣٥٦٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

 هاتف رقم:٩٨٠١١٢٣١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة رمال حفيت الع�شرية للتجارة واملقاولت - تو�شية

�أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة رمال حفيت �لع�صرية  تعلن فاطمة بنت علي بن حممد �لرو�صدية 
للتجارة و�ملقاولت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٨٨٧٨, وللم�صفية 
وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:٦٤٦ ر.ب:٣١٩

 هاتف رقم:٩١١٧٣٣٧٣ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــية

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزكواين املتحدة �ص.م.م
يعلـن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �لقت�صادية ب�صفـتــه �مل�صفي ل�صركـة 
�لزكو�ين �ملتحدة �ش.م.م, و�مل�صجلـة لدى �أمانـة �ل�صجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠١٥٠٠٢, عـــن 

�نتهاء �أعــمال �لت�صفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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عبداللـه بن خلفان بن حممد الندابي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأبو عبدالرحمن الندابي للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأبو عبدالرحمن  امل�شفي ل�شركـــة  الندابي ب�شفـتــه  بــن خلفــان بن حممد  يعلـن عبداللـــه 

الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  الندابــي للتجارة واملقــاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة 

١١٢١٦٠٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صيف بن م�صعود بن علي ال�صنيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قو�ش قزح للتجارة �ش.م.م
يعلـن �شيف بن م�شعود بن علي ال�شنيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قو�ش قزح للتجارة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣١٧٠٧٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوؤذن الذهبي �ش.م.م
يعلن املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة املوؤذن الذهبي �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٠٨١٤١، عن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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اأنور بن حممد بن عبدالعزيز الروا�ش

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز �صاللة للرتجمة واملعلومات �ش.م.م

يعلــــن اأنـــور بن حممـــد بن عبدالعزيز الـــروا�ش ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركــــة مركـــز �شاللــــة 

اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٢٧٠٦٦،  للرتجمة واملعلومات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حمد بن حممد بن �صعيد الوهيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة حمود وحمد اأبناء حممد الوهيبي للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حمد بن حممد بن �شعيد الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حمود وحمد اأبناء حممد 

الوهيبي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٦١٤٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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