
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1369(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بنقل م�ست�سار من وزارة ال�سحة اإلى املكتب اخلا�ص .  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/127 
بتاأ�سيــ�ص �سركــة م�ساهمــة عمانــية مقفلــة با�ســم  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/128 

�سركة تنمية طاقة عمان �ص.م.ع.م  . 
باإجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�سلـك الدبلوما�سـي .  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/129 
بتعييــن منــدوب دائــم لل�سلطنــة لدى منظمة الأمم  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/130 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ) اليون�سكو ( .

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 
 الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 

قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/76   �سادر فــي 2020/11/29 باإ�سـدار لئحـة ا�ستثمـار 
اأ�سـول �سركـات التاأميـن والتاأميـن التكافلـي .

اأحكــام  بعــ�ص  بتعديل   2020/11/30 فــي  �ســادر    2020/77 رقــــــــــــــــــــــــــــم  قــــــــــــــــــــــــــــرار 
لئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية .

    مركـز عمـان للتحكيـم التجـاري
قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/8  �سادر فــي 2020/11/24 باإ�سـدار قواعد التحكيم 

ملركز عمان للتحكيم التجاري .

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 20 ربيـــع الثاين 1442هـ                                                املـوافـــــق 6 دي�سمبـــــــر 2020م

7

8
42

44

47

57

58



رقم 
ال�سفحة

113
159
161

177
177
178
178
179
179
180
180
181
181
182
182
183
183

184
184
185
185

186

186

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                      وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع .

اإعـــالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل اخلابورة املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهيب لتاأجري ال�سيارات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق للنفط والغاز �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلواهز التجارية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاوية الفريدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قي�ص اخلنجي و�سركاه �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن ال�سرقية العاملية للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سميم املدن للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يافث املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جليد ال�ستاءللتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعيم و�سينا �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األفا للعقارات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�ساي احلديث للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد الف�سية للتجارة - ت�سامنية .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر بن �سامل بن عامر ال�سناين و�سركاه  اإعالن عن بدء 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الطموح للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج العرب ال�سامخ �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الهند�سية العاملية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي اجلزيرة للتجارة واملقاولت امليكانيكية  

والكهربائية ومتديد الأنابيب �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد و�سالح اأبناء �سامل بن ح�سن البلو�سي 

للتجارة - ت�سامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عويفية احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأم�سار الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للمعار�ص �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطور النقية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحارة الف�سية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأربيت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهر الإبداع �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هالة املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولك�ص �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تركية الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد غ�سفان الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخليال �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خلفان الرواحي للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوات الأعمال خلدمات النفط �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفعة احلديثة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالل للمقاولت والنقل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني الغربية املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنطلق للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سياغم للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهوري ال�ساملة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سارق واجلهاز للطاقة والت�سالت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة م�سقط �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد عبداللـه حممد العي�سري �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع عمان للعبوات الفارغة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غال لتاأجري املعدات والنقل �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى لتاأجري املعدات والنقل �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأول خلدمات النفط �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال الرقمي العاملي �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنهار اجلارية للم�ساريع املتاألقة �ص.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة م�ساريع �سالح الزدجايل الوطنية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر العيون للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحور اخلم�سة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوء النجمة للتجارة واخلدمات �ص.م.م . 
للهند�ســـة  املتحـــدة  اخلليجيـــة  الرابطة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاولت �ص.م.م .  
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب امل�ستقبل احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن خليفة بن �سيف الربيعي و�سركاه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ص الباطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة املمتازة لال�ستثمار العقاري �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج العربي املتحدة �ص.م.م .

للتجــــارة  اخل�ســـراء  اجلزيـــرة  ينابيـــع  ل�سركـــة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
واملقاولت - تو�سية .

ال�سبيبــي  �سليمــــان  بن  نا�ســـر  بن  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
واأولده - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوابة م�سقط �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املنجم الوطنية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرر الذهبية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور وادي املعاول �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وليلى للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبارك للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التوا�سل �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارك ل�سناعة الأنابيب والتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم �سيف الوهيبي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احلكمة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهي�سم للتجارة �ص.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/127

بنقل م�ست�سار من وزارة ال�سحة اإلى المكتب الخا�ص

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،

البــالط ال�سلطانــي ال�ســادر باملر�ســوم  وعلــى القانــون اخلــا�ص بنظــام املوظفــني بديــوان 

ال�سلطاين رقم 97/97 ،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ينقل ال�سيد الدكتور �سلطان بن يعرب بن قحطان البو�سعيدي من وزارة ال�سحة اإلى املكتب 

اخلا�ص بذات خم�س�ساته املالية والوظيفية ، ويعني م�ست�سارا بالدرجة اخلا�سة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي   : 15 من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ

املـوافــــق   :   1  من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/128

بتاأ�سي�ش �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �سركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/33 ب�ساأن ال�سركات املوؤ�س�سة مبوجب مر�سوم �سلطاين ،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 8/ 2011 ،

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

توؤ�س�س مبقت�سى اأحكام هذا املر�ســوم ، وامللحق املرفـق �سركة م�ساهمة عمانيـة مقفلـة با�سم 

�سركة تنمية طاقة عمان �س.م.ع.م .

�ملــادة �لثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سدر فـي   : 17 من ربيع �لثاني �سنــة 1442هـ
�ملـو�فــــق   :  3  من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/129

باإجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�سلـك الدبلوما�سـي 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ينقل الدكتور ال�سيد اأحمد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي �سفرينا لدى اململكة العربية 

ال�سعودية ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .

املــادة الثانيــــة

يعيــن كـــل مــن :

1- عبداللـه بن نا�سر بن م�سلم الرحبي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية 

م�سر العربية ومندوبا دائما لل�سلطنة لدى جامعة الدول العربية .

2- مو�سى بن حمدان بن مو�سى الطائي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى الوليات 

املتحدة الأمريكية .

3- ال�سيخ هالل بن مرهون بن �سامل املعمري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى 

اململكة الأردنية الها�سمية .

4- �سمو ال�سيد في�سل بن تركي بن حممود اآل �سعيد �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا 

التعاون  لل�سلطنة لدى منظمة  دائما  ال�سعوديــة ومندوبا  العربيــة  اململكــة  لــدى 

الإ�سالمي .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

املــادة الثالثــــة

يعيــن كـــل مــن :

�سالح بن �سليمان بن اأحمد احلارثي �سفرينا لدى جمهورية كينيا ليكون �سفريا   -1

لنا فوق العادة ومفو�سا غري مقيم لدى دولة اأرترييا .

مبارك بن �سامل بن علي الزكواين �سفرينا لدى جمهورية جنوب اأفريقيا ليكون   -2

�سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية مدغ�سقر .

علي بن عبداللـه بن �سامل املحروقي �سفرينا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة ليكون   -3

�سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية �سي�سل .

الدكتور محمــد بن �سعيد بن خليفــة البو�سعيــدي �سفرينــا لــدى اليابــان ليكــون   -4

�سفريا لنا فوق العـادة ومفو�سا غري مقيم لدى ا�سرتاليا .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سدر فـي   : 17 من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ

املـوافــــق   :  3  من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/130

بتعييــن منــدوب دائــم لل�سلطنــة

 لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) اليون�سكو (

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني الدكتور حمد بن �سيف بن علي الهمامي مندوبا دائما لل�سلطنة لدى منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ) اليون�سكو ( .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سدر فـي   : 17 من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ

املـوافــــق   :  3  من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 
قـــــرار

رقم 76 /2020
باإ�سـدار الئحـة ا�ستثمـار اأ�سـول �سركـات التاأميـن والتاأميـن التكافلـي

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، 
واإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

واإلى قانون التاأمني التكافلي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/11 ، 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ، 

واإلى الئحة ا�ستثمار اأ�سول �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ 2007/11 ، 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون التاأمني التكافلي ال�سادرة بالقرار رقم 2019/103 ، 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــرر
املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن ا�ستثمار اأ�سول �سركات التاأمني والتاأمني التكافلي ، باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة
علــى املخاطبــني باأحــكام الالئــحة املرفــقة توفيــق اأو�ساعهــم وفقــا الأحكامهــا خــالل مــدة 
ال تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ العمل بها ، ويجوز للرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق 

املال متديد تلك املدة مبا ال يجاوز )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة الثالـثــــة
تلغى الئحة ا�ستثمار اأ�سول �سركات التاأمني امل�سار اإليها ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة 

املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الرابعــة

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

�ســدر فـي  : 13 من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  : 29 من نوفمبــــــــــــر 2020م

  عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي

                                                                              الرئيـ�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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       الئحـة ا�ستثمـار اأ�سـول �سركـات التاأمـني والتاأمـني التكافلـي
الف�ســل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني 
فـي قانون �سركات التاأمني ، وقانون التاأمني التكافلي ، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية 

املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - الهيئـــة : 

الهيئة العامة ل�سوق املال .
2 - ال�سركـــة :

�سركة التاأمني اأو �سركة التاأمني التكافلي ، املرخ�س لها من الهيئة .
3 - ال�ســــوق :  

�سوق م�سقط لالأوراق املاليــة ، اأو اأي �ســوق اأو بور�ســة محليــة اأو اأجنبيــة معرتف 
به فـي ال�سلطنة .

4 - اإجمـايل اال�ستثمـارات : 
التقييم  تاريخ  فـي   ، ميزانيتها  فـي  مبني  هو  ملا  وفقا  ال�سركة  ا�ستثمارات  جملة 

�سواء داخل ال�سلطنة ، اأو خارجها .
5 - خطـة اال�ستثمـار ال�سنويـة : 

اأهداف  فيها  يبني   ، الهيئـــة  مــن  املعــد  للنمــوذج  وفــقا  ال�سركـــة  تعدهــا  وثيقــة 
وا�سرتاتيجيات ، واآليات ا�ستثمار اأ�سول ال�سركة .

6 - �سركـة اإدارة اال�ستثمــار : 
�سركة مرخ�س لها من الهيئة ملمار�سة ن�ساط اإدارة اال�ستثمارات فـي ال�سلطنة .

7 - ال�سيا�سـة اال�ستثماريـة لل�سركـة :
وثيقة تعدها ال�سركة ، وفقا الأحكام املادة )10( من هذه الالئحة .

8 - جلنـة اال�ستثمـار : 
جلنــة م�سكلــة من االإدارة التنفيذيــة لل�سركــة ، تتولــى االخت�سا�ســات املن�ســو�س 

عليـها فـي املــادة )12( مــن هــذه الالئحــة .
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املــادة ) 2 (

التمثيل  ومكاتب   ، الوطنية  ال�سركة  وفروع   ، ال�سركة  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 
التجاري لل�سركة خارج ال�سلطنة ، ما مل يكن هناك �سوابط ال�ستثمار اأ�سول فروع ال�سركة 

الوطنية ، ومكاتب التمثيل التجاري فـي الدولة التي تعمل فيها . 
وي�ستثنى من اأحكام هذه الالئحة االأ�سول التي تخ�س�سها �سركة التاأمني الإدارة الوثائـق 
املرتبطـة بالوحـدات اال�ستثمارية )Unit Linked Policies( ، واالأ�سول التي تخ�س�سها 
 investment -( سركـة التاأمني التكافلي الإدارة الوثائق املرتبطـة باال�ستثمـار التكافلي�

. )linked takaful

املــادة ) 3 (

 ، قيــودا  عليهــا  تفــر�س  اأن  اأو   ، اأ�سولها  ا�ستثمــار  ال�سركـــة  على  حتــظر  اأن  للهيئــة  يجــوز 
من  معينة  فئات  على  اأو   ، اال�ستثمارات  اإجمايل  على  �سواء  محددة  ا�ستثمار  متطلبات  اأو 
االأ�سول ، واملوجودات القابلة لال�ستثمار ، وذلك بناء على تقييم الهيئة ملمار�سات ال�سركة 

فـي اإدارة مخاطر اال�ستثمار .

املــادة ) 4 (

اأال يتجاوز ا�ستخدام تلك  ، �سريطة  اأجنبية لال�ستثمار  اأي عملة  يجوز لل�سركة ا�ستخدام 
العمالت )40%( اأربعني فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات .

املــادة ) 5 (

ت�سدر الهيئة قرارا بتحديد احلد االأدنى للت�سنيف االئتماين االآمن لالأدوات اال�ستثمارية ، 
والدول واملوؤ�س�سات املالية واأي اأوجه ا�ستثمار اأخرى ، وعلى ال�سركة التي ت�ستثمر اأ�سولها 

خارج ال�سلطنة االلتزام بذلك القرار .

املــادة ) 6 (

 ، الالئحــة  هــذه  فـي  عليهــا  املن�ســو�س  اأ�سولها  ا�ستثمار  باأحكام  بالتقيد  ال�سركة  تلتزم 
والتعليمات ال�سادرة تنفيذا لها ، ويجب على ال�سركة اإخطار الهيئة فـي حالة عدم تقيدها 

بتلك االأحكام ، مبينة اأ�سبابها ، وخطة توفيق اأو�ساعها .
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املــادة ) 7 (

يجب اأال تقل ا�ستثمارات ال�سركة داخل ال�سلطنة عن )70%( �سبعني فـي املائة من اإجمايل 
اال�ستثمارات ، واأال تزيد ن�سبة ا�ستثماراتها خارج ال�سلطنة على )30%( ثالثني فـي املائة من 

اإجمايل اال�ستثمارات .
الف�سل الثاين

ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�سركة وخطة اال�ستثمار ال�سنوية

املــادة ) 8 (

 ، لل�سركة  اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  اإعداد  اال�ستثمار  اإدارة  �سركة  اأو  اال�ستثمار  جلنة  تتولى 
وخطة اال�ستثمار ال�سنوية ، وتقدميها اإلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لل�سركة 

بــ)60( �ستني يوما على االأقل .
 ، تاريخ تقدميها  يوما من  �ستني  اال�ستثمارية خالل )60(  تعديل اخلطة  للهيئة  ويجوز 
وتكون خطة اال�ستثمار ال�سنوية نافذة بعد اعتمادها من الهيئة ، اأو بانق�ساء املدة امل�سار 

اإليها .

املــادة ) 9 (

يجب على جلنة اال�ستثمار اأو �سركة اإدارة اال�ستثمار ، احل�سول على موافقة جلنة الرقابة 
ال�سرعية على ال�سيا�سة اال�ستثمارية وخطة اال�ستثمار ال�سنوية ل�سركة التاأمني التكافلي ، 
قبل تقدميها اإلى الهيئة وفقا لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )8( من هذه الالئحة ،
وخطتها   ، اال�ستثمارية  ب�سيا�ستها  ال�سركة  التزام  متابعة  ال�سرعية  الرقابة  جلنة  وعلى 

اال�ستثمارية ب�سكل دوري .

املــادة ) 10 (

يجب اأن تت�سمن ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�سركة - على االأخ�س - االآتي : 

1 - قيا�س اأداء املحفظة اال�ستثمارية لل�سركة ، وتقييمها . 
2 - حتليل نتائج اأداء ال�سركة خالل )5( خم�س �سنوات مالية �سابقة على اإعداد ال�سيا�سة 

اال�ستثمارية ، وكذلك التوقعات املالية خالل )5( خم�س �سنوات مالية قادمة .
3 - االأ�سول املخ�س�سة لال�ستثمار ، والقيود على املبالغ امل�ستثمرة فـي االأدوات املالية ، 

اأو ممتلكات ، اأو ح�سابات مدينة على النحو االآتي : 
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اأ - االأ�ســول املخ�س�سة لال�ستثمــار ح�ســب املناطــق اجلغرافيــة ، واالأ�ســـواق ، 
والقطاعــات ، واأطراف التعامل ، والعمالت .

ب - القيــود املفرو�سة على امتالك اأ�سول معينة . 
ج - احلاالت التي ميكن لل�سركة اأن تقوم فيها بالرهن ، اأو االإقرا�س .
د - االلتزامات املالية عن معامالت االأ�سول ، واملخاطر املرتبطة بها .

4 - اإدارة املخاطر املرتبطة باأن�سطة اال�ستثمار ، والتي ت�سمل - على االأخ�س - االآتي : 
اأ - مخاطر ال�سوق .

ب - مخاطر االئتمان .
ج - مخاطر ال�سيولة .

د - املخاطر املتعلقة باأ�سعار الفائدة .
هـ - مخاطر �سرف العمالت .

و - مخاطر عدم كفاية تدابري احلفظ ، واالإيداع ، والف�سل فـي املحافظة على 
االأ�سول .

ز - مخاطر العمليات .
ح - املخاطر املتعلقة بتقييم االأ�سهم ، والعقارات ، واالأ�سول االأخرى.

ط - مخاطر ال�سمعة .
الف�سل الثالث

�سركة اإدارة اال�ستثمار وجلنة اال�ستثمار 

املــادة ) 11 (

يجوز لل�سركة التعاقد مع �سركة اإدارة اال�ستثمار لتويل ا�ستثمارات ال�سركة ، ول�سركة اإدارة 
اال�ستثمار ممار�سة االخت�سا�سات املن�سو�س عليها فـي املادة )12( من هذه الالئحة ، على 

اأن تلتزم مبراعاة االآتي : 

1 - االلتزام اأثناء اإعداد ال�سيا�سة اال�ستثمارية ، وخطة اال�ستثمار باالإجراءات املن�سو�س 
عليها فـي هذه الالئحة . 

 ، لل�سركة  االأ�سا�سي  والنظام   ، اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  اأي تعار�س بني  2 - عدم وجود 
والت�سريعات املعمول بها .
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اأن�سطة اال�ستثمار مع عدم  اإدارة  3 - �سمان م�سوؤوليتها عن االلتزامات النا�سئة عن 
االإخالل مب�سوؤولية ال�سركة . 

4 - اأي متطلب اآخر تقرره الهيئة .

املــادة ) 12 (

مع عدم االإخالل بحكم املادة )8( من هذه الالئحة ، تخت�س جلنة اال�ستثمار مبتابعة كل 
ما يتعلق با�ستثمار اأ�سول ال�سركة ، ولها ب�سفة خا�سة القيام باالآتي : 

1 -  التاأكد من التزام ال�سركة بحدود اال�ستثمار الواردة فـي هذه الالئحة .

2 - متابعة مخاطر ال�سيا�سة اال�ستثمارية .
3 -  رفع تقرير اأداء املحفظة اال�ستثمارية اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة .

ال�سركة  بحيث متكن  كاف  نحو  على  وموزعة   ، متنوعة  االأ�سول  اأن  التاأكد من   -  4
من اال�ستجابة مبرونة ، وكفاءة ، مع متغريات االأ�سواق املالية ، واأ�سواق العقارات 

املحلية ، والعاملية .
5 - التاأكد من عدم وجود متركز عايل املخاطر فـي ا�ستثمارات ال�سركة .

6 - التاأكد من اأن �سافـي النقد من االأن�سطة اال�ستثمارية لل�سركة بالعملة املتداولة ، 
واأن تكون كافية ملقابلة التزاماتها امل�ستقبلية عندما ت�سبح م�ستحقة .

7 - اأي اخت�سا�سات اأخرى تراها الهيئة .

املــادة ) 13 (

تلتزم ال�سركة مبراقبة اأداء �سركة اإدارة اال�ستثمار ب�سكل منتظم مبا ال يقل عن مرة واحدة 
كل )90( ت�سعني يوما ، ويجوز لل�سركة اتخاذ اأي اإجراء لزيادة عائدات اال�ستثمار مبا يتفق 

مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية ، اأو تنفيذا الأي متطلب رقابي تطلبه منها الهيئة .

املــادة ) 14 (

اإدارة  ملجل�س  القانونية  امل�سوؤولية  من  اال�ستثمار  اإدارة  �سركة  مع  ال�سركة  تعاقد  يعفي  ال 
 ، االأعباء  ال�سركة  تتحمل  كما   ، الوثائق  حملة  اأو   ، امل�ساهمني  اأو   ، الهيئة  جتاه  ال�سركة 

وامل�سوؤولية املالية ، واملهنية الناجتة عن التعاقد مع �سركة اإدارة اال�ستثمار .
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املــادة ) 15 (

تلتزم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي اإلى الهيئة وفقا للمالحق املعتمدة من قبل الهيئة ،
وبحد   ، اإدارتها  جمل�س  قبل  من  املدققة  غري  الربعية  املالية  بياناتها  اعتماد  فور  وذلك 

اأق�سى خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من نهاية ربع ال�سنة محل التقرير .

الف�سل الرابع

ا�ستثمار ال�سركة فـي ال�سلطنة

املــادة ) 16 (

يجب اأال يقل ا�ستثمار ال�سركة فـي الودائع امل�سرفية ، ووكاالت اال�ستثمار لدى امل�سارف ، 
واملوؤ�س�سات املالية املرخ�سة من البنك املركزي العماين ، وال�سندات وال�سكوك احلكومية 
عن )30%( ثالثني فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات ، على اأال يزيد اإجمايل اال�ستثمارات 
فـي امل�سرف الواحد اأو املوؤ�س�سة املالية الواحدة على )50%( خم�سني فـي املائة من اإجمايل 

الودائع امل�سرفية لل�سركة . 

املــادة ) 17 (

ال�سلطنة مبا ال يجاوز  فـي  التجارية  ال�سكوك  اأو  ال�سندات  فـي  اال�ستثمار  لل�سركة  يجوز 
)35%( خم�سة وثالثني فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات ، وذلك وفقا لل�سروط االآتية : 

1 - اأال يجاوز حجم اال�ستثمار فـي ال�سركة امل�سدرة الواحدة لل�سند ، اأو ال�سك التجاري  
)5%( خم�سة فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات . 

2 - اأن تكون تلك ال�سندات اأو ال�سكوك مدرجة فـي ال�سوق .
اأو ال�سك قيمة )%15(  اأال يجاوز حجم اال�ستثمار لدى ال�سركة امل�سدرة لل�سند   - 3
خم�سة ع�سر فـي املائة من اإجمايل ال�سندات اأو ال�سكوك التي ت�ستثمر فيها ال�سركة .

املــادة ) 18 (

يجوز لل�سركة اال�ستثمار مبا ال يجاوز )40%( اأربعني فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات 
مع مراعاة االآتي : 
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 )%20( ال�سوق  فـي  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  �سركات  فـي  اال�ستثمار  يجاوز  اأال   -  1
ع�سرين فـي املائة من اأ�سهم ال�سركة ذاتها ، وال يجاوز )5%( خم�سة فـي املائة من 

اإجمايل اال�ستثمارات .
املائة  فـي  ع�سرين   )%20( مقفلة  م�ساهمة  �سركة  اأي  فـي  اال�ستثمار  يجاوز  اأال   -  2
اإجمايل  املائة من  من راأ�س مال تلك ال�سركة ، ومبا ال يجاوز )10%( ع�سرة فـي 

اال�ستثمارات  . 
3 - اأال يجاوز اال�ستثمار فـي املكتب العماين املوحد للبطاقة الربتقالية اأو اأي �سركة 

تراها الهيئة ن�سبة )10%( ع�سرة فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات .
من  املائة  فـي  ع�سر  خم�سة   )%15( اال�ستثمار  �سناديق  فـي  اال�ستثمار  يجاوز  اأال   -  4

اإجمايل اال�ستثمارات  . 
املــادة ) 19 (

يجوز لل�سركة اال�ستثمار فـي القرو�س امل�سمونة بوثائق التاأمني على احلياة والعقارات على 
اإجمايل اال�ستثمارات ، �سريطة  اأال تتجاوز ن�سبة اال�ستثمار )20%( ع�سرين فـي املائة من 
التكافلي  التاأمني  ، وال يجوز ل�سركات  العقارات بغر�س امل�ساربة  اأال يكون اال�ستثمار فـي 

اال�ستثمار فـي القرو�س امل�سمونة بوثائق التاأمني على احلياة .
ويجوز للهيئة - فـي بع�س احلاالت - ال�سماح لل�سركة باال�ستثمار فـي العقارات مبا ال يجاوز 
)30%( ثالثني فـي املائة من اإجمايل ا�ستثماراتها بناء على طلب تقدمه ال�سركة مرفقا به 

اأ�سباب طلب الزيادة ، وتقرير حول اأداء محفظتها اال�ستثمارية . 

الف�سل اخلام�س

ا�ستثمار ال�سركة خارج ال�سلطنة

املــادة ) 20 (

فـي  ال�سلطنة مبا ال يجاوز )50%( خم�سني  اال�ستثمار خارج  التاأمني  اإعادة  ل�سركة  يجوز 
املائة من اإجمايل اال�ستثمارات ، على اأن تكون االأ�سول امل�ستثمرة خارج ال�سلطنة ناجتة عن 
املحفظة اخلا�سة بوثائق اإعادة التاأمني ال�سادرة خارج ال�سلطنة ، واأن تكون جميع اأموال 
املخ�س�سات الفنية لوثائق اإعادة التاأمني ال�سادرة داخل ال�سلطنة موجودة فـي ال�سلطنة . 

وفـي جميع االأحوال يحق للهيئة تغيري هذه الن�سب بناء على اأداء ال�سركة . 
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املــادة ) 21 (

اال�ستثمار  وكاالت  اأو   ، امل�سرفية  الودائع  فـي  ال�سركة  ا�ستثمارات  ن�سبة  تقل  اأال  يجب 

 )%50( عن  املرخ�سة  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  لدى  احلكومية  ال�سكوك  اأو  وال�سندات 

خم�سني فـي املائة من اإجمايل اال�ستثمارات خارج ال�سلطنة ، كما ي�سرتط اأال يزيد ا�ستثمار 

ال�سركة لدى امل�سرف الواحد ، اأو املوؤ�س�سة املالية على ن�سبة )50%( خم�سني فـي املائة من 

اإجمايل الودائع امل�سرفية خارج ال�سلطنة .

املــادة ) 22 (

فـي  املدرجة  وال�سركات غري   ، العقارات  فـي  ال�سلطنة  ت�ستثمر خارج  اأن  لل�سركة  ال يجوز 

االأ�سواق املالية ، كما ال يجوز لل�سركة اال�ستثمار فـي الدول ، وامل�سارف ، واملوؤ�س�سات املالية ، 

و�سركات امل�ساهمة ، و�سناديق اال�ستثمار ، واأي اأدوات ا�ستثمارية تقررها الهيئة ، التي يقل 

ت�سنيفها االئتماين عن احلد الذي تقرره الهيئة وفقا حلكم املادة )5( من هذه الالئحة .

الف�سل ال�ساد�س

تقييم مكونات اال�ستثمار واملجاالت التي يحظر فيها

املــادة ) 23 (

يكون تقييم اإجمايل ا�ستثمارات ال�سركة على النحو االآتي : 

1 - االأوراق املاليـــــــة : بالقيمة ال�سوقية ، فاإذا مل تكن لهذه االأوراق قيمة �سوقية يكون 

التقييم بقيمتها الدفرتية .

2 - العقــــــــــــــــــــــــــــارات : بقيمة التكلفة بعد خ�سم اال�ستهالك ، ما مل يتم تقدير قيمتها 

خالف ذلك من مقيم معتمد .

3 - القـــــــــــــــــــــــــــرو�س : بالقيمة اال�سمية للقر�س ، اأو بر�سيده ، ح�سب االأحوال .

4 - الودائــع امل�سرفيــة : بالقيمة الفعلية .

5 - اأي اأ�سول ا�ستثمارية اأخرى : بالقيمة الفعلية .
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املــادة ) 24 (

يحظر على ال�سركة القيام باأي من االأعمال االآتية : 
1 - منح ، اأو جتديد القرو�س ، با�ستثناء االآتي : 

اأ - القرو�س التي متنحها ال�سركة للعاملني بها . 
ب - القرو�س حلملة وثائق التاأمني على احلياة اأو العائلي وفقا ل�سروط عقد 

التاأمني ، على اأال تتجاوز قيمة الوثيقة عند التخلي عنها . 
2 -  تقدمي تغطية مالية مقابل فتح اعتمادات م�ستندية ، اأو اإ�سدار خطابات �سمان . 
3 - تقدمي �سمانات من اأي نوع لقرو�س ، اأو التزامات للغري خارج نطاق اأعمال التاأمني 

املن�سو�س عليها فـي قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه .
4 - اال�ستثمار فـي الذهب ، اأو الف�سة ، اأو غريهما من املعادن النفي�سة ، اأو فـي ال�سلع 
املعادن  بتجارة  ن�ساطها  يتاأثر  �سركات  فـي  اأو   ، امل�ستقبلية  االأ�سواق  فـي  تباع  التي 

النفي�سة ، اأو ال�سلع امل�سار اإليها . 

الف�سل ال�سابـع

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 25 (

يجوز للرئي�س التنفيذي فـي حالة مخالفة اأحكام هذه الالئحة ، توقيع اأي من اجلزاءات 
االإدارية االآتية :

1 - االإنــذار .

2 - غرامة اإدارية ال تقل عن )5000( خم�سة اآالف ريال عماين ، وال تزيد على )50000( 
خم�سني األف ريال عماين . 

3 - وقف الرتخي�س موؤقتا ، اأو وقف ممار�سة اأحد اأن�سطة الرتخي�س خالل املدة التي 
حتددها الهيئة . 
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قـــــرار

رقــم 2020/77

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية

ا�ستنادا اإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 , 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 , 

واإلى الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية ال�سادرة بالقرار رقم 2011/5 , 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تقــرر

املــادة االأولـــــى
ي�ستبدل بن�س املادة )44( من الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية امل�سار اإليها , الن�س االآتي :

املــادة ) 44 (
 : )REPO( حتويالت اتفاقيات اإعادة ال�سراء

1 - تنح�سر هذه التحويالت فـي حتويل ملكية �سندات التنمية احلكومية اأو ال�سكوك 
البنك  يقبلها  اأخرى  منتجات  اأي  اأو  اخلزانة  اأذونات  اأو  ت�سدرها احلكومة  التي 
املركــزي العمانـــي , وذلك مـــن / واإلــــى ح�سابــــات البنـــوك التجاريــــة , ونوافذها 
االإ�سالميـــة , اأو البــنوك االإ�سالميــة , وح�ساب البنك املركزي العماين , واخلا�سة 

. )REPO( باتفاقيات اإعادة ال�سراء
2 - ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�سركـــة مببلــغ , وقدره )50( 

خم�سون رياال عمانيا , وتوؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية .
املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار , اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة الثالثـــة

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

�ســدر فـي  : 14 من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  : 30 من نوفمبــــــــــــر 2020م

                                                                �سلطـان بن �سالـم بن �سعيـد احلب�سـي
                                                                                                وزيــــــــــــــر املاليـــــــــــة

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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مركـز عمـان للتحكيـم التجـاري

قـــــرار

رقم 8 /2020

باإ�صـدار قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/26 باإن�ساء مركز عمان للتحكيم التجاري ، 

واإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري ال�سادر بالقرار رقم 2019/37 ، 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة مركز عمان للتحكيم التجاري ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري ، املرفقة .

 املــادة الثانيــــة

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

�صــدر فـي  :  8   من ربيــع الثانـي 1442هـ

املـوافـــــق  : 24 من نوفمبــــــــــــر 2020م
    

                                                                          حمــــد بــــن حممـــد ال�صرجــــي                                                                           

                                                                         رئيـ�س جمل�س اإدارة مركز عمان للتحكيم التجاري
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قواعــــد التحكيـــم
  ملركــز عمــان للتحكيــم التجــاري

جــدول املحتويـــات
الف�صــل الأول : اأحكــام متهيديــة

املادة )1( : تعريفات
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قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري
الف�صــل الأول

اأحكـام متهيديــة
املــادة ) 1 (
 تعريفــات  

�سياق  يقت�س  ما مل   ، كل منها  املبينة قرين  املعاين  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون   1-1
الن�س خالف ذلك : 

املركـــز : 
مركز عمان للتحكيم التجاري .

اللجنـة التنفيذيـة : 
اللجنــة التنفيذيــة للمركــز برئا�ســة الرئيــ�س التنفيــذي للمركــز ، وع�سويـــة اثنـــني 

من امل�ست�سارين .
هيئـة التحكيـم : 

الهيئة امل�سكلة من حمكم واحد اأو اأكرث للف�سل فـي النزاع املحال اإلى التحكيم .
امل�صجـــل : 

م�سجل املركز .
القواعــد : 

قواعد حتكيم املركز .
الدعـــوى : 

اأي مطالبة يتقدم بها اأي طرف �سد طرف اآخر .
طلــب التحكيـم : 

طلب بدء اإجراءات التحكيم مبوجب هذه القواعد .
حكــم التحكيـم : 

يطلق على/ اأو ي�سمل ، حكم التحكيم اجلزئي ، اأو املوؤقت ، اأو النهائي .
الــــرد : 

الرد على طلب التحكيم .
الطــرف اأو الأطــراف : 

املدعون و / اأو املدعى عليهم .
املدعــي : 

الطرف الذي يبادر باللجوء اإلى التحكيم ، اأو الطرف الذي يطلب اإدخاله كمدع .
املدعـى عليـه : 

الطرف املقام �سده التحكيم .
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والعك�س   ، اجلمع  �سيغة   ، معناها  فـي  املفرد  �سيغة  فـي  امل�ستخدمة  الكلمات  ت�سمل   2-1
 ، واملحكم   ، عليه  واملدعى   ، املدعي  كلمات  ت�سمل  كما   . ال�سياق  ملتطلبات  وفقا  �سحيح 
وعلى   ، واملذكر   ، املوؤنث  على  للدللة  ا�ستخدامها  فـي  وغريها   ، والطرف   ، واملمثل 

ال�سخ�س الطبيعي ، اأو املعنوي .

املــادة ) 2 (

نطـاق التطبيــق  

التحكيم وفقا  اإلى  بينهم من منازعات  ين�ساأ  اإحالة ما  الأطراف كتابة على  اتفق  اإذا   1-2
لهذه القواعد ، تتم ت�سوية تلك املنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد ، مع مراعاة ما 

يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديالت .

2-2 ت�سري هذه القواعد على اإجراءات التحكيم ، وتعد مكملة لأي اتفاق يت�سمن ما اأ�سري 
اإليه فـي املادة 2-1 اأعاله ، وذلك فيما عدا تعار�س اأي من هذه القواعد مع اأي ن�س 

من الن�سو�س الآمرة فـي القانون الواجب التطبيق على التحكيم .

2-3 تخ�سع اإجراءات التحكيم اأمام الهيئة لهذه القواعد ، فاإذا مل تن�س القواعد على اأمر 
ما ، تخ�سع الإجراءات لأي قواعد يتفق عليها الأطراف ، اأو وفقا ملا تقررها الهيئة 
فـي حال عدم اتفاقهم ، �سواء متت الإ�سارة اإلى تطبيق قواعد اإجراءات قانون وطني 

حمدد على التحكيم ، اأم مل ت�سر .

2-4 ل يعيق �سري اإجراءات التحكيم اعرتا�س اأي طرف على التحكيم فـي اأي مرحلة من 
الإجراءات ، اأو عدم م�ساركته فيها .

املــادة ) 3 (

الإخطـارات اأو املرا�صـالت الكتابيـة واملـدد الزمنيـة  

 ، كتابة  القواعد  هذه  مبوجب  واملقرتحات   ، واملرا�سالت   ، الإخطارات  جميع  تكون   1-3
وتر�ســل فـي الوقــت ذاته ، وبعدد من الن�سخ يكفـي كل طرف ، واملحكمني ، وامل�سجل .

3-2 تكون جميع املرا�سالت اإلى امل�سجل باللغة العربية ، اأو باللغة الإجنليزية ، بغ�س النظر 
عن لغة التحكيم .
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املرا�سالت  امللف ، جتري جميع  واإحالة   ، التحكيم  امل�سجل بت�سكيل هيئة  اإخطار  3-3 بعد 

بني الهيئة والأطراف مبا�سرة . كما تر�سل ن�سخة اإلكرتونية فقط من جميع املذكرات 

التي يقدمها الأطراف اإلى امل�سجل ، ما مل يطلب خالف ذلك .

3-4 ي�سلــم اأي اإخطــــار ، اأو خطــــــاب ، اأو مقتـــــــرح مقابـــــــل اإي�ســـــال ، اأو بالربيــــــد امل�سجـــــل ، اأو 

بالربيد ال�سريع ، اأو باأي �سكل من اأ�سكال الت�سال الإلكرتوين )وي�سمل ذلك الربيد 

الإلكرتوين ، والفاك�س( ، اأو اأي و�سيلة ات�سال اأخرى توفر �سجال بالت�سليم .

من  اأي  فـي  ت�سليمه  يوم  فـي  ت�سلمه  مت  قد  املقرتح  اأو   ، اخلطاب  اأو   ، الإخطار  يعد   5-3

احلالت الآتية : 

اأ - اإلى املر�سل اإليه �سخ�سيا ، اأو اإلى ممثله املفو�س . 

ب - فـي حمل الإقامة املعتاد للمر�سل اإليه اأو مكان عمله ، اأو عنوانه املحدد . 

ج - اإلى اأي عنوان يتفق عليه الأطراف . 

د - وفقا ملــا اعتاد عليه الأطراف فـي التعامالت ال�سابقة ، اأو 

هـ - فـي حال تعذر ما ذكر �سابقا ، وبعد بذل جهد معقول ، فيكون الت�سليم اإلى اآخر 

عنوان ، اأو حمل اإقامة ، اأو مكان عمل معروف للمر�سل اإليه .

3-6 يبــداأ �سريــان املــدد وفقــا لهــــذه القواعــد اعتبــارا مــن اليــوم التايل لت�سليم الإخطار ، 

اأو اخلطاب ، اأو املقرتح . وحتت�سب اأي فرتة زمنية مبوجب هذه القواعد وفقا لتوقيت 

�سلطنـــة عمــان )جرينتـــ�س+4( ، مــا لــم يتفــق الأطراف ، اأو تقرر اللجنة التنفيذية ، 

اأو هيئة التحكيم خالف ذلك .

3-7 تدخل العطلة الر�سمية اأو غري اأيام العمل التي تت�سمنها اأي مدة زمنية مبوجب هذه 

القواعد فـي ح�ساب تلك املدة .

3-8 اإذا �ســادف اليــوم الأخيــر مــن اأي مــدة زمنيــة مبوجــب هـــذه القواعــد عطلـــة ر�سميـــة ، اأو 

يوم غري عمل فـي حمل الت�سلم وفقا للمادة 3-6 ، متدد تلك املدة حتى اأول يوم عمل 

يلي انتهاء العطلة .
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الف�صل الثاين

بدء اإجراءات التحكيم

املــادة ) 4 (

طلـب التحكيـم  

اإلى التحكيم وفقا لهذه القواعد طلب التحكيم  4-1 ير�سل الطرف الذي يبادر باللجوء 

اإلى امل�سجل ، الذي يخطر املدعى عليه بطلب التحكيم ، وتاريخ ت�سلمه .

4-2 يتعني اأن ي�ستمل طلب التحكيم على ما هو اآت :  

اأ - طلب اإحالة املنازعة اإلى التحكيم .

اإذا  اأ�سماء ، وعناوين ، واأرقام الهاتف والفاك�س ، وعناوين الربيد الإلكرتوين -  ب - 

كانت متوافرة ، اخلا�سة باأطراف التحكيم ، وممثلي املدعي ، اإن وجدوا .

ج - اإ�سارة اإلى اتفاق التحكيم الذي ي�ستند اإليه املدعي ، مع ن�سخة منه . 

اأو   ، اأو امل�ستنـــدات القانونية الأخرى التي ن�ساأت املنازعة عنها  اإلى العقــود  اإ�ســارة  د - 

ب�ساأنها ، ون�سخة منها ، اإن اأمكن . 

هـ - و�سفا موجزا لطبيعة املنازعة ، وظروفها مع حتديد الطلبات التي يطالب بها 

املدعي ، واملبلغ الذي يدعي به ، اذا كان ممكنا .

و - بيانا باأي م�سائل �سبق اأن اتفق عليها الأطراف ب�ساأن �سري التحكيم ، اأو التي يرغب 

املدعي فـي تقدمي مقرتح ب�ساأنها .

ز - اقرتاحا ب�ساأن عدد املحكمني اإذا مل يحدده اتفاق التحكيم .

ح - تر�سيح حمكم اإذا ن�س اتفاق التحكيم على )3( ثالثة حمكمني ، اأو اقرتاح حمكم 

اإذا ن�س اتفاق التحكيم على حمكم فرد ، ما مل يتفق الأطراف على خالف  فرد 

ذلك .

ط - اأي مالحظة ب�شاأن القانون واجب التطبيق . 

ي - اقرتاح مقر التحكيم ، ولغته ، ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .

ك - اإثبات دفع ر�سوم الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي هذه القواعد .
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التحكيم  اإجراءات  تاريخ بدء  املكتمل هو  التحكيم  امل�سجل لطلب  ت�سلم  تاريخ  4-3 يعترب 
لكافة الأغرا�س . 

4-4 يجب على اللجنة التنفيذية اأن تقرر عدم امل�سي فـي اإجراءات طلب التحكيم فـي حال 
تبني من ظاهر الأوراق عدم اخت�سا�س املركز بالنظر فـي املنازعة .

املــادة ) 5 (

 الرد على طلب التحكيم والدعوى املقابلة  

5-1 ير�سل املدعى عليه رده على طلب التحكيم خالل )21( واحد وع�سرين يوما من تاريخ 
ت�سلمه لطلب التحكيم من امل�سجل على اأن يت�سمن ما ياأتي : 

وبيانات   ، الإلكرتوين  الربيد  وعنوان   ، وفاك�س   ، هاتف  واأرقام   ، وعنوان   ، ا�سم   - اأ 
الت�سال الأخرى اخلا�سة باملدعى عليه ، وممثليه - اإن وجدوا - .

ب -  تاأكيدا اأو رف�سا للطلبات اأو جزءا منها ، مبا فـي ذلك ، حيثما اأمكن ، اأي دفع بعدم 
اخت�سا�س هيئة التحكيم .

ج -  اأي رد على البيانات الواردة فـي طلب التحكيم مبقت�سى املادة 4-2 ، اأو فيما يتعلق 
بامل�سائل التي ت�سملها تلك املادة .

د - عر�سا موجزا لطبيعة املنازعة ، والظروف التي اأدت اإلى تقدمي الدعوى املقابلة 
وفقا للمادة 6-5.

هـ - تر�سيح  حمكم اإذا ن�س اتفاق التحكيم على )3( ثالثة  حمكمني ، اأو اقرتاح  حمكم 
فرد اإذا ن�س على حمكم فرد ، ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك ، مع اإبداء 

الراأي على اقرتاح املدعي للمحكم الفرد ، اأو تقدمي اقرتاح مقابل .
5-2 ل يحول عدم رد املدعى عليه على طلب التحكيم دون موا�سلة اإجراءات التحكيم وفقا 
لهذه القواعد . واإذا ن�س اتفاق التحكيم على تر�سيح الأطراف للمحكمني ، يعد عدم 
اإر�سال املدعى عليه للرد ، اأو تر�سيح حمكم خالل املدة املحددة فـي املادة 5-1 اأعاله ، 

تنازل ل رجعة فيه عن حقه فـي تر�سيح حمكم .

5-3 ل يحول اإخفاق املدعى عليه فـي اإر�سال الرد ، اأو اأي جزء منه )فـي حد ذاته( خالل املدة 
املذكورة اأعاله من رف�س اأي دعوى ، اأو تقدمي اأي دفاع ، اأو دعوى مقابلة فـي التحكيم .
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5-4 يجوز للجنة التنفيذية ، بناء على طلب املدعى عليه ، اأن متنحه اأجال اإ�سافيا اأق�ساه 

التمديد على مالحظات  اأن يحتوي طلب  ، على  الرد  اأربعة ع�سر يوما لإيداع   )14(

املدعى عليه اأو اقرتاحاته ب�ساأن عدد املحكمني ، واختيارهم ، وكذلك تر�سيح املحكم اإذا 

ن�ست القواعد على ذلك ، واإذا مل يقم املدعى عليه بذلك ، ي�ستكمل امل�سجل الإجراءات 

وفقا لهذه القواعد .

5-5 يخطر امل�سجل املدعي ، وكافة الأطراف الأخرى برد املدعى عليه ، وباأي دعوى مقابلة 

بعدد الن�سخ املن�سو�س عليه فـي املادة 3-1 من هذه القواعد .

5-6 يكون تقدمي املدعى عليه لأي دعوى مقابلة ، مع رده ، وعلى اأن تت�سمن الآتي : 

اأ - و�سفا موجزا لطبيعة املنازعة ، والظروف التي اأدت اإلى تقدمي الدعوى املقابلة ، 

واأ�سا�سها .

ب - بيانا يو�سح مطالبته ، مرفقا به مبالغ ، اأي دعاوى مقابلة حمددة القيمة ، وكلما 

كان ذلك ممكنا ، تقديرا لقيمة اأي دعاوى مقابلة اأخرى .

ج - اأي اتفاقيات ذات �سلة ، ول �سيما اتفاق التحكيم .

اإلى اتفاق التحكيم الذي يتم تقدمي الدعوى املقابلة مبوجبه ، وذلك فـي  د - اإ�سارة 

حال تقدمي الدعاوى املقابلة مبوجب اأكرث من اتفاق حتكيم .

هـ - اإثبات دفع ر�سوم الت�سجيل التي تن�س عليها هذه القواعد عن اأي مطالبة مقابلة.

الدعاوى  مع  اأخرى  معلومات  اأو  م�ستندات  اأي  تقدمي  عليه  للمدعى  يجوز  كما       

املقابلة التي يراها منا�سبة ، اأو قد ت�ساهم فـي الت�سوية الفعالة للمنازعة .

5- 7 يقدم املدعي ردا على اأي دعوى مقابلة خالل )21( اإحدى وع�سرين يوما من تاريخ 

ت�سلمها من امل�سجل . ويجوز للجنة التنفيذية ، بناء على طلب املدعي ، منحه اأجال 

اإ�سافيا اأق�ساه )14( اأربعة ع�سر يوما لتقدمي الرد قبل اإحالة امللف اإلى هيئة التحكيم .
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املــادة ) 6 (

 العقود املتعددة  

يجوز ت�سوية منازعات ن�ساأت عن اأكرث من عقد ، فـي طلب حتكيم واحد ، �سريطة حتقق اأيا 
مما ياأتي : 

اأ - اأن يوافق اأطراف تلك العقود على طلب حتكيم واحد يجري وفقا لهذه القواعد . 

اإلى التحكيم وفقا  املنازعات  اتفاقات حتكيم حتيل هذه  اأن تت�سمن تلك العقود  ب - 

للقواعد ، واأن تكون اتفاقات التحكيم متوافقة ، واأن : 
1 -  تن�ساأ املنازعات من العالقة القانونية ، اأو القت�سادية ذاتها . 

2 -  تتكون هذه العقود من عقد اأ�سا�سي وعقود اإ�سافية .
3 -  اأن تن�ساأ املنازعات من معاملة اأو �سل�سلة معامالت ذات �سلة .

املــادة ) 7 (

اإدخال اأطراف اإ�صافية 

7-1 يجوز لأي طرف من اأطراف التحكيم قبل ت�سكيل هيئة التحكيم التقدم بطلب لدى 

ب�سفته  القواعد  هذه  مبوجب  التحكيم  اإلى  اأكرث  اأو  اإ�سافـي  طرف  لإدخال  امل�سجل 

مدعيا اأو مدعى عليه ، �سريطة ا�ستيفاء اأي من املعايري الآتية : 

اأ - اأن يكون الطرف املطلوب اإدخاله ملزما باتفاق التحكيم ، اأو

ب - اأن يوافق جميع الأطراف ، مبن فيهم الطرف املطلوب اإدخاله ، كتابة على هذا 

الإدخال .

7-2 يجب اأن يت�سمن طلب الإدخال ما ياأتي : 

اأ - رقم دعوى التحكيم قيد النظر .

ب - اأ�سماء ، وعناوين ، واأرقام هواتف ، واأرقام فاك�س ، وعناوين بريد اإلكرتوين - اإذا 

كانت معلومة - جميع الأطراف ، مبن فيهم الطرف املطلوب اإدخاله ، وممثلوهم 

- اإن وجدوا - واأي حمكمني جرى تر�سيحهم ، اأو تعيينهم فـي دعوى التحكيم قيد 

النظر .
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ج - �سفة الطرف املطلوب اإدخاله مدعيا اأم مدعى عليه .
د - البيانات الواردة فـي املادة 4-2 )ج( واملادة 4-2)د( .

، فـي حال تقدمي  اأمكن  ، وتقدمي ن�سخة منه حيثما  هـ - حتديد التفاق ذي ال�سلة 
الطلب مبوجب املادة 7-1 )ب( .

و - بيان موجز بالوقائع والأ�سا�س القانوين للطلب .
اإذا قرر امل�سجل  اأو  7-3 يعد طلب الإدخال كامال اإذا ا�ستوفى جميع متطلبات املادة 2-7 ، 
وجود امتثال جوهري لتلك املتطلبات . ويخطر امل�سجل جميع الأطراف ، مبن فيهم 

الطرف املطلوب اإدخاله ، عند اكتمال طلب الإدخال .

7-4 ير�سل الطرف طالب الإدخال ، فـي وقت تقدميه طلب الإدخال اإلى امل�سجل ، ن�سخة 
من الطلب اإلى جميع الأطراف ، مبن فيهم الطرف املطلوب اإدخاله ، ويخطر امل�سجل 

بذلك ، مع حتديد طريقة الإر�سال ، وتاريخه .

7-5 يحق جلميع اأطراف التحكيم والطرف املطلوب اإدخاله الرد على طلب الإدخال خالل 
حتددها  اأخرى  زمنية  مدة  اأي  خالل  اأو   ، الطلب  ت�سلم  من  يوما  ع�سر  اأربعة   )14(

اللجنة التنفيذية .

الطرف  فيها  مبن   ، الأطراف  جميع  اآراء  فـي  النظر  بعد   ، التنفيذية  اللجنة  تقرر   6-7
اأو جزئيا  اإذا كانت �ستوافق كليا  ، ما  ، ومع مراعاة ظروف الدعوى  اإدخاله  املطلوب 
على طلب الإدخال مبوجب املادة 7-1 . ول يخل قرار اللجنة التنفيذية باملوافقة على 
طلب الإدخال ب�سلطة هيئة التحكيم فـي البت لحقا فـي اأي م�ساألة تتعلق باخت�سا�سها 
الإدخال  التنفيذية برف�س طلب  اللجنة  . كما ل يخل قرار  القرار  النا�سئ عن هذا 
مبوجب هذه املادة ، كليا اأو جزئيا ، بحق اأي طرف فـي تقدمي طلب اإدخال اإلى هيئة 

التحكيم عمال باملادة 10-7 .

، يعترب تاريخ ت�سلم الطلب  املادة 6-7  املوافقة على طلب الإدخال مبوجب  7-7 فـي حال 
كامال هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف املدخل .

 ، املدخل  للطرف  يجوز   ، التحكيم  هيئة  ت�سكيل  قبل  اإ�سافـي  اإدخال طرف  فـي حال   8-7
بال�سرتاك مع املدعي اأو املدعى عليه ، تر�سيح  حمكم لتعينه اللجنة التنفيذية وفقا 

للمادة 11-4 و11-5 من هذه القواعد .
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7-9 فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة 7-6 ، يجوز للجنة التنفيذية ، قبل 
ت�سكيل هيئة التحكيم ، اإلغاء تعيني اأي  حمكمني جرى تعيينهم قبل البت ب�ساأن طلب 
الإدخال . وتنطبق املادة 10 واملادة 11 ح�سب القت�ساء ، ما مل يوافق جميع الأطراف 
املعنية  الزمنية  اجلداول  وت�سري   ، املدخل  الطرف  فيهم  مبن   ، ذلك  خالف  على 

مبوجبهما من تاريخ ا�ستالم قرار اللجنة التنفيذية ال�سادر مبوجب املادة 6-7 .

7-10 بعد ت�سكيل هيئة التحكيم ، يجوز لأي طرف من اأطراف التحكيم اأو من غري الأطراف 
التقدم بطلب اإلى هيئة التحكيم لإدخال طرف اإ�سافـي اأو اأكرث فـي التحكيم مبوجب 
هذه القواعد ب�سفته مدعيا اأو مدعى عليه ، �سريطة ا�ستيفاء اأي من املعايري الآتية : 

اأ - اأن يكون الطرف املطلوب اإدخاله ملزما باتفاق التحكيم . 
ب - اأن يوافق جميع الأطراف ، مبن فيهم الطرف املطلوب اإدخاله ، على هذا الإدخال .
ويجوز تقدمي طلب الإدخال اإلى هيئة التحكيم مبوجب هذه املادة لدى امل�سجل ، 

حيثما كان ذلك منا�سبا .
اأوامر حمددة لهيئة التحكيم ، ت�سري اأحكام املادة 7-2 ، مع مراعاة  7-11 مع مراعاة اأي 

مقت�سى احلال ، على اأي طلب اإدخال مبوجب املادة 10-7.

7-12 تقرر هيئة التحكيم ، بعد ال�ستماع لالأطراف ، ومع مراعاة ظروف الدعوى ، قبول 
اأو رف�س طلب الإدخال املقدم مبوجب املادة 7-10كليا اأو جزئيا ، ول يخل قرار هيئة 
التحكيم باملوافقة على طلب الإدخال مبوجب هذه املادة ب�سلطتها فـي البت لحقا فـي 

اأي م�ساألة تتعلق باخت�سا�سها النا�سئ عن هذا القرار .

هيئة  ت�سلم  تاريخ  يعد   ،  12-7 املادة  مبوجب  الإدخال  طلب  على  املوافقة  حال  فـي   13-7
التحكيم الطلب كامال ، هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف املدخل .

7-14 فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة 7-12 ، يعترب اأي طرف مل ير�سح  
حمكما ، اأو مل ي�سارك باأي طريقة اأخرى فـي ت�سكيل هيئة التحكيم ، قد تنازل عن 
حقه فـي تر�سيح حمكم ، اأو امل�ساركة فـي ت�سكيل هيئة التحكيم باأي طريقة اأخرى ، دون 

امل�سا�س بحق هذا الطرف فـي رد املحكم عمال باملادة ) 13( من هذه القواعد .

7-15 فـي حال املوافقة على طلب الإدخال ، ت�سدد ر�سوم الت�سجيل املطلوبة لأي دعاوى اأو 
دعاوى مقابلة .
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املــادة ) 8 (

�صم الدعاوى  

8-1 قبل ت�سكيل اأي هيئة حتكيم ، يجوز لأي طرف تقدمي طلب اإلى امل�سجل ل�سم دعويني 
املعايري  من  اأي  ا�ستيفاء  �سريطة   ، واحدة  حتكيم  دعوى  فـي  اأكرث  اأو  اثنتني  حتكيم 

الآتية : 

اأ - موافقة جميع الأطراف على ال�سم كتابة . 
ب - اإذا كانت جميع املطالبات فـي دعاوى التحكيم م�ستندة اإلى اتفاق التحكيم ذاته . 

ج - اأن تكون اتفاقات التحكيم متالئمة ، اأو ميكن التوفيق فيما بينها ، وبالإ�سافة اإلى 
ذلك توافر اأي من احلالت الآتية : 

1- اأن تن�ساأ املنازعات عن العالقة القانونية اأو القت�سادية ذاتها .
2- اأن تن�ساأ املنازعات عن عقود تتكون من عقد اأ�سا�سي ، وعقود اإ�سافية . 
3 - اأن تن�ساأ املنازعات عن املعاملة اأو �سل�سلة املعامالت ذات ال�سلة ذاتها .

اأن يت�سمن طلب ال�سم مبوجب املادة 8-1 الأرقام املرجعية لدعاوى التحكيم  8-2 يجب 
املطلوب �سمها ، وبيانا موجزا بالوقائع ، والأ�سا�س القانوين للطلب .

8-3 تقرر اللجنة التنفيذية ، بعد الأخذ بعني العتبار اآراء جميع الأطراف ، ومع مراعاة 
ظروف الدعوى ، ما اإذا كانت �ستوافق كليا اأو جزئيا على طلب ال�سم ، ول يخل قرار 
اللجنة التنفيذية باملوافقة على طلب ال�سم ب�سلطة هيئة التحكيم فـي البت لحقا 
فـي اأي م�ساألة تتعلق باخت�سا�سها النا�سئ عن هذا القرار ، كما ل يخل قرار اللجنة 
التنفيذية برف�س طلب ال�سم ، كليا اأو جزئيا ، بحق اأي طرف فـي تقدمي طلب �سم 
اإلى هيئة التحكيم عمال باملادة 8-7 . وت�ستمر اأي دعاوى حتكيم غري م�سمومة باعتبار 

كل منها دعاوى حتكيم منف�سلة مبوجب هذه القواعد .

8-4 اإذا قررت اللجنة التنفيذية �سم دعويني حتكيم اأو اأكرث ، ت�سم دعاوى التحكيم فـي 
دعوى التحكيم التي يعتربها امل�سجل قد بداأت اأول ، ما مل يتفق جميع الأطراف على 

خالف ذلك ، اأو تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ، مع مراعاة ظروف الدعوى .
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8-5 فـي حال املوافقة على طلب ال�سم ، يجوز للجنة التنفيذية اإلغاء تعيني اأي  حمكمني 

جرى تعيينهم قبل البت فـي طلب ال�سم . وتنطبق املادة 10 واملادة 11 ح�سب القت�ساء ، ما مل 

توافق جميع الأطراف على خالف ذلك ، وت�سري اجلداول الزمنية املعنية مبوجبهما 

من تاريخ ت�سلم قرار اللجنة التنفيذية ال�سادر مبوجب املادة 4-8 .

8-6 بعد ت�سكيل هيئة التحكيم فـي اأي من ق�سايا التحكيم املطلوب �سمها ، يجوز لأي طرف 

النظر  قيد  اأكرث  اأو  اثنتني  حتكيم  دعويني  ل�سم  التحكيم  هيئة  اإلى  بطلب  التقدم 

التحكيم  ا�ستيفاء دعاوى  �سريطة   ، واحدة  فـي دعوى حتكيم  القواعد  مبوجب هذه 

املطلوب �سمها لأي من املعايري الآتية : 

اأ - اأن يوافق جميع الأطراف على هذا ال�سم .

ب - اأن تن�ساأ جميع املطالبات فـي دعاوى التحكيم مبوجب اتفاق التحكيم ذاته ، واأن 

تكون هيئة التحكيم نف�سها قد ت�سكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر ، اأو مل 

يتم ت�سكيل هيئة حتكيم فـي دعوى اأو دعاوى التحكيم الأخرى .

هيئة  تكون  واأن   ، بينها  التوفيق  ميكن  اأو   ، متالئمة  التحكيم  اتفاقات  تكون  اأن   - ج 

ت�سكل  اأو مل   ، النظر  التحكيم قيد  فـي دعاوى  للبت  ت�سكلت  نف�سها قد  التحكيم 

هيئة حتكيم فـي دعوى اأو دعاوى التحكيم الأخرى ، وبالإ�سافة اإلى ذلك توافر 

اأي من احلالت الآتية : 

1 - اأن تن�ساأ املنازعات من العالقة القانونية اأو القت�سادية ذاتها . 

2 - اأن تن�ساأ املنازعات من عقود تتكون من عقد اأ�سا�سي ، وعقود اإ�سافية . 

3 - اأن تن�ساأ املنازعات من معاملة ، اأو �سل�سلة معامالت ذات �سلة .

8-7 تقرر هيئة التحكيم ، بعد منح جميع الأطراف فر�سة ال�ستماع ، ومع مراعاة ظروف 

الدعوى ، قبول اأي طلب �سم كليا اأو جزئيا ، ول يخل قرار هيئة التحكيم باملوافقة 

على طلب ال�سم ب�سلطتها فـي البت لحقا فـي اأي م�ساألة تتعلق باخت�سا�سها النا�سئ 

باعتبار كل منها دعاوى  اأي دعاوى حتكيم مل يتم �سمها  ، وت�ستمر  القرار  عن هذا 

حتكيم منف�سلة مبوجب هذه القواعد .
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8-8  فـي حال املوافقة على طلب ال�سم ، يعترب اأي طرف مل ير�سح  حمكما ، اأو مل ي�سارك 
باأي طريقة اأخرى فـي ت�سكيل هيئة التحكيم قد تنازل عن حقه فـي تر�سيح  حمكم اأو 
امل�ساركة فـي ت�سكيل هيئة التحكيم باأي طريقة اأخرى ، دون امل�سا�س بحق هذا الطرف 

فـي طلب رد املحكم عمال باملادة )13( من هذه القواعد .

واحد  ت�سجيل  ر�سوم  دفع  امل�سجل  يقبل   ، للتحكيم  اأكرث  اأو  بطلبني  املدعي  تقدم  اإذا   9-8
اللجنة  رف�ست  واإذا   ، القواعد  لهذه  وفقا  �سمها  املطلوب  التحكيم  دعاوى  جلميع 
التنفيذية طلب ال�سم ، كليا اأو جزئيا ، يطلب من املدعي دفع ر�سوم الت�سجيل املطلوبة 

مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل دعوى حتكيم مل يتم �سمها .

8-10 اإذا تقدم املدعي بطلب حتكيم واحد ، ورف�ست اللجنة التنفيذية طلب ال�سم ، كليا اأو 
جزئيا ، يتقدم املدعي بطلب حتكيم م�ستقل فيما يتعلق بكل حتكيم مل ي�سم ، وي�سدد 

ر�سوم الت�سجيل املطلوبة مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل حتكيم مل ي�سم .

املــادة ) 9 (

التمثيل وامل�صاعدة  

9-1 يجوز لكل طرف اأن ميثله و/ اأو ي�ساعده فـي التحكيم ممثل اأو اأكرث و / اأو م�ساعدون 
مفو�سون تفوي�سا �سحيحا قانونا يح�سرون بال�سم اأمام املركز اأو هيئة التحكيم .

 : الآتي  اأي طرف تقدمي  اأن يطلب من  التحكيم  ت�سكيل هيئة  للم�سجل حتى  9-2 يجوز 
)1( اإثبات كتابي للتفوي�س املمنوح منه اإلى اأي ممثل و / اأو م�ساعد حمدد فـي طلب 
التحكيم اأو الرد ، و )2( التاأكيد كتابة لأ�سماء وعناوين جميع ممثليه و / اأو م�ساعديه 
اأي طرف ما يثبت ذلك  اأن تطلب من  اأي وقت  فـي التحكيم ، كما يجوز للهيئة فـي 

التفوي�س وفقا ملا تراه الهيئة . 

 ، الأخرى  الأطراف  جميع  يخطر  باأن  طرف  اأي  يلتزم   ، التحكيم  هيئة  ت�سكيل  بعد   3-9
وهيئة التحكيم ، وامل�سجل باأي تغيري ، اأو اإ�سافة ينوي القيام بها فيما يتعلق مبمثليه 
و / اأو م�ساعديه كتابة على الفور ، ولن يدخل اأي تغيري اأو اإ�سافة من هذا القبيل حيز 

التنفيذ فـي التحكيم اإل بعد موافقة هيئة التحكيم .
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اأي  اأن ترف�س املوافقة على  9-4 بدون الإخالل بحقوق الأطراف ، يجوز لهيئة التحكيم 
تغيري ، اأو اإ�سافة فيما يتعلق مبمثلي الطرف و / اأو م�ساعديه اإذا كان من املحتمل اأن 

يت�سبب هذا التغيري ، اأو الإ�سافة فـي اإهدار الوقت .

الف�صل الثالث

ت�صكيل هيئة التحكيم

املــادة ) 10 (

عدد املحكمني  

10-1 ت�سكل هيئة التحكيم من عدد املحكمني الوارد فـي اتفاق التحكيم ، اأو اأي اتفاق لحق ، 
واإذا كان العدد املتفق عليه اأكرث من واحد ، فيجب اأن يكون وترا .

10-2 اإذا مل يتفق الأطراف م�سبقا على عدد املحكمني ، واإذا مل يتفقوا خالل )21( واحد 
وع�سرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب التحكيم ، اأو خالل اأي مدة اإ�سافية قد 
ت�سمح بها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية حتديد عدد املحكمني املعينني . 

10-3 على الرغم مما تن�س عليه املادة 10-2 ، اإذا مل يرد اأي طرف على اقرتاح طرف اآخر 
بتعيني  حمكم فرد خالل املدة املن�سو�س عليها فـي املادة 10-2 ، واأخفق الطرف املعني 
فـي تعيني املحكم الثاين وفقا للمادة 11-2 اأو 11-5 ، فاإنه يجوز للجنة التنفيذية ، 
بناء على طلب اأحد الأطراف ، تعيني حمكم فرد وفقا لالإجراء املن�سو�س عليه فـي 

املادة 11-1 اإذا راأت اأن ذلك اأكرث مالءمة فـي هذه احلالة .

املــادة ) 11 (

 تعيني املحكمني  
11-1 اإذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة بوا�سطة  حمكم فرد ، ير�سح الأطراف املحكم 
الفرد لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه ، واإذا مل يتفق الأطراف على تر�سيح  حمكما 
فردا خالل )21( واحد وع�سرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب التحكيم ، اأو خالل 
التنفيذية  اللجنة  تتولى   ، التنفيذية  اللجنة  بها  ت�سمح  قد  التي   ، الإ�سافية  املدة 

تعيني املحكم الفرد خالل )21( واحد وع�سرين يوما .
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، ير�سح كل طرف   املنازعة بوا�سطة ثالثة حمكمني  اإذا اتفق الأطراف على ت�سوية   2-11
حمكما فـي طلب التحكيم اأو الرد على التوايل لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه . واإذا 
مل ير�سح اأحد الأطراف حمكما خالل )21( واحد وع�سرين يوما من ت�سلم املدعى 
عليه طلب التحكيم ، اأو خالل املدة الإ�سافية التي تقدرها اللجنة التنفيذية ، تتولى 

اللجنة التنفيذية تعيينه خالل )21( واحد وع�سرين يوما .
الفقرة  فـي  اإليهما  امل�سار  املحكمان  ير�سح   ، اإلى ثالثة حمكمني  املنازعة  اأحيلت  اإذا   3-11
ال�سابقة املحكم الثالث الذي يرتاأ�س هيئة التحكيم وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه ، 
اإل اإذا اتفق الأطراف على خالف هذا الإجراء ، وفـي هذه احلالة يخ�سع الرت�سيح 
مل�سادقة اللجنة التنفيذية . اإذا مل ينتج عن ذلك تر�سيح املحكم الثالث خالل )21( 
عليها  يتفق  اأخرى  مدة  اأي  اأو  الثنني  املحكمني  تعيني  من  يوما  وع�سرين  واحد 
الطرفان ، اأو حتددها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية تعيني رئي�س هيئة 

التحكيم .
11-4 اإذا ت�سمنت الدعوى عددا من املدعني اأو املدعى عليهم واأحيلت املنازعة اإلى حمكم 
فرد ، يجوز لالأطراف التفاق على ال�سرتاك فـي تر�سيح املحكم الفرد . وفـي غياب 
هذا الرت�سيح امل�سرتك خالل )21( واحد وع�سرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب 
تتولى   ، التنفيذية  اللجنة  بها  ت�سمح  قد  التي  الإ�سافية  املدة  خالل  اأو   ، التحكيم 

اللجنة التنفيذية تعيني املحكم الفرد خالل )21( واحد وع�سرين يوما .
 )3( اإلى  املنازعة  واأحيلت  عليهم  املدعى  اأو  املدعني  من  عددا  الدعوى  ت�سمنت  اإذا   5-11
عليهم  املدعى  وير�سح   ، حمكما  م�سرتكة  ب�سفة  املدعون  ير�سح   ، حمكمني  ثالثة 
هذا  غياب  وفـي   ، تعيينهما  التنفيذية  اللجنة  وتتولى   ، حمكما  م�سرتكة  ب�سفة 
عليه  املدعى  ت�سلم  من  يوما  وع�سرين  واحد   )21( خالل  الرت�سيح  فـي  ال�سرتاك 
طلب التحكيم ، اأو خالل املدة الإ�سافية التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية ، تعني 
اللجنة التنفيذية خالل )21( واحد وع�سرين يوما من مل ير�سح من اأع�ساء هيئة 

التحكيم ، وتتولى تعيني الرئي�س .
11-6 اإذا كان الأطراف من جن�سيات خمتلفة ، يجوز للجنة التنفيذية تعيني حمكم فرد اأو 
رئي�سا لهيئة التحكيم يحمل جن�سية اأي طرف ، اإل اإذا تلقى امل�سجل طلبا كتابيا من 
اأي طرف يت�سمن خالف ذلك خالل )21( واحد وع�سرين يوما امل�سار اإليها فـي هذه 

املادة .
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املــادة ) 12 (
اإف�صاح املحكمني  

12-1 يجب اأن يكون املحكمون الذين يعملون مبوجب هذه القواعد حمايدين ، وم�ستقلني ، 
وينبغي عليهم تاأدية مهامهم وفقا ل�شروط اإخطار التعيني املر�شل اإليهم من امل�شجل .
اأن تراعي  12-2 عند تعيني حمكم مبوجب هذه القواعد ، يتعني على اللجنة التنفيذية 
على النحو الواجب اأي موؤهالت مطلوبة فـي املحكم مبوجب اتفاق الأطراف ، واأي 

اعتبارات تتعلق بحياد املحكم ، وا�ستقالله .
12-3 ل يكتمل تعيني املحكم اإل بعد قبوله ملهامه . ويقدم املحكم خالل )7( �سبعة اأيام من 

تاريخ اإخطار التعيني اإقرارا كتابيا يوؤكد حياده ، وا�ستقالله .
12-4 اإذا ن�ساأت فـي اأي مرحلة من مراحل التحكيم ظروف من �ساأنها اإثارة �سكوك لها ما 
يربرها ب�ساأن حياد املحكم وا�ستقالله ، يتعني على املحكم ، اأو الطرف الإف�ساح فورا 
عن هذه الظروف اإلى امل�سجل ، الذي عليه اإخطار جميع الأطراف بها عند ت�سلمه 

لهذه املعلومات .
املــادة ) 13 (
 رد املحكــم  

اإثارة �سكوك لها ما يربرها  اإذا وجدت ظروف من �ساأنها  اأي حمكم  13-1 يجوز طلب رد 
ب�ساأن حياده ، اأو ا�ستقالله ، اأو افتقاره املوؤهالت التي اتفق عليها الأطراف .

اإثارة �سكوك لها ما يربرها  13-2 يعترب عدم اإف�ساح اأي طرف عن اأي ظروف من �ساأنها 
ب�ساأن حياد املحكم ، اأو ا�ستقالله خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من علم الطرف بتلك 

الظروف تنازل عن احلق فـي طلب رد املحكم بناء على تلك الظروف .
13-3 ل يجوز للطرف اأن يطلب رد اأي حمكم قام برت�سيحه اإل لأ�سباب تبينها بعد اأن مت 

تعيني هذا املحكم .
املــادة ) 14 (

اإخطار طلب رد املحكم  
14-1 ير�سل الطرف الذي يعتزم طلب رد املحكم اإخطار طلب رد م�سبب اإلى امل�سجل خالل 
)14( اأربعة ع�سر يوما من ت�سلم اإ�سعار تعيني املحكم مو�سوع طلب الرد ، اأو خالل 
)14( اأربعة ع�سر يوما بعد اأن يكون قد علم ، اأو كان ينبغي له على نحو معقول العلم 

بالظروف املن�سو�س عليها فـي املادة 13-1 اأو املادة 3-13 .
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14-2 يعترب تاريخ ت�سلم امل�سجل لإخطار طلب رد املحكم هو تاريخ تقدمي الإخطار ، وير�سل 
الطرف  اإلى  الرد  طلب  اإخطار   ، ذاته  الوقت  فـي   ، املحكم  رد  يطلب  الذي  الطرف 
الآخر ، واملحكم مو�سوع طلب الرد ، والأع�ساء الآخرين فـي هيئة التحكيم ، اأو اإلى 
اأي حمكم معني اإذا مل ت�سكل هيئة التحكيم بعد ، ويخطر امل�سجل بهذا مع حتديد 

طريقة الإر�سال وتاريخه .

وقدره   مبلغ  الرد  طلب  ر�سوم  به  ويرفق  الطلب  �سبب  الرد  طلب  اإخطار  يت�سمن   3-14
الطرف مقدم  ويعترب   ، الرد  اإذا مت قبول طلب  ت�سرتد  ريال عماين  األف   )1.000(
طلب الرد قد �سحب طلبه اإذا مل ي�سدد ر�سم الطلب خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ 

تقدمي اإخطار طلب الرد اإلى امل�سجل .

14-4 يجوز للجنة التنفيذية بعد ا�ستالم اإخطار طلب الرد مبوجب املادة 14-2 ، بناء على 
اإجراءات التحكيم حتى يتم البت فـي طلب الرد ،  اأن تاأمر بوقف   ، طلب اأحد الأطراف 
، يحق  املادة  اإجراءات التحكيم مبوجب هذه  التنفيذية بوقف  تاأمر اللجنة  وما مل 
اللجنة  التحكيم حتى تبت  فـي نظر دعوى  ال�ستمرار  الرد  للمحكم مو�سوع طلب 

التنفيذية فـي طلب الرد وفقا للمادة 15من هذه القواعد .

املــادة ) 15 (
البت فـي طلب رد املحكم  

 ، الرد  املوافقة على طلب  الآخر  ، يجوز للطرف  الأطراف رد حمكم  اأحد  اإذا طلب   1-15
اإذا وافق جميع الأطراف على طلب الرد .  وعلى اللجنة التنفيذية ا�ستبعاد املحكم 
كما يجوز للمحكم حمل طلب الرد التنحي عن نظر الدعوى ، وفـي كلتا احلالتني 

فاإن ذلك ل يعني �سحة اأ�سباب طلب الرد .

ت�ستبعد هذا  اأن  فاإن عليها   ، اأي حمكم  الرد �سد  التنفيذية طلب  اللجنة  اإذا قبلت   2-15
 ، املحكمني  ت�سمية  فـي  به  املعمول  لالإجراء  وفقا  بديال  حمكما  وتعني   ، املحكم 
وتعيينهم . وتبداأ املدد الزمنية املتعلقة بت�سمية املحكم البديل ، وتعيينه من تاريخ 

اإخطار امل�سجل لالأطراف بقرار اللجنة التنفيذية .

15-3 ل يخل قرار اللجنة التنفيذية باإلغاء تعيني اأي حمكم ، ب�سحة اأي عمل قام به ، اأو 
اأي اأمر ، اأو حكم اأ�سدره قبل اإلغاء تعيينه .
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15-4 اإذا رف�ست اللجنة التنفيذية طلب رد املحكم ، ي�ستمر املحكم فـي نظر دعوى التحكيم . 

ويقوم   ، عدمه  من  املحكم  رد  طلب  فـي  قرارها  بت�سبيب  التنفيذية  اللجنة  تلتزم   5-15
امل�سجل باإبالغ القرار اإلى الأطراف ، ويكون اأي قرار ت�سدره اللجنة التنفيذية ب�ساأن 

اأي طلب رد نهائيا وغري قابل للطعن .
املــادة ) 16 (

ا�صتبدال املحكم  

16-1 ي�ستبدل املحكم عند وفاته ، اأو عند قبول اللجنة التنفيذية ل�ستقالته ، اأو طلب رده ، 
اأو بناء على طلب من جميع الأطراف .

16-2 كما ي�ستبدل املحكم مببادرة من اللجنة التنفيذية اإذا قررت اأن املحكم ممنوع قانونـــا 
اأو   ، القواعــد  لهــــذه  وفـــقا  املهـــام  هـــذه  يوؤدي  اأنـــه ل  اأو   ، اأداء مهامــه  اأو فعليـــا من 

خالل املدد املحددة .

16-3 اإذا قررت اللجنة التنفيذيــة ، بنـــاء علـــى املعلومـــات التــــي اطلعـــت عليهـــا ، تطبيـــق 
املادة 16-2 ، تبت فـي الأمر خالل )14( اأربعة ع�سر يوما بعد اإتاحة الفر�سة للمحكم 
املعني والأطراف واأي اأع�ساء اآخرين فـي هيئة التحكيم لإبداء املالحظات كتابة خالل 

)14( اأربعة ع�سر يوما على اأن تر�سل هذه املالحظات اإلى الأطراف ، واملحكمني .

16-4 اإذا تقرر ا�ستبدال املحكم املعني لأي �سبب ، با�ستثناء حالة الرد ، يكون للجنة التنفيذية 
ال�سلطة التقديرية فـي اأن تقرر اتباع اإجراءات الرت�سيح فـي هذه القواعد .

16-5 بعد غلق باب املرافعة ، تتولى اللجنة التنفيذية ا�ستبدال املحكم الذي توفـي ، اأو مت 
عزله دون اتباع اإجراءات الرت�سيح املن�سو�س عليها فـي هذه القواعد . 

املــادة ) 17 (

اإعادة جل�صات ال�صتماع عند ا�صتبدال  حمكم  

اإذا ا�ستبدل املحكم الفرد اأو رئي�س هيئة التحكيم بحكم املادتني )15( و )16( من هذه القواعد ، تعاد 
جل�سات ال�ستماع التي �سبق عقدها ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك ، اأما اإذا ا�ستبدل 
اأي  حمكم اآخر ، فاإن هيئة التحكيم تتمتع بال�سلطة التقديرية فـي اإعادة جل�سات ال�ستماع 

التي �سبق عقدها ، وذلك بعد الت�ساور مع الأطراف .
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املــادة ) 18 (

 اأمني �صر هيئة التحكيم  

18-1 "اأمني ال�سر" هو امل�سوؤول الإداري لهيئة التحكيم .

18-2 يعمل اأمني ال�سر فـي جميع الأوقات مبوجب تعليمات هيئة التحكيم وحتت اإ�سرافها ، 
وتكون م�سوؤولة عن ت�سرفاته فيما يتعلق بالتحكيم .

الأطراف  وجميع  التنفيذية  اللجنة  من  كتابية  موافقة  مبوجب  ال�سر  اأمني  يعني   3-18
وبعد اأن يوقع على تعهد احلياد وال�ستقاللية ، ويف�سح لالأطراف ، واأع�ساء هيئة 
التحكيم واملركز عن اأي ظروف من �ساأنها اإثارة �سكوك لها ما يربرها ب�ساأن حياده ، 

اأو ا�ستقالله .

لها  �سكوك  اإثارة  �ساأنها  ال�سر من  اأمني  تعيني  بعد  اأي وقت  فـي  اإذا ظهرت ظروف   4-18
ما يربرها فيما يتعلق بحياده ، اأو ا�ستقالله ، يف�سح اأمني ال�سر عن هذه الظروف 

لالأطراف ، واأع�ساء هيئة التحكيم ، وامل�سجل دون تاأخري .

اإثارة �سكوك  اإذا وجدت ظروف من �ساأنها  18-5 ميكن العرتا�س على تعيني اأمني ال�سر 
لها ما يربرهــا فيــما يتعلــق بحيــاده ، اأو ا�ستقاللــه ، وفـي هذه احلالة تنطبق اأحكام 

املادة )15( اخلا�سة بالرد .

18-6 اإذا رغبت هيئة التحكيم فـي اأي وقت قبل بدء اإجراءات التحكيم ، اأو فـي اأثنائه فـي 
اإلى  امل�سجل مع ن�سخة  اإلى  ، فعليها تقدمي طلب  املركز  �سر من خارج  اأمني  تعيني 

جميع الأطراف يت�سمن ما ياأتي : 

كانت  اإذا  الإلكرتوين  بريده  وعناوين   ، هاتفه  ورقم   ، وعنوانه   ، املر�سح  ا�سم   - اأ 
معلومة .

ب - بيانا كتابيا موجزا ملوؤهالت املر�سح ومن�سبه .
ج - اأتعاب املر�سح املقرتح �سواء كان مبلغا مقطوعا ، اأو بال�ساعة .

د - بيانا موجزا باملهام التي يجب اأن يقوم بها اأمني ال�سر مبا ل يتعار�س مع تلك 
التي يوؤديها املركز باعتباره مديرا للتحكيم مبوجب القواعد ، ومبا ل مينحه 

تفوي�سا مبمار�سة �سلطة هيئة التحكيم فـي اتخاذ القرار .
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املــادة ) 19 (

حمكم الطوارئ  

19-1 يجوز للطرف الذي يرغب فـي طلب تدبري موؤقت ، اأو حتفظي م�ستعجل قبل ت�سكيل 
هيئة التحكيم ، تقدمي طلب تدبري موؤقت ، اأو حتفظي م�ستعجل لدى امل�سجل مع 
اإر�سال ن�سخة من الطلب اإلى جميع الأطراف الأخرى ، على اأن يت�سمن الطلب ما 

ياأتي : 

اأ - طبيعة التدبري املطلوب .
ب - اأ�سباب ا�ستحقاق الطرف لهذا التدبري .

ج - بيانا يثبت تزويد جميع الأطراف الأخرى بن�سخة من الطلب ، اأو �سرح للخطوات 
املتخذة بح�سن النية لتقدمي ن�سخة ، اأو اإخطار جلميع الأطراف الأخرى .

19-2 يرفق باأي طلب للتدبري املوؤقت اأو التحفظي امل�ستعجل ما يثبت دفع الر�سوم الإدارية 
يتعلق  فيما  القواعد  هذه  مبوجب  املطلوبة  والإيداعات   ، لال�سرتداد  القابلة  غري 
ويجوز   . املرفق   )3( للجدول  وفقا  الإجراءات  ونفقات   ، الطوارئ  حمكم  باأتعاب  
من  املطلوبة  املقدمة  الدفعة  مبلغ  زيادة  املنا�سبة  احلالت  فـي  التنفيذية  للجنة 
الطرف مقدم الطلب . وفـي حال مل ت�سدد الدفعة الإ�سافية خالل )10( ع�سرة اأيام 

من تاريخ تقدمي الطلب ، يعترب اأن الطرف املعني قد �سحب طلبه .

امل�ستعجل ،  اأو التحفظي  املوؤقت  ، فـي حال قبول طلب التدبري  التنفيذية  19-3 تعني اللجنة 
الر�سوم  ودفع   ، الطلب  لهذا  امل�سجل  ت�سلم  يومني من   )2( الطوارئ خالل  حمكم 

الإدارية ، واإيداع الدفعة املقدمة .

اأو  املوؤقت  التدبري  اإجراءات  مقر  يكون   ، التحكيم  مقر  على  التفاق  يجر  مل  اإذا   4-19
التحفظي امل�ستعجل هو م�سقط دون الإخالل بحق هيئة التحكيم فـي حتديد مقر 

التحكيم مبوجب املادة )22( .

اأي ظروف من  املحتمل للم�سجل عن  الطوارئ  ، يف�سح حمكم  التعيني  19-5 قبل قبول 
�ساأنها اأن تثري �سكوكا مربرة فيما يتعلق بحياده ، اأو ا�ستقالله ، ويقدم اأي طلب رد  
ملحكم الطوارئ كتابة خالل )2( يومني من تاريخ اإخطار امل�سجل الأطراف بتعيينه 

وبالظروف التي اأف�سح عنها .
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19-6 تبت اللجنة التنفيذية فـي طلب الرد بعد اإتاحة الفر�سة ملحكم الطوارئ والطرف 
الآخر للتعليق كتابة خالل )2( يومني .

19-7 اإذا ا�ستقال  حمكم الطوارئ ، اأو اأ�سبح غري قادر على اأداء مهامه ، اأو جرى عزله لأي 
�سبب ، واأ�سبح مكانه �ساغرا ، تعني اللجنة التنفيذية حمكما طارئا بديال خالل )2( 

يومني .

19-8 ل يجوز ملحكم الطوارئ العمل  حمكما فـي اأي حتكيم م�ستقبلي يتعلق باملنازعة ، ما 
مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .

19-9 ي�سع  حمكم الطوارئ خالل )2( يومني من تعيينه ، جدول زمنيا للنظر فـي طلب 
التدبري املوؤقت اأو التحفظي يتيح فر�سة معقولة لال�ستماع اإلى الأطراف ، ويجوز 
اأن يت�سمن هذا اجلدول الن�س على اتخاذ اإجراءات عن طريق الهاتف ، اأو اجتماع 
ال�ستماع  جلل�سات  بدائل  باعتبارها  كتابية  مذكرات  على  العتماد  اأو   ، بالفيديو 
هذه  مبوجب  التحكيم  هيئة  ب�سالحيات  الطوارئ  حمكم  ويتمتع   ، ال�سخ�سية 
القواعد ، مبا فيها �سلطة البت ب�ساأن اخت�سا�سه دون الإخالل بقرار هيئة التحكيم .

اأو اإ�سدار حكم  19-10 يكون ملحكم الطوارئ �سلطة الأمر باأي تدبري موؤقت ، اأو حتفظي 
حتكيم اإذا راأى ذلك �سروريا ، على اأن ي�سبب قراره كتابيا باإيجاز ، كما يجوز  ملحكم 

الطوارئ تعديل اأو اإبطال الأمر الأويل اأو املوؤقت اأو احلكم ل�سبب وجيه .

19-11 ي�سدر حمكم الطوارئ الأمر بالتدبري املوؤقت اأو حكم التحكيم خالل )14( اأربعة 
ع�سر يوما من تاريخ تعيينه ، ما مل متدد اللجنة التنفيذية هذه املدة اإذا ا�ستدعت 

ظروف ا�ستثنائية ذلك ، مبا ل يتجاوز )14( اأربعة ع�سر يوما .

19-12 تنتهي �سلطة  حمكم الطوارئ بعد ت�سكيل هيئة التحكيم التي يجوز لها اإعادة النظر 
فـي اأي اأمر موؤقت اأو حكم التحكيم ال�سادر عن  حمكم الطوارئ ، اأو تعديله ، اأو اإبطاله ، 
مبا فـي ذلك احلكم ب�ساأن اخت�سا�سه ، ول تكون هيئة التحكيم ملزمة بالأ�سباب التي 
قدمها  حمكم الطوارئ ، وتزول �سفة الإلزام عن اأي اأمر موؤقت اأو حكم �سدر عنه 
اإذا مل ت�سكل هيئة التحكيم خالل )90( ت�سعني يوما من هذا الأمر ، اأو احلكم ، اأو اإذا 

اأ�سدرت هيئة التحكيم املخت�سة حكما ، اأو اإذا �سحبت الدعوى .
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�أي تدبري  19-13 يجوز ��سرت�ط تقدمي �سمان منا�سب على �لطرف �لذي يتقدم بطلب 
موؤقت �أو حكم �لتحكيم من حمكم �لطو�رئ .

19-14 يتفق �لأطر�ف على �أن �أي �أمر �أو حكم حتكيم ي�سدره  حمكم �لطو�رئ يكون ملزما 
. كما  تاأخري  ، ودون  �لفور  ، ويتعهدون بتنفيذه على  �إ�سد�ره  للطرفني من تاريخ 
يتنازل �لأطر�ف ب�سكل ل رجعة فيه بالقدر �لذي يكون فيه ذلك جائز� عن حقهم 
فـي �أي �سكل من �أ�سكال �ل�ستئناف ، �أو �إعادة �لنظر ، �أو �للجوء �إلى �أي حمكمة ، �أو 

�سلطة ق�سائية �أخرى فيما يتعلق بهذ� �حلكم .

19-15 يجوز �أن يقوم  حمكم �لطو�رئ مبدئيا بتوزيع �مل�ساريف �ملرتبطة باأي طلب وفقا 
للملحق )1( �ملرفق ، على �أن يخ�سع حتديد توزيع هذه �مل�ساريف ب�سكل نهائي �إلى 

�سلطة هيئة �لتحكيم .

19-16 يجوز ملحكم �لطو�رئ �أن يقرر كيفية تطبيق هذه �لقو�عد ح�سب �لقت�ساء ، ويكون 
 . �لطعن  �أو  �لنظر  �إعادة  �أو   ، نهائيا ول يخ�سع لال�ستئناف  �ل�ساأن  فـي هذ�  قر�ره 
ويجوز للجنة �لتنفيذية تق�سري �أي مدد زمنية مقررة فـي هذه �لقو�عد فـي �لطلبات 

�ملقدمة عمال بالإجر�ء�ت �لتي ت�ستهل مبوجب �ملادة )25( ، و�مللحق )1( .

الف�صل الرابع

اإجراءات التحكيم

املــادة ) 20 (

 اأحكام عامة 

20-1 باملو�فقة على �لتحكيم مبوجب هذه �لقو�عد ، يعترب �لأطر�ف قد و�فقو� على عدم 
�لتقدم بطلب �إلى �أي حمكمة �أو �سلطة قانونية ب�ساأن �أي �أمر ت�سدره هيئة �لتحكيم 
)�إذ� مت ت�سكيلها( مبوجب �ملادة )27( من هذه �لقو�عد ، �إل �إذ� �تفق جميع �لأطر�ف 

على خالف ذلك .

20-2 ي�سكل �ملحكمون هيئة �لتحكيم باأ�سرع وقت ممكن خالل )28( ثمانية وع�سرين يوما 
من �إر�سال �مل�سجل ملف �لتحكيم . ويجوز للجنة �لتنفيذية متديد هذ5 �ملدة �لزمنية 

لأ�سباب �سائغة .
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20-3 ت�سكل هيئة التحكيم مبوجب قرار موؤرخ وموقع من املحكمني .

20-4 مع مراعاة هذه القواعد ، يجوز لهيئة التحكيم اإجراء التحكيم بالطريقة التي تراها 
فـي  واأن مينح كل طرف   ، امل�ساواة  الأطراف على قدم  يعامل  اأن  �سريطة   ، منا�سبة 
مرحلة منا�سبة من الإجراءات فر�سة معقولة لعر�س دعواه . وتبا�سر هيئة التحكيم 
الإجراءات ، عند ممار�ستها لخت�سا�سها ، ما ي�سمن جتنب التاأخري والنفقات غري 

ال�سرورية ، وتقوم بتوفري اإجراءات عادلة وفعالة لت�سوية منازعة الأطراف .

ودعوة   ، ت�سكيلها  بعد  للتحكيم  الإجرائي  الزمني  اجلدول  التحكيم  هيئة  ت�سع   5-20
الأطراف لإبداء اآرائهم وفقا للمادة 28-2 من هذه القواعد . ويجوز لهيئة التحكيم - 
فـي اأي وقت ، بعد دعوة الأطراف لإبداء اآرائهم - متديد اأو تق�سري اأي مدة زمنية 

من�سو�س عليها فـي هذه القواعد ، اأو مت التفاق عليها بني الأطراف .

20-6 تعقد هيئة التحكيم جل�سات ا�ستماع لتقدمي اأدلة ال�سهود ، مبن فيهم �سهود اخلربة ، 
اأو للمناق�سة ال�سفوية ، اإذا طلب اأي طرف ذلك فـي مرحلة منا�سبة من الإجراءات ، 
وفـي حال عدم وجود مثل هذا الطلب ، تقرر هيئة التحكيم ما اإذا كانت �ستعقد هذه 

اجلل�سات ، اأو اأن تقت�سر الإجراءات على تبادل املذكرات ، وامل�ستندات .

20-7 ل يجوز لأي طرف اأو ممثليه اإجراء اأي ات�سال من جانب واحد يتعلق بالتحكيم مع 
اأي  حمكم ، اأو مع اأي مر�سح ي�سميه اأحد الأطراف .

املــادة ) 21 (

 اإحالة امللف اإلى هيئة التحكيم  

ير�سل امل�سجل طلب التحكيم ، والرد عليه اإلى هيئة التحكيم مرفقا به جميع الوثائق ، بعد 
�سداد الر�سوم الإدارية بالإ�سافة اإلى امل�ساريف املن�سو�س عليها فـي املادة )42( .

املــادة ) 22 (

 مقر التحكيم  

22-1 اإذا مل يكن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم م�سبقا ، يكون مقر التحكيم هو 
م�سقط .
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اأو  22-2 يجوز لهيئة التحكيم ، بعد الت�ساور مع الأطراف ، اأن تعقد جل�سات ا�ستماع و / 
اجتماعات فـي اأي مقر تراه منا�سبا ، �سخ�سيا ، اأو عرب و�سائل الت�سال الإلكرتونية ، مبا 
فـي ذلك املوؤمترات عرب الهاتف اأو الفيديو ، واإذا اختلف هذا املقر عن مقر التحكيم ، تعترب 
اجلل�سات اأو الجتماعات قد عقدت فـي مقر التحكيم ، كما يجوز للهيئة اأن تتداول 

فـي اأي مقر تختاره عند القت�ساء ، ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .

املــادة ) 23 (

 القواعد القانونية الواجبة التطبيق  

على  التحكيم  هيئة  تطبقها  التي  القانونية  القواعد  على  التفاق  فـي  احلرية  لالأطراف   1-23
القواعد  اأو  القانون/القوانني  الهيئة  تطبق   ، التفاق  عدم  حال  وفـي   ، النزاع  مو�سوع 

القانونية التي تراها اأكرث مالءمة بقرار م�سبب يخطر به الأطراف .

 ، �شلة  ذي  عقد  اأي  يت�شمنها  التي  ال�شروط  اأخذها  مع  الدعوى  فـي  التحكيم  هيئة  تبت   2-23
واملمار�سات التجارية ال�سارية فـي العتبار .

23-3 لهيئة التحكيم �سلطة الأخذ مببداأ "ال�سلح" اأو مببداأ "العدالة والإن�ساف" ، وذلك فقط اإذا 
اتفق الأطراف على منحها هذه ال�سلطة .

املــادة ) 24 (

 لغــة التحكيــم  

اأو بــعد ذلــك وفقــا   ، 24-1 يتــم التفـــاق بيــن الأطــراف علــى لغــة التحكيــم فـــي اتفــاق التحكيــم 
للمـــادة 3-24 .

24-2 اإذا كان اتفاق التحكيم مكتوبا باأكرث من لغة ، يجوز للجنة التنفيذية اأن تقرر اأيا من تلك 
اللغات تكون اللغة التي تبداأ بها اإجراءات التحكيم ، اإل اإذا ن�س اتفاق التحكيم على اللغة 

التي يجب اأن ت�سود ، اأو اأن تتم اإجراءات التحكيم باأكرث من لغة .

24-3 اإذا مل يتفق الأطراف على لغة التحكيم ، تتمتع هيئة التحكيم بعد ت�سكيلها ب�سالحية حتديد 
الظروف  وجميع   ، لالأطراف  مالحظات  اأي  بالعتبار  الأخذ  مع   ، التحكيم  لغات  اأو  لغة 

املتعلقة بالدعوى .
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24-4 يجوز لهيئة التحكيم اأن تقرر وجوب ترجمة كل ، اأو بع�س امل�ستندات التي قدمت بلغات غري 
اأو غري  اأن تكون م�سدقة  اإذا كانت الرتجمات يجب  ، وما  التحكيم  لغة  اإلى  التحكيم  لغة 

م�سدقة ، ح�سبما تراه هيئة التحكيم منا�سبا .

واإلى   / من  املرا�سالت  اإجراء  حال  فـي  العرتا�س  املخل  اأو  امل�سارك  غري  للطرف  يحق  ل   5-24
امل�سجل باللغة املقررة للتحكيم .

املــادة ) 25 (

 التدابري املوؤقتة  

اأو  تدابري موؤقتة  اأي  تتخذ  اأن   - الأطراف  اأي من  بناء على طلب   - التحكيم  لهيئة  25-1 يجوز 
حتفظية تراها �سرورية مبا ل يخالف اأي اأحكام واجبة التطبيق على الإجراءات .

25-2 ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك ، يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب اأحد الأطراف ، 
�سلطة اتخاذ اأي قرار موؤقت يكون له اأثر ملزم على الأطراف .

بتقدمي �سمان منا�سب  تدبريا موؤقتا  الذي يطلب  الطرف  تاأمر  اأن  التحكيم  لهيئة  25-3 يجوز 
للم�شاريف ك�شرط لإ�شدار هذا التدبري .

25-4 اإذا تقدم اأحد الأطراف بطلب اإلى جهة ق�سائية خمت�سة لتخاذ تدابري موؤقتة اأو حتفظية ، 
فاإن ذلك ل يعد تنازل عن اتفاق التحكيم ، اأو طلب التحكيم ، اإن وجد .

املــادة ) 26 (

 �صري اإجراءات التحكيم  

26-1 يجوز لهيئة التحكيم ، بعد الت�ساور مع الأطراف ، اعتماد النظام الإجرائي الذي تراه منا�سبا ، 
�سريطة األ يخالف اأي اتفاق بني الأطراف .

26-2 يجوز لهيئة التحكيم - بناء على طلب اأحد الأطراف - اإ�سدار اأوامر تتعلق ب�سرية اإجراءات 
التحكيم ، اأو اأي م�سائل اأخرى تتعلق بدعوى التحكيم ، اأو اأن تتخذ تدابري حلماية الأ�سرار 

التجارية ، واملعلومات ال�سرية .

26-3 تت�سمن املهام العامة لهيئة التحكيم مبوجب هذه القواعد ، وفـي جميع الأوقات فـي اأثناء 
التحكيم : 
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اأ - واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف ، مع اإعطاء كل طرف فر�سة 
مت�ساوية لعر�س دعواه ، والرد على دعوى خ�سمه .

ب - واجب اعتماد اإجراءات منا�سبة لظروف دعوى التحكيم ، وجتنب التاأخري والنفقات 
غري ال�سرورية لتوفري و�سيلة عادلة ، وفعالة ، و�سريعة لت�سوية نهائية للمنازعة 

بني الأطراف .
26-4 يتعهد الأطراف بالمتثال لأي اأمر ت�سدره هيئة التحكيم .

املــادة ) 27 (

 الدفع باخت�صا�ص هيئة التحكيم  

اأي دفوع حول وجود  27-1 لهيئة التحكيم �سلطة الف�سل فـي اخت�سا�سها ، مبا فـي ذلك 
اأو �شحة اتفاق التحكيم ، لهذا الغر�ض يعترب �شرط التحكيم الذي ي�شكل جزءا من 
العقد اتفاقا م�شتقال عن �شروط العقد الأخرى . واأي قرار ي�شدر من هيئة التحكيم 

ببطالن العقد ، ل يرتتب عليه تلقائيا بطالن �شرط التحكيم .

27-2 يقدم اأي دفع حول عدم اخت�سا�س الهيئة خالل ميعاد ل يتجاوز ميعاد تقدمي مذكرة 
الدفع  بق�سد  به  التم�سك  يتم  الذي  اأو احلق   ، املقابلة  الدعوى  فـي حال  اأو   ، الرد 
باملقا�سة ، فيجب تقدمي الدفع فـي موعد ل يتجاوز تقدمي الرد عليهما كذلك ، ول 
يرتتب على قيام اأحد الأطراف بتعيني حمكم ، اأو ال�شرتاك فـي تعيينه �شقوط حقه 
فـي تقدمي هذا الدفع . كما يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق �سلطتها مبجرد 
اأنها تتجاوز نطاق �سلطة  اإجراءات التحكيم امل�ساألة التي يدعى  اأثناء  اأن تطرح فـي 
هيئة التحكيم ، ويجوز لهيئة التحكيم - فـي كلتا احلالتني - قبول الدفع املقدم بعد 

هذه املواعيد اإذا راأت اأن التاأخري مربر .

27-3 يجوز لهيئة التحكيم اأن تف�سل فـي اأي دفع من الدفوع امل�سار اإليها فـي هذه املادة ، اإما 
قبل الف�سل فـي املو�سوع ، واإما �سمن حكمها فـي املو�سوع ، كما يجوز لهيئة التحكيم 
ال�ستمرار فـي اإجراءات التحكيم ، واأن ت�سدر حكما بالرغم من وجود اأي اعرتا�س 

على اخت�سا�سها معرو�س اأمام الق�ساء .
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املــادة ) 28 (

 الجتماع التمهيدي ووثيقة املهمة  

28-1 على هيئة التحكيم اأن تبلغ الأطراف بتاريخ الجتماع التمهيدي خالل )14( اأربعة 
 . القواعد  )21( من هذه  للمادة  وفقا   ، امل�سجل  امللف من  ت�سلم  تاريخ  يوما من  ع�سر 
الت�سال  و�سائل  عرب  اأو   ، ال�سخ�سي  باحل�سور  التمهيدي  الجتماع  عقد  وميكن 
الت�ساور مع  بعد   ، التحكيم  هيئة  وعلى   ، التحكيم  هيئة  كما حتدده   ، الإلكرتونية 
توقيعها من  يتم  واأن   ، اخت�سا�ساتها )"الوثيقة"(  وثيقة حتدد  تعد  اأن   ، الأطراف 

قبلها ، ومن قبل الأطراف ، وميكن اأن تت�سمن هذه الوثيقة التفا�سيل الآتية : 

اأ - اأ�سماء ، وعناوين ، واأرقام هواتف ، واأرقام فاك�سات ، وعناوين الربيد الإلكرتوين 
لالأطراف ، وممثليهم فـي التحكيم .

ب - عناوين اإر�سال الإخطارات ، واملرا�سالت فـي اأثناء التحكيم .
ج - موجزا لداعاءات الأطراف ، وطلباتهم ، مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه 
التحديد ، واإلى حد اأق�سى ممكن ، تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات اأخرى .
د - قائمة باملو�سوعات التي �ستنظر فيها الهيئة ، ما مل تعتربها الهيئة غري منا�سبة .

هـ - اأ�سماء وعناوين وتفا�سيل الت�سال الأخرى للمحكمني .
و - مقر التحكيم .

ال�سالحيات  اإلى  والإ�سارة   ، التطبيق  الواجبة  الإجرائية  القواعد  تفا�سيل   - ز 
املمنوحة لهيئة التحكيم للف�سل كهيئة مفو�سة بال�سلح ، اأو وفقا لقواعد العدل 

والإن�ساف ، فـي حالة منح الهيئة هذه ال�سالحيات .
ح - اأي �سلطات اإ�سافية لهيئة التحكيم وفقا للمادة )35( من هذه القواعد .

28-2 حتدد هيئة التحكيم خالل الجتماع التمهيدي اأو بعده اجلدول الزمني الإجرائي 
الذي تعتزم اتباعه ل�سري دعوى التحكيم .

 ، عليها  التوقيع  اأو  الخت�سا�سات  فـي حتديد  امل�ساركة  الأطراف  اأي من  رف�س  اإذا   3-28
وفقا  الوثيقة  على  التوقيع  عند  التحكيم  ويبداأ   ، اعتمادها  التحكيم  هيئة  تتولى 

للمادة 28-1 ، اأو عند املوافقة عليها من قبل هيئة التحكيم .
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املــادة ) 29 (

 مذكرات الأطراف  
29-1 ير�سل املدعي ، خالل املدة املتفق عليها ، اإلى املدعى عليه واإلى هيئة التحكيم �سحيفة 

الدعوى مبينا فيها تف�سيال ما ياأتي : 
اأ - بيانا بوقائع الدعوى ، مع امل�ستندات املوؤيدة لها .

ب - الأ�سانيد ، اأو احلجج القانونية الداعمة للدعوى.
ج - الطلبات املدعى بها مع جميع املطالبات القابلة للتقدير قيميا .

29-2 ير�سل املدعى عليه ، خالل املدة املتفق عليها ، اإلى املدعي ، واإلى هيئة التحكيم مذكرة 
دفاع مبينا فيها تف�سيال ما ياأتي : 

اأ -  بيانا بالوقائع مع امل�ستندات املوؤيدة لدفاعه ، مبا فيها اأي دعوى مقابلة ، اإن وجدت .
ب - الأ�سانيد اأو احلجج القانونية الداعمة للدفاع .

ج - الطلبات املدعى بها .
29-3 اإذا قدمت دعوى مقابلة ، ير�سل املدعي ، خالل املدة املتفق عليها ، اإلى املدعى عليه 

واإلى هيئة التحكيم مذكرة رد على الدعوى املقابلة مبينا فيها تف�سيال ما ياأتي : 
اأ - بيانا بالوقائع مع امل�ستندات املوؤيدة لرده على الدعوى املقابلة .

ب - الأ�سانيد ، اأو احلجج القانونية الداعمة للرد .
ج - الطلبات املدعى بها .

29-4 تقرر هيئة التحكيم لزوم تقدمي املزيد من املذكرات ، اأو البيانات الكتابية الأخرى ، 
اأو املطلوب تقدميها من الأطراف ، وحتدد املدد الزمنية لت�سليم مثل هذه الطلبات .
29-5 اإذا مل يقدم املدعي �سحيفة دعواه وفقا للمادة 29-1 ، يجوز لهيئة التحكيم اإ�سدار 
 ، فيها  البت  يلزم  قد  متبقية  م�سائل  توجد  ما مل   ، التحكيم  اإجراءات  باإنهاء  اأمرا 

وترى هيئة التحكيم اأنه يتعني اتخاذ القرار ب�ساأنها .
29-6 اإذا مل يقدم املدعى عليه مذكرة دفاعه وفقا للمادة 29-2 ، اأو مل ي�ستفد اأي طرف فـي 
اأي وقت من فر�سة عر�س دعواه بالطريقة التي حتددها هيئة التحكيم ، تاأمر هيئة 
التحكيم مبوا�سلة الإجراءات دون اأن تعترب جمرد الإخفاق فـي ذلك اإقرارا مبطالبة 
الدعوى  على  ردا  املدعي  تقدمي  عدم  على  اأي�سا  املادة  هذه  اأحكام  تنطبق   ، املدعي 

املقابلة ، اأو احلق الذي يتم التم�سك به بق�سد الدفع باملقا�سة .
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ا�ستكمال  اأو   ، بتعديل  القيام   ، التحكيم  اإجراءات  �سري  اأثناء  فـي  طرف  لأي  يجوز   7-29
مطالبته ، اأو دفاعه ، مبا فـي ذلك الدعوى املقابلة ، اأو احلق الذي يتم التم�سك به 
بق�سد الدفع باملقا�سة ، �سريطة اأن ترى هيئة التحكيم اأن من املنا�سب ال�سماح بهذا 
التعديل اأو ال�ستكمال مع مراعاة التاأخري فـي القيام بهذا اأو الإخالل بحق اأطراف 
اأي  اأو ا�ستكمال  اأخرى ذات �سلة . ومع ذلك ، ل يجوز تعديل  اأي ظروف  اأو  اأخرى 
مطالبة اأو دفاع ، مبا فيها الدعوى املقابلة ، اأو احلق الذي يتم التم�سك به بق�سد 
الدفع باملقا�سة ، بطريقة جتعل املطالبة املعدلة ، اأو امل�ستكملة خارج نطاق اخت�سا�ص 

هيئة التحكيم . 
املــادة ) 30 (

 جل�سات اال�ستماع  
30-1 بناء على طلب اأحد الأطراف ، تعقد هيئة التحكيم جل�سة اأو جل�سات ا�ستماع لتقدمي 
البّينات من خالل ال�سهود اأو للمرافعة ال�سفوية ، اأو لكليهما ، وفـي غياب هذا الطلب ، 
لهيئة التحكيم ال�سلطة التقديرية فـي حتديد ما اإذا كانت �ستعقد مثل تلك اجلل�سة ، اأو 
اجلل�سات ، ولها كذلك حتديد ما اإذا كانت �ستعقد تلك اجلل�سة ، اأو اجلل�سات �سخ�سيا ،
          اأو عرب و�سائل الت�سال الإلكرتونية ، وتواريخ عقدها ، واملدد الزمنية لعقدها ، واإذا 
مل تعقد جل�سات ا�ستماع ، ي�ستمر ال�سري فـي الإجراءات على اأ�سا�ص تبادل املذكرات ، 

وامل�ستندات .
لهم  وتر�سل   ، الأطراف  مع  التحكيم  هيئة  تت�ساور   ، ا�ستماع  جل�سة  عقد  حال  فـي   2-30
 ، ووقتها   ، اجلل�سة  بتاريخ  اأيام  �سبعة   )7( عن  تقل  ل  مدة  خالل  م�سبقا  اإخطارا 

ومكانها ، وطريقة عقدها .
30-3 تكون جميع اجلل�سات والجتماعات �سرية ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك ، اأو 
تقرر الهيئة خالف ذلك ، ول ي�سمح بدخول الأ�سخا�ص غري امل�ساركني فـي الإجراءات 

اإلى جل�سات ال�ستماع دون موافقة هيئة التحكيم والأطراف .
30-4 حتدد هيئة التحكيم �سكل ت�سجيل حم�سر اجلل�سة وكيفية توزيع تكلفة هذا الت�سجيل 

و امل�ساريف الأخرى ذات ال�سلة بني الأطراف ، ما مل يتفقوا على خالف ذلك .
30-5 اإذا اأخفق اأي من الأطراف فـي احل�سور بدون عذر مقبول ، بالرغم من اإعالنه ح�سب 

الأ�سول ، يكون للهيئة �سلطة ال�ستمرار فـي اإجراء جل�سة ال�ستماع ، والتحكيم .
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املــادة ) 31 ( 
ال�شهـــــود

31 - 1 تلزم هيئة التحكيم كل طـرف قبـل تاريــخ جل�ســـة اال�ستمــاع بتقدمي اإخطار كتابي 
يك�سف فـيه عن هوية وعنوان كل �ساهد يرغب فـي ا�ستدعائه ) وي�سمل هذا �سهود 
النفـي ( ، ومو�سوع �سهادته ، ومدى ارتباطه بامل�سائل املنظورة فـي دعوى التحكيم .
31 - 2 ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك ، يجوز لهيئة التحكيم اأن تاأمر اأي طرف 

بتقدمي �سهادة ال�سهود كتابة ، �سواء على �سكل اإفادة موقعة ، اأو م�ستند م�سابه .
31 - 3 يجوز لهيئة التحكيم اأن تقرر وقت وطريقة و�سكل تبادل هذه املواد الكتابية بني 
االأطراف ، وتقدميها لهيئة التحكيم . ويجوز لها ال�سماح ب�سهادة ال�سهود الكتابية ، 

وال�سفوية ) �سواء �سهود الوقائع اأو �سهود اخلربة ( ، اأو رف�سها ، اأو تقييدها .
31 - 4 يجوز لهيئة التحكيم ، واأي طرف اأن يطلب ح�سور ال�ساهد الذي يعتمد طرف اآخر 
على �سهادته الكتابية لال�ستجواب فـي جل�سة ا�ستماع اأمام هيئة التحكيم ، اإذا اأمرت 
هيئة التحكيم الطرف االآخر باإح�سار ذلك ال�ساهد ، ورف�ض ال�ساهد ، اأو مل يح�سر 
ال�سهادة  على  االعتماد  التحكيم  لهيئة  يجوز   ، وجيه  �سبب  دون  اال�ستماع  جل�سة 

الكتابية ، اأو ا�ستبعادها ، اأو اأي جزء منها بح�سب ما تراه الهيئة وفقا للظروف .
31 - 5 مــع مراعــــاة االأحكـــــام االإلزاميــــة الأي قانــــون واجـب التطبيق ، اأو قواعد قانونية ، 
اأو اأي اأمر �سادر عن هيئة التحكيم تن�ض على خالف ذلك ، فاإنه يجوز الأي طرف ، 
اأو ممثليه مقابلة اأي �ساهد حمتمل لغر�ض تقدمي �سهادته كتابة اإلى هيئة التحكيم ، 

اأو تقدمي هذا ال�سخ�ض باعتباره �ساهدا �سفويا فـي اأي جل�سة ا�ستماع .
31 - 6 مع مراعاة اأي اأمر �سادر عن هيئة التحكيم بخالف ذلك ، فاإنه يجوز اعتبار اأي فرد 
ينوي االإدالء ب�سهادته اأمام هيئة التحكيم �ساهدا فـي الوقائع وفقا للقانون الواجب 

تطبيقه .
31 - 7 ال يجوز لهيئة التحكيم اأن تطلب من اأي �ساهد تاأدية الق�سم فـي اأي جل�سة ا�ستماع 
قبل االإدالء ب�سهادته ال�سفوية ، اإال اإذا ن�ض القانون الواجب التطبيق على خالف 

ذلك .
31 - 8 يجوز الأي طرف ا�ستجواب اأي �ساهد يديل ب�سهادة �سفوية فـي جل�سة ا�ستماع اأمام 
هيئة التحكيم حتت اإ�سراف هيئة التحكيم ، التي يجوز لها اأن تطـــرح اأ�سئلة عليه 

فـي اأي مرحلة من مراحل �سهادته .
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املــادة ) 32 (
اخلرباء الذين تعينهم هيئة التحكيم

اإليها  اأو اأكرث ليقدم تقريرا كتابيا  32 - 1 يجوز لهيئة التحكيم اأن تعني خبريا م�ستقال 
ب�ساأن م�سائل معينة حتددها الهيئة ، وتر�سل هيئة التحكيم لالأطراف ن�سخة من 

بيان مهام اخلبري .
32 - 2 يقـــدم اخلبيـــر ، قبـل قبـــول تعيينـــه ، اإلى هيئــــة التحكيــــم ، واإلى االأطـــراف بيانــــا 
، وا�ستقالله . ويبلغ االأطراف هيئة التحكيم خالل  ، واإقرارا بحيادته  مبوؤهالته 
املدة التي حتددها هيئة التحكيم مبا قد يكون لديهم من اعرتا�سات على موؤهالت 
اخلبري ، اأو حيادته ، اأو ا�ستقالله . وتقرر هيئة التحكيم على الفور فـي قبول هذه 
االعرتا�سات ، اأو رف�سها . وبعد تعيني اخلبري ال يجوز الأي طرف االعرتا�ض على 
موؤهالت اخلبري ، اأو حيادته ، اأو ا�ستقالله اإال اإذا كان االعرتا�ض الأ�سباب علم بها 
ذلك الطرف بعد متام التعيني ، وتقرر هيئة التحكيم على الفور ما �ستتخذه من 

اإجراءات اإن لزم ذلك .
32 - 3 يقدم االأطراف للخبري اأي معلومات اأو م�ستندات ذات �سلة بالنزاع ، ويقدمون له ما 
قد يطلب فح�سه من م�ستندات ذات �سلة . ويحال اأي خالف بني اأي من االأطراف 
املطلوب  امل�ستندات  اأو  املعلومات  تلك  اأهمية  اأو  ارتباط  مدى  حول  اخلبري  وذلك 

تقدميها بالنزاع اإلى هيئة التحكيم للبت فـيه .
 ، اإياه  ت�سلمها  ن�سخة من تقرير اخلبري عند  االأطراف  اإلى  التحكيم  4 تر�سل هيئة   -  32
وتتيح لهم الفر�سة الإبداء راأيهم فـي التقرير كتابة ، ويجوز الأي طرف فح�ض اأي 

وثيقة ا�ستند اإليها اخلبري فـي تقريره .
32 - 5 بناء على طلب ، اأي طرف ، وبعد ت�سليم التقرير ، يجوز اال�ستماع اإلى اخلبري ، فـي 
جل�سة تتاح لالأطراف فر�سة ح�سورها ، وا�ستجواب اخلبري ، ويجوز الأي طرف اأن 
يقدم فـي هذه اجلل�سة خرباء لالإدالء ب�سهادتهم ب�ساأن نقاط اخلالف ، وت�سري على 

تلك االإجراءات اأحكام املادة )31( من هذه القواعد .
32 - 6 ي�سدد االأطراف اأتعاب وم�ساريف اخلبري املعني من هيئة التحكيم وفقا لهذه املادة .
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املــادة )33(
الإخفــــاق

تقدمي  اإلى  االإجراءات  وفق  التحكيم  دعته هيئة  اأن  بعد  االأطراف  اأحد  اأخفق  اإذا   1  -  33
م�ستندات ، اأو اأدلة ، اأو بيانات اأخرى خالل املدة الزمنية املحددة دون اإبداء عذر كاف ، 

يجوز لهيئة التحكيم اإ�سدار حكم التحكيم ب�ساأن االأدلة املعرو�سة عليها .
33 - 2 اإذا اأخفق اأحد االأطراف ، دون اإبداء عذر كاف ، فـي تقدمي م�ستندات طلبت منه هيئة 

التحكيم تقدميها ، يجوز لهيئة التحكيم اأن ت�ستنتج من ذلك ما تراه منا�سبا .
املــادة ) 34 (

التنازل عن حق العرتا�ض
يعترب عدم اعرتا�ض اأي طرف على اأي خمالفة لهذه القواعد اأو ل�سروط اتفاق التحكيم 
خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ العلم بوقوعها تنازال عن حق هذا الطرف فـي اإبداء 
اعرتا�ض  ، وال يحق له اإبداء هذا االعرتا�ض الحقا ، ما مل يثبت هذا الطرف وجود مربر 

لعدم قيامه بذلك فـي حينه .
املــادة ) 35 (

ال�شلطات الإ�شافـية لهيئة التحكيم
اإلى  باالإ�سافة  ياأتي  مبا  القيام  التحكيم  لهيئة   ، ذلك  خالف  على  االأطراف  يتفق  مل  ما 
الواجب  القانون  يحظره  ما  وبا�ستثناء   ، القواعد  هذه  فـي  املحددة  االأخرى  ال�سلطات 

التطبيق على دعوى التحكيم :
اأ - اإجراء التحقيقات التي تراها هيئة التحكيم �سرورية ، اأو مفـيدة .

ب - اإ�سدار اأمر ، اأو حكم التحكيم ل�سداد املبالغ غري املدفوعة لتغطية م�ساريف التحكيم .
ج - توجيه اأي طرف ، اأو �سخ�ض باالإدالء ب�سهادة كتابية ، اأو باأي �سكل اآخر .

اأي  اأال ي�سبح  اإجراءات ل�سمان  اأو االمتناع عن اتخاذ   ، ، باتخاذ  اأي طرف  د - توجيه 
حكم حتكيم ت�سدره الهيئة غري ذي اأثر جراء تبديد االأ�سول من قبل اأي طرف ، 

اأو غري ذلك .
امل�ساريف  اأو   ، القانونية  للم�ساريف  الالزمة  ال�سمانات  بتوفـري  طرف  اأي  اإلزام   - هـ 

االأخرى باأي طريقة تراها الهيئة منا�سبة .
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اأي طرف بتوفـري ال�سمانات الالزمة الأي مبلغ حمل منازعة فـي التحكيم  اإلزام  و - 

�سواء ب�سكل كامل ، اأو جزئي .

ز - ال�سري فـي اإجراءات التحكيم على الرغم من اإخفاق اأي طرف ، اأو رف�سه االمتثال 

لهــذه القواعــد ، اأو اأوامــر ، اأو توجيهــات هيئــة التحكيــم ، اأو ح�ســـور اأي اجتمــاع ، 

اأو جل�سة ا�ستماع .

االأطراف قد تخلوا عن دعوى  اأن  التحكيم  لهيئة  اإذا تبني  التحكيم  بوقف  االأمر   - ح 

اأي  اأال يكون  ، �سريطة  ، واأي دعاوى مقابلة  اأو �سحبوا جميع الدعاوى   ، التحكيم 

املدة  انتهاء  عند  الوقف  هذا  على  الهيئة  اإلى  الكتابي  اعرتا�سه  اأبدى  قد  طرف 

الزمنيـــة املعقولــة التــي حتددهــا الهيــئة ، وتدعـــــو خاللهـــا االأطــــراف للموافقــــة ، 

اأو االعرتا�ض على هذا الوقف .

ط - ممار�سة ال�سلطات االأخرى التي يتم االتفاق عليها بني هيئة التحكيم ، واالأطراف .

املــادة ) 36 (

انتهاء الإجراءات

36 - 1 تعلن هيئة التحكيم انتهاء االإجراءات عندما تقتنع باأن االأطراف قد اأتيحت لهم 

الفر�سة الكافـية لتقدمي املذكرات ، واالأدلة .

36 - 2 يجوز لهيئة التحكيم اأن تقرر من تلقاء نف�سها ، اأو بناء على طلب اأحد االأطراف 

اإعادة فتح باب املرافعة فـي اأي وقت قبل �سدور حكم التحكيم ، اإذا راأت �سرورة ذلك 

نظرا لوجود ظروف ا�ستثنائية .

36 - 3 بعد انتهاء االإجراءات ، تتخذ هيئة التحكيم اإجراءات اإ�سدار حكم التحكيم .

املــادة ) 37 (

اإنهاء اإجراءات التحكيم

37 - 1 مع االأخذ فـي االعتبار اأحكام املادة )4٠ - 7 ( اإذا تو�سل االأطراف اإلى ت�سوية فـي 

اإجراءات  باإنهاء  حكما  التحكيم  هيئة  ت�سدر   ، التحكيم  حكم  �سدور  قبل  املنازعة 

التحكيم . 

-93-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

37 - 2 اإذا اأ�سبح ا�ستمرار اإجراءات التحكيم غري �سروري ، اأو م�ستحيال قبل اإ�سدار حكم 
 ، الإجراءات  باإنهاء  اأمر  اإ�سدار  فـي  برغبتها  الأطراف  الهيئة  تخطر   ، التحكيم 
قد  متبقية  م�سائل  هناك  تكن  ما مل   ، الأمر  هذا  اإ�سدار  �سلطة  التحكيم  ولهيئة 

ت�ستدعي البت فـيها متى راأت ذلك منا�سبا .
37 - 3 ير�سل امل�سجل ن�سخا موقعا عليها من املحكمني من الأمر باإنهاء اإجراءات التحكيم 

اإلى الأطراف .
املــادة ) 38 (

 الإجراءات امل�ستعجلة
38 - 1 يجوز لأي طرف قبل ت�سكيل هيئة التحكيم تقدمي طلب اإلى امل�سجل لتخاذ اإجراءات 
التحكيم وفقا لالإجراءات امل�ستعجلة مبوجب هذه القواعد ، �سريطة توافر اأي من 

الآتي  :
األ يتجاوز مبلغ املطالبة فـي دعــوى التحكيـــــم )000 ٫ 500 ( خم�سمائة األف   اأ - 
ريال عماين اأو ما يعادله بالعمالت الأخرى ، على اأن ميثل اإجمايل املطالبة ، 

واملطالبة املقابلة ، واأي حق يتم التم�سك به بق�سد الدفع باملقا�سة .
ب - اأن يتفق الأطراف على ذلك .

ج  - الدعاوى امل�ستعجلة التي تقدرها اللجنة التنفـيذية .
38 - 2 ير�سل الطرف مقدم طلب اتخاذ اإجراءات التحكيم وفقا لالإجراءات امل�ستعجلة ، فـي 
الوقت ذاته ، ن�سخة من الطلب اإلى الطرف الآخر ، ويخطر امل�سجل باأنه قام بذلك ، 

مع حتديد طريقة الإر�سال ، وتاريخه .
38 - 3 اإذا تقدم اأحد الأطراف بطلب اإلى امل�سجل وقررت اللجنة التنفـيذية ، بعد النظر 
التحكيم وفقا  اإجراءات  اتخاذ   ، الدعوى  ، ومع مراعاة ظروف  الأطراف  اآراء  فـي 

لالإجراء امل�ستعجل ، تطبق الإجراءات الآتية :
 اأ - يجوز للجنة التنفـيذية تق�سري اأي مدد زمنية من�سو�ص عليها فـي هذه القواعد .
ب - حتال الدعوى اإلى حمكم واحد تعينه اللجنة التنفـيذية ويعترب الأطراف قد 
ب�ساأن  الأطراف  بني  اتفاق  اأي  ويلغى   ، حمكم  تر�سيح  فـي  حقهم  عن  تنازلوا 

ت�سكيل هيئة التحكيم .
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ج - يجوز لهيئة التحكيم ، بالت�ساور مع االأطراف ، اأن تقرر ما اإذا كانت �ستف�سل 
فـي املنازعة على اأ�سا�ض اأدلة م�ستندية فقط ، اأم اأنها بحاجة اإلى جل�سة ا�ستماع 

ال�ستجواب اأي �ساهد وقائع اأو دليل خربة ، اأو اال�ستماع اإلى اأي حجة �سفوية .
د - ي�سدر حكم التحكيم خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ت�سكيل هيئة التحكيم ، 
ما مل متدد اللجنة التنفـيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت اإ�سدار هذا 

احلكم اإذا ا�ستدعت ظروف ا�ستثنائية ذلك .
هـ - تلتزم هيئة التحكيم بالن�ض على االأ�سباب التي ا�ستندت اإليها فـي اإ�سدار حكم 
التحكيم باإيجاز ، ما مل يتفق االأطراف كتابة ، اأو ن�ض القانون الواجب تطبيقه ، 

على عدم ذكر االأ�سباب .
38 - 4 مبوافقة االأطراف على التحكيم مبوجب هذه القواعد ، يعني اتفاقهم على اأنه اإذا 
تقرر التحكيم وفقا لالإجراء امل�ستعجل ، طبقت القواعد ، واالإجراءات املن�سو�ض 

عليها ، ولو ت�سمن اتفاق التحكيم اأحكاما خمالفة .
38 - 5 يجوز لهيئة التحكيم - بناء على طلب اأحد االأطراف وبعد منح االأطراف الفر�سة 
لال�ستماع ، ومع مراعاة اأي معلومات اأخرى قد تتاح الحقا ، وبالت�ساور مع اللجنة 
التنفـيذية - اأن تاأمر بوقف ال�سري فـي اإجراءات التحكيم وفقا لالإجراء امل�ستعجل ، 
واإذا قـــررت هيئـــة التحكيـــم املوافقـة على الطلب ، تتولى هيئة التحكيم ذاتها التي 
اإجراءات  فـي  ال�سري  موا�سلة  امل�ستعجل  لالإجراء  وفقا  التحكيم  الإجراء  ت�سكلت 

التحكيم .
الف�شل اخلام�ض

حكــم التحكيــم 
املــادة ) 39 ( 

املدة الزمنية لإ�شدار حكم التحكيم  
وعند   ، االأطراف  الت�ساور مع  بعد   ، اأ�سرع وقت ممكن  فـي   ، التحكيم  تعلن هيئة   1  -  39
اقتناعها اأنه لي�ض لدى االأطراف اأي اأدلة جوهرية اأخرى ذات �سلة لتقدميها فـيما 
اإبالغ  مع  االإجراءات  انتهاء   ، التحكيم  حكم  فـي  فـيها  �ستبت  التي  بامل�سائل  يتعلق 

االأطراف ، وامل�سجل بذلك .
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39 - 2 ت�سدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ التوقيع االأخري 
للهيئة اأو لالأطراف على وثيقة املهمة وفقا للمادة )28( من هذه القواعد .

39 - 3 يجـــوز لالأطراف ولهيئة التحكيــــم ، بعد الت�ســــاور ، متديــــد املـــــدة الزمنيــة املحـــددة 
الإ�سدار حكم التحكيم مبوجب اتفاق كتابي ، كما يجوز للجنة التنفـيذية متديد 

املدة الزمنية وفق ما تراه �سروريا بناء على طلب م�سبب من هيئة التحكيم .
39 - 4 فـي حال قيام اللجنة التنفـيذية بتمديد املدة الزمنية املحددة الإ�سدار حكم التحكيم 
بقرار  االأطراف  يبلغ  اأن  امل�سجل  فعلى   ، القواعد  هذه  من   )3-39( للمادة  وفقا 

التمديد وفقا للمادة )3-1( من هذه القواعد .
39 - 5 يتوقف احت�ساب املدة الزمنية الإ�سدار حكم التحكيم فـي االأحوال التي تقوم فـيها 
هيئة التحكيم بوقفها ، اأو تعليقها ، ويعود احت�سابها ثانية اعتبارا من التاريخ الذي 
حتدده هيئة التحكيم . وملعاودة احت�ساب املدة الزمنية ، يتعني على هيئة التحكيم 
اأن تاأخذ فـي االعتبار اأي اأ�سباب ت�سمنها االإخطار بالتوقف اأو التعليق ، وتاريخ زوال 

هذه االأ�سباب . واإذا كانت املدة املتبقية اأقل من ال�سهر ، متدد اإلى �سهر كامل .
املــادة ) 40 ( 

حكم التحكيم  
4٠ - 1 ي�سدر حكم التحكيــــم مكتوبــــا ويكـــون نهائيـــا وملزمـــا لالأطــراف ، كمــا ين�ض على 
االأ�سباب التي ا�ستند اإليها اإال اإذا اتفق الطرفان كتابة ، اأو مل ين�ض القانون الواجب 

التطبيق ، على لزوم ذكر االأ�سباب .
، ويتولى رئي�ض هيئة التحكيم  4٠ - 2 تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم 

التوقيع على جميع �سفحات احلكم .
4٠ - 3 يجب اأن ي�ستمل حكم التحكيم على ما ياأتي :

اأ - اأ�سماء االأطراف وعناوينهم .
ب - اأ�سماء املحكمني وعناوينهم وجن�سياتهم وتخ�س�ساتهم .

ج - ن�ض اتفاق التحكيم املنفذ .
د - بيان موجز ي�سف طبيعة النزاع ، والتعوي�ض املطالب به ، والبيانات التي اأدلى 

بها كال الطرفـني ، واأي م�ستندات ذات �سلة مقدمة .
هـ - احلكم املقدم وتاريخ ومكان اإ�سداره .
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4٠ - 4 يجوز لهيئة التحكيم اإ�سدار اأحكام حتكيم منف�سلة فـي ق�سايا خمتلفة كلما دعت 
احلاجة ، مبا فـي ذلك املدفوعات املوؤقتة على ح�ساب اأي دعوى ، اأو دعوى مقابلة 
االأحكام  لهذه  ويكون   ،  ) التحكيم  القانونية وم�ساريف  امل�ساريف  ذلك  وي�سمل   (

القيمة القانونية ذاتها الأي اأحكام اأخرى ت�سدرها هيئة التحكيم .
4٠ - 5 فـي االأحوال التي يعني فـيها اأكرث من حمكم ، ت�سدر هيئة التحكيم اأي حكم حتكيم 
اأو قرار باالأغلبية ، واإذا اأخفق اأي من املحكمني فـي امل�ساركة فـي توقيع احلكم ، وبعد 
اإ�سدار حكم التحكيم  منحه فر�سة معقولة للقيام بذلك ، يجوز لبقية املحكمني 
على اأن يذكروا فـي حيثيات احلكم الظروف التي اأدت اإلى اإخفاق املحكم االآخر فـي 

امل�ساركة فـي توقيع حكم التحكيم . 
4٠ - 6 يعترب حكم التحكيم �سادرا فـي مقر التحكيم وفـي التاريخ املن�سو�ض عليه فـيه ، 
التحكيم  بحكم  االأطراف  اإخطار  عليه  الذي   ، امل�سجل  اإلى  التحكيم  وحتيله هيئة 

االأ�سلي وفقا للمادة )3-1( من هذه القواعد .
اإلى هيئــــة التحكيـــم وفقـــا  امللـــــف  اإحالــــة  اإلى ت�سويـــة بعــــد  اإذا تو�ســــل االأطــــراف   7 - 4٠
باإدراجها فـي �سيغة حكم  الت�سوية  اإثبات  ، يجب  القواعـــد  للمادة )21( مــن هـــذه 
حتكيم قائم على اتفاق االأطراف ، وذلك بناء على طلب االأطراف ، وموافقة هيئة 

التحكيم على ذلك .
 ، لالأطراف  ملزما  يكون  القواعد  لهذه  وفقا  الهيئة  من  ال�سادر  التحكيم  حكم   8  -  4٠

وواجب التنفـيذ فورا دون تاأخري ، وغري قابل للطعن فـيه اإال بدعوى البطالن .
املــادة ) 41 ( 

تف�شري حكم التحكيم وت�شحيحه واحلكم الإ�شافـي 
41 - 1 يجوز الأي طرف اأن يتقدم بطلب كتابي بتف�سري حكم التحكيم اإلى هيئة التحكيم 
خالل )28( ثمانية وع�سرين يوما من ت�سلم حكم التحكيم ، مع اإر�سال ن�سخة اإلى 
امل�سجل والطرف االآخر ، واإذا وجدت هيئة التحكيم اأن الطلب مربر ، فعليها ، وبعد 
ثمانية   )28( خالل  تف�سريا  ت�سدر  اأن   ، مالحظاته  لتقدمي  االآخر  الطرف  دعوة 
وع�سرين يوما من ت�سلم ذلك الطلب . ويتخذ التف�سري �سيغة حكم حتكيم اإ�سافـي ، 

ويعد جزءا من حكم التحكيم .
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41 - 2 يجوز الأي طرف اأن يتقدم بطلب كتابي اإلى هيئة التحكيم لت�سحيح اأي خطاأ ح�سابي 

اأو مطبعي اأو مادي فـي حكم التحكيم ، خالل )28( ثمانية وع�سرين يوما من ت�سلم 

حكم التحكيم ، مع اإر�سال ن�سخة اإلى امل�سجل والطرف االآخر . واإذا وجدت الهيئة اأن 

الطلب مربر فعليها ت�سحيح اخلطاأ خالل )28( ثمانية وع�سرين يوما من ت�سلم 

ذلك الطلب . ويتخذ الت�سحيح �سيغة حكم حتكيم اإ�سافـي ، ويعد جزءا من حكم 

التحكيم .

41 - 3 يجــــوز لهيئــــة التحكيــــم اأن تقـــــوم بت�سحيح اأي من االأخطــــاء امل�ســــار اإليهـــا فـــــــي 

املادة )41-2 ( من تلقاء نف�سها خالل )28( ثمانية وع�سرين يوما من تاريخ �سدور 

حكم التحكيم .

41 - 4 يجوز الأي طرف اأن يتقدم بطلب كتابي الإ�سدار حكم حتكيم اإ�سافـي ب�ساأن طلبات 

اأو طلبات مقابلة مت تقدميها فـي دعوى التحكيم ومل يتم الف�سل فـيها فـي حكم 

، مع  التحكيم  ت�سلم حكم  يوما من  ثمانية وع�سرين  التحكيم وذلك خالل )28( 

اإر�سال ن�سخة اإلى امل�سجل والطرف االآخر . وعلى هيئة التحكيم ، وقبل البت فـي 

اأن ت�سدر حكم  اأن الطلب مربر ، عليها  اإلى االأطراف ، واإذا راأت  الطلب اال�ستماع 

حتكيم اإ�سافـي خالل )56( �ستة وخم�سني يوما من ت�سلم الطلب ، ويعد جزءا من 

حكم التحكيم .

41 - 5 ت�سري اأحكام املادة )4٠( مع التغيريات ال�سرورية اأو املنا�سبة فـيما يتعلق بت�سحيح 

وتف�سري اأي حكم حتكيم ، واأي حكم حتكيم اإ�سافـي .

41 - 6 اإذا لزم االأمر يجوز للجنة التنفـيذية ، متديد املدة الزمنية التي تقوم فـيها هيئة 

التحكيم بت�سحيح اأو تف�سري حكم حتكيم ، واأي حكم حتكيم اإ�سافـي مبوجب هذه 

املادة .

41 - 7 فـي حال تكبد هيئة التحكيم نفقات اإ�سافـية الإ�سدار حكم حتكيم تكميلي ، اأو اإ�سافـي ، 

توزع الهيئة هذه النفقات بني الطرفـني فـي حكم التحكيم ذي ال�سلة ، ويعترب ذلك 

جزءا من حكم التحكيم .
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الف�شل ال�شاد�ض
م�شاريف التحكيم ور�شومه

املــادة ) 42 (
امل�شاريـــف 

42 - 1 حتدد هيئة التحكيم م�ساريف التحكيم فـي حكم التحكيم املنهي للخ�سومة وفـي 
قرار اآخر اإذا راأت ذلك منا�سبا .

42 - 2 ي�سمل م�سطلح " امل�ساريف " ما ياأتي فقط :
 اأ - ر�سوم الت�سجيل ، والتي يتم حتديدها وفقا للمادة )43( من هذه القواعد .
ب - الر�سوم االإدارية ، والتي يتم حتديدها وفقا للمادة )44( من هذه القواعد .

 ج - اأتعاب هيئة التحكيم ، والتي يتم حتديدها وفقا للمادة )47( من هذه القواعد .
 د - نفقات ال�سفر املعقولة ، واأي نفقات اأخرى تكبدها املحكمون .

هـ - امل�ساريف املعقولة للخرباء ، واأي م�ساعدة اأخرى تطلبها هيئة التحكيم .
اأخرى لل�سهود فـي حدود ما توافق عليه  واأي نفقات   ، املعقولة  ال�سفر  و - نفقات 

هيئة التحكيم .
ز - امل�ساريف القانونية وغريها التي يتكبدها االأطراف فـيما يتعلق بالتحكيم فـي 

حدود املبالغ التي ترى هيئة التحكيم اأنها معقولة .
42 - 3 مع عدم االإخالل بحق هيئة التحكيم فـي حتميل االأطراف امل�ساريف التي تتعلق 
وم�ساريف   ،  )41( املادة  مبوجب  االإ�سافـي  احلكم  اأو   ، الت�سحيح  اأو   ، بالتف�سري 
التحكيم امل�سار اإليها فـي املادة )42-2( ، ال يجوز لهيئة التحكيم تقا�سي اأي اأتعاب 

اإ�سافـية نظري قيامها بذلك .
اأن يقدم املركز  42 - 4 فـي حالة اتفاق االأطراف فـي دعاوى التحكيم غري املوؤ�س�سي على 
امل�ساعدة الفنية واالإدارية فـي هذه الدعاوى ، تطبق االأحكام املن�سو�ض عليها فـي 
هذا الباب ، وذلك ما مل يتفق االأطراف على حتديد خمتلف الأتعاب هيئة التحكيم ، 

اأو على �سريان قواعد اأخرى فـي هذا ال�ساأن .
42 - 5 فـي حالة �سدور اأمر من هيئة التحكيم باإنهاء اإجراءات التحكيم قبل �سدور حكم 
التحكيم مبوجب املادة )37( من هذه القواعد ، تتولى اللجنة التنفـيذية حتديد 
م�ساريف التحكيم ب�سكل نهائي مع مراعاة توقيت اإنهاء االإجراءات بوا�سطة هيئة 

التحكيم ، وما اأجنزته من اأعمال ، والظروف االأخرى ذات ال�سلة .
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42 - 6 ي�سدد االأطراف امل�ساريف اإلى املركز با�ستخدام بطاقة االئتمان امل�سرفـي ، اأو عن 
طريق التحويل امل�سرفـي ، دون اأن يتحمل املركز اأي ر�سوم عن هذا التحويل .

 ، امل�ساريف  جميع  �سداد  بعد  اإال  التحكيم  هيئة  اإلى  الدعوى  ملف  اإحالة  تتم  ال   7  -  42
والنفقات بالكامل .

ملا  وفقا  التحكيم  هيئة  ونفقات   ، اأتعاب  حتديد  وحدها  التنفـيذية  اللجنة  تتولى   8  -  42
تقت�سيه القواعد ومبوجب امللحق )1( ، وتعترب اأي اتفاقيات م�ستقلة للر�سوم بني 

االأطراف وهيئة التحكيم ، خمالفة لهذه القواعد .
42 - 9 يجوز للمركز اأن يطلب �سداد م�ساريف اإ�سافـية بعد �سدور حكم التحكيم ، وتتولى 
هيئة التحكيم اتخاذ ما يلزم ، وتوزيع هذه النفقات بني االأطراف وفقا للمادة )46( .

املــادة )43(
ر�شوم الت�شجيل

ريال  خم�سمائة   )5٠٠( بقيمة  لال�سرتداد  قابل  غري  ت�سجيل  ر�سم  املدعي  ي�سدد   1  -  43
اإيداع  ذاته عند  الر�سم  املدعى عليه  . كما ي�سدد  التحكيم  اإيداع طلب  عماين عند 

دعوى مقابلة .
43 - 2 اإذا مل ي�سدد ر�سم الت�سجيل عند تقدمي الدعوى اأو الدعوى املقابلة ، ال يقوم املركز 

بت�سجيل الدعوى اأو الدعوى املقابلة .
املــادة ) 44 (  

الر�شوم الإدارية  
الر�سوم  دفع  االأطراف  امل�سجل من  ، يطلب  القواعد  ( من هذه   5  ( للمادة  وفقا   1  -  44
االإدارية املح�سوبة بالرجوع اإلى قيمة مطالبة املدعـــي ، واملطالبة املقابلــــة للمدعــى 
اأو الدعوى املقابلة غري   ، اأمكن بالقيمة املقررة للمطالبة  اإن  اأو   ، عليـــه )اإن وجدت( 
النقدية ، فـي اأقرب وقت ممكن عمليا بعد تقدمي الرد على طلب التحكيم اأو ، فـي 

حال عدم تقدمي رد ، بعد انق�ساء وقت تقدمي الرد .
44 - 2 اإذا كانت قيمة املطالبة املالية غري معروفة فـي وقت طلب التحكيم اأو الرد ، يطلب 
من املدعي تقدير القيمة املالية ، فاإذا مل يقم بهذا ، تدفع الر�سوم االإدارية املطبقة 

على املطالبة غري النقدية .
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اأي وقت  املالية فـي  املقابلة  الدعوى  اأو  املطالبة  االإدارية بزيادة مبلغ  الر�سوم  44-3 تزيد 
فـي اأثناء التحكيم ، وفـي هذه احلالة يدرج مبلغ اأي زيادة من هذا القبيل فـي دفعة 
مقدمة على ح�ساب امل�ساريف التي تقررها اللجنة التنفـيذية وفقا للمادة)1-45( 

من هذه القواعد .
التي يراها منا�سبة مع  بالن�سب  االإدارية  الر�سوم  امل�سجل من االأطراف دفع  44-4 يطلب 

مراعاة جميع ظروف املنازعة .
44-5 ي�سدد الطرف الذي يطلب منه �سداد الر�سوم االإدارية خالل )14( اأربعة ع�سر يوما . 
فاإذا مل ي�سدد الر�سوم االإدارية كاملة خالل املدة املذكورة ، يجوز للجنة التنفـيذية 

تعليق االإجراءات ، اأو اإنهائها .
44 - 6 ي�سرتد املركز باالإ�سافة اإلى الر�سوم االإدارية ، اأي نفقات يتكبدها فـي اإدارته لدعوى 
 ، الهاتفـية  املكاملات  ر�سوم   ، احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على   ، ذلك  وي�سمل   ، التحكيم 

والربيد ، والربيد ال�سريع ، من الدفعات املقدمة التي ي�سددها االأطراف .
44-7 يجوز للم�سجل فـي حال اإنهاء دعوى التحكيم الأي �سبب ، وقبل حتديد موعد جل�سة 
مراعاة  مع  دفعها  الذي  للطرف  االإدارية  الر�سوم  من  جزء  رد   ، االأولى  اال�ستماع 

الوقت والنفقات العامة التي تكبدها املركز حتى تاريخ االإنهاء .
املــادة ) 45 ( 

اإيداع امل�شاريف 
اأن يطلب من املدعي دفع وديعة لتغطية  45 - 1 يجوز للمركز بعد ت�سلم طلب التحكيم 

الر�سوم االإدارية للمركز .
45 - 2 يجوز للم�سجل فـي اأثناء �سري اإجراءات التحكيم طلب دفعات اإ�سافـية من االأطراف .
45 - 3 اإذا مل يتم اإيداع املبالغ املطلوبة كاملة خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ اإبالغ 
اأي منهم  اأو  ليقوموا  بذلك  االأطراف  امل�سجل  ويبلغ   ، االأطراف  اإلى  امل�سجل  قرار 
ب�سداد املبلغ املطلوب . فاإذا مل يتم ال�سداد ، يجوز لهيئة التحكيم اأن تاأمر بتعليق 
يجوز  فاإنه   ، تعيينها  مت  قد  التحكيم  هيئة  تكن  مل  واإذا   ، اإنهائها  اأو   ، االإجراءات 

للجنة التنفـيذية تعليق االإجراءات ، اأو اإنهاوؤها .
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الودائع  �سداد  فـي  مقابلة  مطالبة  اأو  مطالبة  اأي  يدعي  طرف  اأي  اإخفاق  يعترب   4  -  45
املطلوبة مبثابة �سحب للمطالبة اأو املطالبة املقابلة .

45 - 5 يتولى امل�سجل اإعادة اأي ر�سيد مل ي�ستهلك اإلى االأطراف بعد �سدور حكم التحكيم .
املــادة ) 46 ( 

توزيع امل�شاريف  
46 - 1 يتحمل م�ساريف التحكيم من حيث املبداأ الطرف خا�سر الدعوى . اإال اأنه يجوز 
اإذا ما راأت ذلك معقوال فـي  اأن توزع هذه امل�ساريف بني االأطراف  لهيئة التحكيم 

�سوء ظروف الدعوى .
اأو فـي اأي حكم حتكيم  46 - 2 تقرر هيئة التحكيم فـي حكم التحكيم املنهي للخ�سومة ، 
اآخر اإذا راأت ذلك منا�سبا ، املبلغ الذي قد يتعني على اأحد االأطراف اأن ي�سدده اإلى 

الطرف االآخر نتيجة لقرار توزيع امل�ساريف .
46 - 3 يكون لهيئة التحكيم �سالحية اأمر اأي طرف فـي حكم التحكيم باأن يدفع امل�ساريف 

القانونية ، اأو جزءا منها لطرف اآخر .
املــادة ) 47 (  

اأتعاب هيئة التحكيم 
47 - 1 تقدر اأتعاب هيئة التحكيم على اأ�سا�ض قيمة النزاع وفقا للجدول رقم )2( املرفق 

بهذه القواعد .
املقابلة  والطلبات  الطلبات  جميع  قيمة  اإجمايل  اأ�سا�ض  على  النزاع  قيمة  تقدر   2  -  47

واحلقوق التي يتم التم�سك بها بق�سد الدفع باملقا�سة .
47 - 3 اإذا تعذر حتديد قيمة النزاع ب�سكل موؤكد ، تتولى اللجنة التنفـيذية حتديد اأتعاب 

هيئة التحكيم مع مراعاة جميع الظروف ذات ال�سلة .
اأتعاب هيئة التحكيم بني اأع�ساء هيئة التحكيم على النحو االآتي :  47 - 4 يوزع اإجمايل 
 ، ع�سو  لكل  باملائة  ثالثون  و)%3٠(  التحكيم  هيئة  لرئي�ض  باملائة  اأربعون   )%4٠(
ما مل يتفق اأع�ساء هيئة التحكيم على خالف ذلك . وفـي هذه احلالة ، تبلغ هيئة 

التحكيم امل�سجل كتابة على الفور .
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47 - 5 يتم �سداد الأتعاب لهيئة التحكيم عند اإ�سدار حكم التحكيم وفقا للباب اخلام�س 
من هذه القواعد . ويجوز للمركز ، بناء على طلب هيئة التحكيم وموافقة اللجنة 
التنفـيذية ، �سداد دفعة م�سبقة ل تتجاوز ن�سف اأتعاب املحكمني املودعة قبل اإ�سدار 

حكم التحكيم .
47 - 6 اإذا وجدت اأي ظروف ا�ستثنائية خارجة عن اإرادة املحكم اأو فـي حال وفاته بعد قبوله 
املهمة ، وقبل اإ�سدار حكم التحكيم ، تتولى اللجنة التنفـيذية بالت�ساور مع باقي 
واأي ظروف   ، اأجنزه من عمل  ما  ، مبراعاة  اأتعابه  التحكيم حتديد  اأع�ساء هيئة 

اأخرى ذات �سلة .
47 - 7 ل يتقا�ســــى املحكــــــــم الــذي تـــم ا�ستبدالـــه وفقـــــا للمادة )16( اأو تقــــرر رده وفقـــــا 
للمادة )15( من هذه القواعد اأي اأتعاب ما مل تقرر اللجنة التنفـيذية خالف ذلك .
47 - 8 ل يجوز لهيئة التحكيم التفاق بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر مع الأطراف ، اأو من 

ميثلهم ب�ساأن الر�سوم والأتعاب .
اأن تتقا�سى تعوي�سا معقول عن نفقات ال�سفر ، واأي نفقات  47 - 9 يحق لهيئة التحكيم 
اأخرى م�سار اإليها فـي املادة ) 4٢-٢( )د( ، ويعترب قبول املحكم للمهمة اعتمادا لهذه 

النفقات .
، والتي قد  ، وغري مربرة  اأي نفقات غري معقولة  اأن تتجنب  47-10 على هيئة التحكيم 

ت�سبب زيادة غري مربرة فـي امل�ساريف .
الف�سل ال�سابع
اأحكام عامة

املــادة ) 48 ( 
ال�سريــــــة 

، على  اأو يتفق الأطراف �سراحة وكتابة   ، 48 - 1 ما مل ين�س القانون الواجب التطبيق 
واأي   ، الطوارئ  ، وحمكم  املحكمني  واملركز وجميع  الأطراف  يلتزم   ، ذلك  خالف 
الأوقات  جميع  فـي   ، وال�سهود  واخلرباء  وامل�سجل   ، التحكيم  هيئة  تعينه  �سخ�س 
باملحافظة على �سرية جميع امل�سائل املتعلقة بالإجراءات ، وحكم التحكيم ، مبا فـي 

ذلك املناق�سات ، ومداولت هيئة التحكيم .
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)1-٤٨( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ص   " بالإجراءات  املتعلقة  امل�سائل   " عبارة  ت�سمل   2  -  ٤٨

التحكيم  اإجراءات  فـي  املقدمة  الأخرى  واملواد   ، والأدلة   ، واملرافعات   ، الإجراءات 

حكم  اأو   ، الإجراءات  فـي  الآخر  الطرف  يقدمها  التي  الأخرى  امل�ستندات  وجميع 

التحكيم املرتتب على الإجراءات ، ولكنها ل ت�سمل اأي اأمر متاح للجمهور .

٤٨ - 3 يتعهد املركز بعدم ن�سر اأي قرار ، اأو حكم حتكيم ، اأو اأي جزء منه يك�سف هوية اأي 

من الأطراف بدون املوافقة الكتابية امل�سبقة من جميع الأطراف .

٤٨ - ٤ تتمتــع هيئـــة التحكيــم ب�سلطــة اتخــاذ التدابيــر املنا�سبــة ، مبا فـــي ذلك اإ�سدار اأمر 

اأو حكم حتكيم يت�سمن جزاءات اأو تكاليف اإذا خالف اأحد الأطراف اأحكام هذه املادة .

املــادة ) 49 ( 

ا�سرتداد امل�ستندات والتخل�ص منها 

٤9 - 1 يجوز للطرف الذي يقدم وثائق اأ�سلية ، اأن يقدم طلبا كتابيا ل�سرتدادها خالل )9( 

ت�سعة اأ�سهر من تاريخ اإبالغه بن�سخة من حكم التحكيم . ول يكون املركز م�سوؤول 

عن اأي من هذه الوثائق عند انق�ساء املدة املذكورة .

٤9 - 2 يحق للمركز التخل�ص من جميع ن�سخ امل�ستندات املقدمة من الأطراف ، اأو املحكمني 

اإلى املركز ، والعك�ص بالعك�ص ، بطريقة �سرية بعد مرور )12( اثني ع�سر �سهرا من 

تاريخ اإر�سال ن�سخة من حكم التحكيم اإلى الأطراف ، ما مل يتقدم الطرف اأو املحكم 

بطلـــب كتابــي اإلــى املركز ل�ستــرداد ن�ســخ من م�ستــندات بعينــهــا اأودعـــها الطــرف ، اأو 

املحكم ، وذلك قبل )1٤( اأربعة ع�سر يوما من انق�ساء مهلة )12( اثني ع�سر �سهرا .

اأي نفقات   ، امل�ستندات  الذي يقدم طلبا ل�سرتداد هذه  اأو املحكم  ٤9 - 3 يتحمل الطرف 

يتكبدها املركز فـيما يتعلق با�سرتدادها .
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املــادة ) 50 ( 
الإعفاء من امل�س�ؤولية 

القانون  به  ي�سمح  ما  بقدر   ، الأطراف  يتنازل   ، املتعمد  اخلطاأ  حالت  با�ستثناء   1  -  50

الواجب التطبيق ، عن اأع�ساء هيئة التحكيم ، مبا فـي ذلك اأي حمكم طوارئ ، اأو اأي 

�سخ�ص تعينه هيئة التحكيم ، واللجنة التنفـيذية ، وامل�سجل ، واملركز ، وم�سوؤوليه ، 

وموظفـيه ، من اأي م�سوؤولية جتاه اأي طرف عن اأي اإهمال ، اأو فعل ، اأو اإغفال فـيما 

يتعلق باأي حتكيم يديره املركز مبوجب هذه القواعد ، با�ستثناء احلد الذي يحظر 

فـيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء من امل�سوؤولية .

50 - 2 يتفق الأطراف اأنه لي�ص على اأي ع�سو فـي الهيئة ، مبا فـي ذلك اأي حمكم طوارئ ، اأو اأي 

�سخ�ص تعينه هيئة التحكيم ، واللجنة التنفـيذية ، وامل�سجل ، واملركز ، وم�سوؤوليه ، 

وموظفـيه ، اأي التزام بالإدلء باأي بيان فـيما يتعلق بـاأي حتكيم يديره املركز وفقا 

الأ�سخا�ص  هوؤلء  من  اأي  جعل  اإلى  ال�سعي  طرف  لأي  يجوز  ول   ، القواعد  لهذه 

�ساهدا فـي اأي اإجراءات قانونية ، اأو اإجراءات اأخرى تتعلق باأي حتكيم اأداره املركز 

وفقا لهذه القواعد .

املــادة ) 51 (  
ح�ســــن النيـــة  

فـي امل�سائل التي مل ين�ص عليها �سراحة فـي هذه القواعد ، يلتزم املركز ، وامل�سجل  ، وهيئة 

، واحرتام  نية  الأوقات بح�سن  بالت�سرف فـي جميع  الأطراف  ، وكل طرف من  التحكيم 

حكم  باأي  القانوين  العرتاف  ل�سمان  معقول  جهد  بكل  وبالقيام   ، القواعد  هذه  لروح 

حتكيم ، وقابليته للتنفـيذ فـي مقر التحكيم .

املــادة ) 52 (  
لغـــــة الق�اعــــد 

فـي حال وجود اأي تعار�ص اأو ت�سارب بني الن�سخة العربية لهذه القواعد ، واأي لغات اأخرى 

قد تن�سر بها ، يعتد بالن�سخة العربية .
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امللحــق ) 1 ( 

جدول الر�س�م والأتعاب

1 - ي�سكل جدول الر�سوم والأتعاب هذا جزءا من هذه القواعد ، وي�سري على جميع عمليات 

فـي  التحكيم  على  كتابة  الأطراف  فـيها  اتفق  والتي   ، املركز  يديرها  التي  التحكيم 

املنازعات مبوجب هذه القواعد ، اأو اتفقوا على التحكيم فـي املنازعات من قبل املركز 

بدون حتديد قواعد معينة .

2 - يجوز للمركز تعديل جدول الر�سوم والأتعاب ب�سكل منف�سل من وقت لآخر .

3 - جميع الر�سوم والأتعاب بالريال العماين ) ر .ع ( ، اإل اأنه ميكن اإ�سدار فاتورة باأي عملة 

قابلة للتحويل ، وتدفع بعملة الفاتورة .

٤ - قد تخ�سع الر�سوم الإدارية للمركز املذكورة فـي هذه القواعد ل�سريبة القيمة امل�سافة ، 

اأو ر�سوم ذات طبيعة مماثلة بال�سعر ال�سائد .

5 - تبت اللجنة التنفـيذية فـي اأي منازعة تتعلق بالر�سوم الإدارية ، اأو اأتعاب حمكم الطوارئ ، 

اأو اأتعاب ونفقات هيئة التحكيم ، اأو اأتعاب اأمني �سر الهيئة .
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جــــدول رقم ) 1 (
ر�س�م الت�سجيل والر�س�م الإدارية 

الر�س�م الإداريةر�س�م الت�سجيلاملبلغ املتنازع عليه

500500حتى 25٫000

50٫000  -  25٫0015001٫000

100٫000 -   50٫0015002٫000

250٫000  -  100٫0015003٫000

500٫000 -  250٫001500٤٫000

1٫000٫000  - 500٫0015005٫000

2٫000٫000  -  1٫000٫0015007٫500

5٫000٫000  -  2٫000٫00150010٫000

10٫000٫000  -  5٫000٫00150015٫000

5001٨٫000اأكرث من 10٫000٫001

5005٫000املطالبات غري النقدية

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين

مالحظة : ب�سرف النظر عن الر�سوم الإدارية ، واأتعاب هيئة التحكيم ، تت�سمن الدفعة 
املقدمة على ح�ساب امل�ساريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم ، التي 

متثل )10 - 15%( ع�سرة اإلى خم�سة ع�سر باملائة من اأتعابه .
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جــــدول رقم ) 2 (
اأتعاب هيئة التحكيم والن�سبة

الهيئة امل�سكلة حمكم فرداملبلغ املتنازع عليه
من ثالثة حمكمني

٨%  من املبلغ املتنازع عليه1٫000حتى 25٫000
)لن يزيد املبلغ على 2٫000(

6% من املبلغ املتنازع عليه25٫0011٫500  -  50٫000
)لن يزيد املبلغ على 3٫000(

100٫000 -   50٫001
 %3 + 1٫500

من املبلغ الزائد عن
50٫001

 %5 + 3٫000
من املبلغ الزائد عن

50٫001

250٫000  -  100٫001
 %2٫5 + 3٫000

من املبلغ الزائد عن
100٫001

% ٤٫5 + 6٫000 
من املبلغ الزائد عن 

100٫001

500٫000 -  250٫001
% 1٫9 + 6٫700

من املبلغ الزائد عن 
250٫001

% 2٫5 + 11٫000
من املبلغ الزائد عن 

250٫001

1٫000٫000  - 500٫001
 % 1٫5 + 11٫000

من املبلغ الزائد عن
500٫001

 % 2 + 16٫000
من املبلغ الزائد عن

500٫001

2٫000٫000  -  1٫000٫001
 % 0٫5 + 1٨٫000

من املبلغ الزائد عن
1٫000٫001

 % 0٫9 + 23٫500
من املبلغ الزائد عن

1٫000٫001

5٫000٫000  -  2٫000٫001
 % 0٫٤ + 21٫000

من املبلغ الزائد عن
2٫000٫001

 % 0٫5 + 31٫500
من املبلغ الزائد عن

2٫000٫001

10٫000٫000  -  5٫000٫001
 % 0٫1 + 26٫000

من املبلغ الزائد عن
5٫000٫001

 % 0٫3 + 5٨٫000
من املبلغ الزائد عن

5٫000٫001
51٫000110٫000اأكرث من 10٫000٫001

6٫50015٫000 املطالبات غري النقدية

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
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جــــدول رقــــم ) 3 (
اأتعاب حمكــم الط�ارئ 

الر�س�م الإدارية
اأتعاب حمكــم الط�ارئ 

املبلغ الأق�سىاملبلغ الأدنى

3٫000٨٫00020٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين

مالحظة : ب�سرف النظر عن الر�سوم الإدارية واأتعاب حمكم الطوارئ ، تت�سمن الدفعة 
املقدمة على ح�ساب امل�ساريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم ، التي 

متثل )10-15%( ع�سرة اإلى خم�سة ع�سر باملائة من اأتعابه .

جــــدول رقــم ) 4 (
ر�س�م الإجراءات امل�ستعجلة

الدفعة  تت�سمن   ، الفرد  املحكم  واأتعاب  الإدارية  الر�سوم  عن  النظر  ب�سرف   : مالحظة 
املقدمة على ح�ساب امل�ساريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم ، التي 

متثل )10-15%( ع�سرة اإلى خم�سة ع�سر باملائة من اأتعابه .

الر�س�م الإدارية
اأتعاب املحكــم الفرد 

املبلغ الأق�سىاملبلغ الأدنى

2٫5006٫50015٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
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امللحــــق )2(
منـــوذج �شـــرط التحكيـــم 

املنازعات امل�ستقبلية :
بالن�سبة لالأطراف املتعاقدة التي ترغب فـي اإحالة املنازعات امل�ستقبلية اإلى التحكيم مبوجب 
هذه القواعد ، يو�سى بالفقرة الآتية : ) ينبغي حذف /  ا�ستكمال الكلمات  /  الفراغات بني 

كل قو�سني ) معقوفني ( ح�سب القت�ساء ( .
" حتال اأي منازعة تن�ساأ عن هذا العقد ، اأو فيما يتعلق به ، وي�سمل هذا اأي م�ساألة تتعلق 

يديره  الذي  التحكيم  طريق  عن  نهائيا  وت�سوى   ، اإنهائه  اأو   ، �سالحيته  اأو   ، بوجوده 
مركز عمان للتحكيم التجاري )"  املركز " ( وفقا لقواعد حتكيم مركز عمان للتحكيم 

التجاري ) " قواعد املركز " ( ، التي تعترب مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط .
ويكون عدد املحكمني  ] واحد / ثالثة [ .

مقر التحكيم هو ]--------------------[ .
ولغة التحكيم هي ]--------------------- [ .

والقانون املو�سوعي احلاكم للعقد هو القانون ]---------------------[ . "
املنازعات القائمة :

اإذا رغب الأطراف فـي تغيري  اأو   ، التحكيم  اتفاق بني الأطراف على  ن�ساأ نزاع فـي غياب  اإذا 
�شـــرط ت�شوية املنازعات بحيث ين�ص على التحكيــــم لـــدى املركــــز ، يو�شـــى بالفقــــرة الآتيـــة : 
) ينبغي حذف / ا�ستكمال الكلمات / الفراغات بني كل قو�سني ) معقوفني ( ح�سب القت�ساء ( .
يتفق   ،  ]--------------------[ ب�ساأن  الأطراف  بني  منازعة  ن�ساأت  قد  كان  ملا   "
الأطراف مبوجب هذا التفاق على اإحالة املنازعة ، وت�سويتها نهائيا عن طريق التحكيم 

مبوجب قواعد حتكيم مركز عمان للتحكيم التجاري )" قواعد املركز " ( .
ويكون عدد املحكمني  ] واحد / ثالثة [ .

ومقر التحكيم هو ]--------------------[ .
ولغة التحكيم هي ]---------------------[ .

والقانون املو�سوعي احلاكم للعقد هو القانون ]---------------------[ ."
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 
)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134691
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، )مالب�س(  اأحزمة   ، النعام  حمام   ، حمام  �سنادل   ، �سنادل   ، النعال   ، الأحذية   ، اأحذية 
اأحذية للريا�سة اأحذية )�سفاء قطع لـــ( )حديد املنا�سب لــ( )تزلج( ، مالب�س ، ن�سف جزمة 
باطن الداخلية ، اأحذية كرة القدم )اأحذية( )الأزرار( العلوي ) الأحذية( ، فيلت لالأحذية 
 ، ، اخلطاف  والثقوب   ، العداد اخللفـي   ، الأربطة  ، جوارب  ، حذاء خ�سبي  والكعوب  والأحذية 
الكعب ، النعل ، البازمي ، ال�سربات ، وحيد ، الل�سان ، اأحذية ريا�سية ، رك�س ، �سندل ناكي ، 
�سابال ، �سنادل امل�ســـارع ، ال�سرائـــح ، البغال ، اأحذية النزلق ، الخفاف ، قيادة ال�سالمة ، 
اأحذيـــة ال�سالمـة ، الكعـوب ، كعب ويدج ، من�سة ، ن�سف من�سة ، تر�سيع اأزرار ، الرتكيبية ، 
تر�سيــــع اللوؤلـــوؤ ، ربـــع ، الرقعـــة ، مواجهـــة ، طوق ، م�سبك �سهل ، حزام م�سبك ، اللوؤلوؤ ، 
احلجارة ، زيرب بولري ، ربطة عنق م�سبك ، تركيبات ، اأحذية قارب ، اأحذية حمكمة ، اأحذية 

ذات اأ�سابع القدم املفتوحة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإح�سان ت�سابال �ستور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 6-اأ ، �سارع ال�سجن ، بالقرب من قرطبة ت�سوك ، لهور ، باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : ماي اي بي جلوبال       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1331 ر.ب : 121 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139759
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حقائب   ، املدبوغة  اأو  اخلام  احليوانات  جلود   ، املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
 ، ال�سيـــاط واأطقـــم احليوانــــات وال�ســـروج   ، ، املظالت وال�سما�سي والع�سي  اأمتعة وحقائب حمل 
األواح  ، �سناديق من  ال�سناديق اجللدية   ، الأليفة  للحيوانـــات  واأربطـــة ومالبــ�س  اأطـــواق 
 ، جلدية ، زخارف جلدية لالأثاث ، حقائب )اأكيا�س واأجربة( جلدية للتعبئة ، حقائب ، وحتديدا 
حقائــب اليــــد ، حقائب ال�سفر ، حقائب الظهر ، حقائــب لل�ساطئ ، حقائب الت�سوق ذات عجالت ، 
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حقائــــب لالأوراق والكتـــــب ، حقائـــب مدر�سيـــة ، حقائـــب اخل�ســــر ، حقائب املالب�س ، �سناديق 
�سفرية ، اأحزمـة جلديـــة ، حقائــــب �سغــــرية للوثائق والأوراق ، حمافظ جلدية م�سطحة 
للوثائق والأوراق ، حمافظ نقود ، حقائب �سغرية ملواد التواليت وم�ستح�سرات التجميل 
غري جمهزة ، م�سنوعات جلدية ، منتوجات بحجم �سغري من اجللود ، وحتديدا ، املحافظ ، 

حمافظ النقود ، لي�ست من معادن نفي�سة ، حمافظ للبطاقات ، حافظات مفاتيح . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 44 ، رو فران�سوا 1 اي اآر ، 75008 باري�س ، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139760
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ، الف�ساتني ، التنانري ، التنانري التحتية ، التنانري 
 ، الق�سرية  ال�سراويل   ، البنطلونات   ، للع�ساء  بدلت   ، تنانري  اأطقم   ، البدلت   ، الوا�سعة 
�سراويل ق�سرية ت�سل حتى الركبة ، ال�سراويل الداخلية ، القم�سان ، البلوزات ، ال�سدارات ، 
الأردية ال�سروالية ، القم�سان ن�سف كم )تي - �سريت( ، ال�سرتات الف�سفا�سة ، ال�سدريات ، 
اجلاكيتـــات )مالبــــــ�س( ، �ســـتــــرات مـــن �ســـوف حمبـــوك ، ال�ستــــرات ، لفاعـــــات لالأكتــــاف ، 
اجلاكيتات املقلن�سة ، املعاطف ، اجلالبيات ، مالب�س �سد املطر ، الفرو ، ال�سيالن ، الزنانري ، 
ال�سالت ، الأو�سحة ، القفازات )مالب�س( ، ربطات العنق ، الأحزمة )مالبــ�س( ، الـــجوارب 
املالب�س   ، الداخلية  الن�سائية  املالب�س   ، ال�سيقة  الأثواب   ، الطويلة  اجلوارب   ، الق�سرية 
الداخلية ، البيجامات ، الأرواب ، اأزياء لل�سباحة ، لفاعات لالإ�ستحمام ، �سيالت للمالب�س ، 
لبـــا�س الـــقدم )عـــدا التجبرييـة( ، وحتديـــدا الأحذية ، ال�سنادل ، اأحذية ذات كعب عايل ، 
اأحذية زحف قما�س ، اجلزم ، اأحذية على �سكل جوارب ، �سبا�سب ، اأغطية الراأ�س ، وحتديدا 
القبعات ، البرييهات )قبعات م�ستديرة م�سطحة( ، القالن�س )اأغطية للراأ�س( ، اأقنعة نوم . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 44 ، رو فران�سوا 1 اي اآر ، 75008 باري�س ، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139761
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، اآليا ، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(  ، عدد تدار  اآلية  ، عدد  اآلت 
اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية  قارنات 
عدا ما يدار باليد ، اأجهزة تفقي�س البي�س ، ماكينات بيع اآلية ، ماكينات قطع وحتميل ، 
، اآلت حفر الآبار ، م�سنات ،  اآلت تقطيع الفحم ، م�سخات لآبار النفط ، مثاقب لل�سخر 
املذكورة  للب�سائع  اأجزاء   ، ك�سارات  ذات  �ساحنات   ، ماكينات حتميل   ، اآلت حفر وجتويف 
، اآلت  اآلية ، جمارف جرارة كونها اآلت  اأعاله وملحقاتها ، �ساحنات مع رافعة ، جمارف 
ثقب لولبية اأر�سية ، مدقات الركائز والدعامات ، كما�سات الركائز والدعامات ، م�سخات 
ح�سو ، اآليات متهيد ، كا�سطات ، مدقات ، جرافات )بولدوزرات( ، مدكات ، ماكينات حتميل 
العجالت ، اآلت و�سع اخلر�سانة ، هزازات لتدميج اخلر�سانة ، اآلت ر�سف باخلر�سانة ، اآلت 
خلط اخلر�سانة ، وحدات تعبئة ، موزعات الأ�سفلت ، را�سفات الأ�سفلت ، جمابل الأ�سفلت ، 
اآلت خلط الأ�سفلت ، اآلت التجريف ، اآلت مد الأنابيب ، اأجزاء للب�سائع املذكورة اأعاله 
وملحقاتها ، رافعات الكابالت ، رافعات ذات ذراع دوار ، اأبراج حفر ، رافعات علوية متنقلة ، 
رافعات برجية ، رافعات ج�سرية ، رافعات عائمة ، ماكينات تفريغ ، رافعات قاطرة ، ناقالت 
رافعات   ، �سل�سلية  ناقالت   ، لولبية  ناقالت   ، ناقالت هيدرولية   ، امل�سغوط  بالهواء  تدار 
بقوادي�س دوارة ، ناقالت بال�سيور ، ناقالت با�سطوانات دوارة ، ون�سات ، دارات رفع ، رحويات ، 
بكرات ذات �سال�سل دوارة ، رافعات ، اأجزاء للب�سائع املذكورة اأعاله وملحقاتها ، منا�سري 
 ، تربينات   ، نفاثة  حمركات   ، بخارية  حمركات   ، الداخلي  الحرتاق  حمركات   ، �سل�سلية 
اأجزاء لآلت واأجهزة الطاقة املحركة ، عجالت املياه ، طواحني الهواء ، م�سخات ، م�سخات 
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تفريغ ، منافيخ ، �ساغطات ، اآلت واأدوات احلرث )با�ستثناء تلك املتعلقة بالعدد اليدوية( ، اآلت 
واأدوات الزراعة ، اآلت واأدوات احل�ساد ، اآلت حت�سري الألياف النباتية اخلام ، �ساغطات 
واأدوات  اآلت   ، لالأعالف  ، مطاحن  الأعالف  اآلت خلط   ، الأعالف  ، قطاعات  لالأعالف 
ال�سيد ، اأجهزة اإقالع ، حمركات التيار املرتدد وحمركات التيار امل�ستمر )عدا ما كان منها 
اآلية ملواقف  اأجهزة   ، امل�ستمر  التيار  ، مولدات  التيار املرتدد  ، مولدات  للمركبات الربية( 
 ، حمامل   ، اأعمدة   ، النفايات  و�سحق  �سغط  اأجهزة   ، املركبات  غ�سل  ماكينات   ، ال�سيارات 
اآلية ، نواب�س )زنربكات( ، معدات تخميد ،  قارنات لأعمدة الإدارة ، معدات نقل الطاقة 

�سمامات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كومات�سو ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2-3 ، 6 - ت�سومي اأكا�ساكا ميناتو - كو ، طوكيو ، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139762
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات ، اأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي ، ال�سفن والزوارق واأجزائها وملحقاتها 
)با�ستثناء ال�سفن احلوامة( ، الطائرات واأجزائها وملحقاتها ، عربات ال�سكك احلديدية 
خلط  �ساحنات   ، ال�سباق  �سيارات   ، الإ�سعاف  �سيارات   ، ال�ساحنات   ، وتركيباتها  واأجزائها 
اخلر�سانة ، �ساحنات ر�س املياه ، عربات للركاب ، مركبات برمائية ، �سيارات الثلج ، عربات 
اإعالنية ، �سيارات مدرعة ، �ساحنات قالبة ، �ساحنات ذات مكتبة ،  ذات خزانات ، مركبات 
اأجزاء   ، ، �ساحنات ذات رافعات �سوكية  جرارات ، مقطورات ، حافالت الرتويل ، حافالت 
، قاب�سات  ، م�سخات هواء  املركبات الأمامي  ، زجاج  اأعاله وملحقاتها  املذكورة  للب�سائع 
)كلت�سات( ، اأبواق ، مقاعد ، اأغطية مقاعد ، هياكل ، اأغطية الهياكل ، عجالت ، ق�سبان 
�سعاعية ، اإطارات ، اأنابيب ، اأبواب ، واقيات وحل ، حامالت حقائب ، مرايا الروؤية اخللفية ، 
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عجـــالت توجيـــه ، اأغطـــية عجـــالت التوجـــيه ، واقيـــات �سدمات ، زجاج املركبات الأمامي ، 
موؤ�سرات الجتاه ، اأغطية املحركات ، �ستائر النوافذ ، م�ساند الإطارات الحتياطية ، حواف ، 
م�ساحات ، �سيارات ذات عجلتني ، الدراجات الهوائية واأجزائها وملحقاتها ، عربات يدوية ، 
حمركــات الحتــراق الداخلي ، حمركات بخارية ، حمركات نفاثة وتربينات ، عنا�سر لآلت 
، حمامل ،  الإدارة  ، قارنات لأعمدة  اأعمدة  ، حمامل  اأعمدة  الربية وحتديدا  باملركبات  خا�سة 
 ، ناب�سية  م�سدات   ، م�سغوطة  نواب�س   ، وحتديدا   ، م�سدات   ، اآلية  الطاقة  نقل  معدات 
م�سدات ناب�سية ل�سغط الزيت ، نواب�س ، وحتديدا ، نواب�س حلزونية ، نواب�س ورقية ، 
نواب�س ملفوفة ، معدات تخميد ، حمركات التيار املرتدد اأو حمركات التيار امل�ستمر خا�سة 

باملركبات الربية ، رافعات ذاتية احلركة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كومات�سو ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اليابان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 - 6 ، 2 - ت�سومي اأكا�ساكا ، ميناتو - كو ، طوكيو ، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139995
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، حقائب  املدبوغة  اأو  اخلام  احليوانات  ، جلود  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
اأمتعة وحقائب حمل ، املظالت وال�سما�سي والع�سي ، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج ، 
اأطــــواق واأربطـــة ومـــالب�س للحيوانـــات الأليفـــة ، حقائـــب �سغيــرة ، حقائب ظهر ، حقائب 
)اأكيا�س واأجربة( جلدية للتعبئة ، حقائب للتخييم ، حقائب للمت�سلقني ، حقائب للريا�سة ، 
حقائـــب لل�ســـيد )لـــوازم لل�ســـيد( ، حقائب مالب�س �سفرية ، اأحزمة كتف جلدية ، اأحزمة 
 ، ، ع�سي خيزران  ، �سناديق جلدية للقبعات ، حمافظ جلدية  ، حقائب لل�ساطئ  جلدية 
حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، جزادين م�سبكة من �سال�سل ، جلود ال�سمواه بخالف 
، زخارف  لالأثاث  اأغطية جلدية   ، فرو   ، ، جلود مدبوغة  التنظيف  امل�ستخدمة لأغرا�س 
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جلدية لالأثاث ، جلود من الفرو ، حقائب يد ، جلود تقليد ، علب مفاتيح ، جلد اجلدي ، 
اأو �سبه م�سنعة ، جلود غري مدبوغة ،  ، �سيور جلدية ، جلود م�سنعة  �سيور كتف جلدية 
حمافظ جيب ، حقائب حلمل الأطفال ، جزادين ، حقائب مدر�سية ، حمـالت الأطفال ، 
عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية( ، حقائب �سغرية �سفرية ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات 

التجميل )غري جمهزة( ، جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 44 ، رو فران�سوا 1 اإي اآر ، 75008 باري�س ، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139996
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، اأ�سكتة )لفاعات عنق عري�سة( ، 
�سراويل لالأطفال )مالب�س( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، اأرواب ا�ستحمام ، �سنادل ا�ستحمام ، 
�سبا�سب ا�ستحمام ، اأغطية راأ�س لالإ�ستحمام ، اأثواب اإ�ستحمام ، �سراويل اإ�ستحمام ، مالب�س 
لل�ساطئ ، اأحذية لل�ساطئ ، اأحزمة )مالب�س( ، اأحزمة للنقود )مالب�س( ، برييه )قبعات 
�سدارات   ، و�ساحات   ، الورق  من  م�سنوعة  غري  لالأطفال  مراييل   ، م�سطحة(  م�ستديرة 
)بيا�سات( ، رخم الأحذية )اجلزء العلوي من الأحذية( ، اأحذية ، اأحذية للريا�سة ، اأحذية 
ن�سوية  )�سرتات  قمي�سولت   ، )مالب�س(  ق�سرية  بنطلونات   ، للمالب�س  �سيالت   ، تزلج 
ق�سرية( ، اأطراف اأمامية للقبعات ، قبعات )اأغطية للراأ�س( ، قبعات ا�ستحمام ، عباءات ، 
مالب�س ، مالب�س للريا�سة البدنية ، مالب�س من جلد مقلد ، مالب�س جلدية ، معاطف ، 
معاطف خفيفة ، ياقات واقية ، ياقات )مالب�س( ، قم�سان م�سرولة )مالب�س( ، م�سدات 
للن�ساء )تلب�س حتت الثياب( ، مالب�س للحفالت التنكرية ، زمامات الأكمام ، مالب�س لراكبي 
الدراجات ، ياقات قابلة للفك ، �سراويل داخلية )مالب�س( ، واقيات مالب�س ، اأثواب ، اأغطية 
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لالأذنني )مالب�س( ، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء ، اأحذية لكرة القدم ، لبا�س القدم ، 
لوازم معدنية للبا�س القدم ، كعاب لالأحذية ، زخارف لبا�س القدم ، �سيور للبا�س القدم ، 
اأطر )هياكل( قبعات ، �سالت من الفرو ، مالب�س من الفرو ، ثياب غربدين ، طماقات ، 
قفازات )مالب�س( ، اأحذية ن�سفية ، اأغطية للراأ�س ، برن�س )اأغطية للراأ�س( )مالب�س( ، 
مالبـــ�س حمبوكــة ، نعال داخلية )�سبانات( ، جاكيتات )مالب�س( ، جاكيتات من ال�سوف 
)مالب�س( ، قم�سان �سوفية )مالب�س( ، اأثواب من ال�سوف ، جرزاية )كنزات �سوفية( ، 
اأحذية ذات اأربطة ، مالب�س للمواليد ، مالب�س جلدية ، طماقات )اأغطية لل�ساق( ، طماقات 
)بناطيل( ، مالب�س كتانية ، بطانات جاهزة )اأجزاء من مالب�س( ، طرحات ، غطاء للعني 
 ، بيجامات   ، خارجية  معاطف   ، اأفرهولت   ، خارجية  مالب�س   ، عنق  ربطات   ، النوم  عند 
�سراويل داخلية ، مالب�س من الورق ، قبعات ورقية )مالب�س( ، جاكيتات مقلن�سة ، معاطف 
، كنزات  الُبْن�س )عباءات(   ، اأو�سحة للجيب   ، اأكمام  اأثوب بال   ، ، تنانري حتتية  الفرو  من 
 ، �سالت   ، لفاعات   ، ، نطاقات  �ساري )لبا�س هندي(   ، ، �سنادل  ، مالب�س جاهزة  �سوفية 
قم�سان ، قم�سان ق�سرية الأكمام ، لفاعات للكتفني ، قم�سان داخلية للرجال ، تنانري ، 
 ، ، قم�سان داخلية )مالب�س داخلية(  ، �سبا�سب  ، قبعات �سيقة  �سورتــات على �سكل تنورة 
جالبيب ، جوارب ق�سرية ، نعال للبا�س القدم ، قم�سان للريا�سة ، جوارب طويلة ، جوارب 
طويلة ما�سة للعرق ، �سيور للطماقات ، بذلت ، واقيات من ال�سم�س ، حمالت للبنطلونات ، 
مالب�س داخلية ما�سة للعرق ، �سرتات ، اأثواب �سباحة ، مالب�س ن�سائية داخلية ، قم�سان 
ن�سف كم ، اأثواب �سيقة ، اأثواب ف�سفا�سة ، قبعات ر�سمية ، اأحزمة للبناطيل ، بناطيل ، 
عمامات ، مالب�س داخلية ، مالب�س داخلية م�سادة للعرق ، اأزياء موحدة ، خمار )مالب�س( ، 
�سدارات ، مالب�س م�سادة للماء ، �سيور لالأحذية ، اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( ، اأ�ساور 

قم�سان )مالب�س( ، ياقات قم�سان. جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 44 ، رو فران�سوا 1 اإي اآر ، 75008 باري�س ، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139997

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، حقائب  املدبوغة  اأو  اخلام  احليوانات  ، جلود  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 

اأمتعة وحقائب حمل ، املظالت وال�سما�سي والع�سي ، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج ، 

اأطـــواق واأربطـــة ومـــالب�س للحيوانـــات الأليفـــة ، حقائـــب �سغيــرة ، حقائب ظهر ، حقائب 

)اأكيا�س واأجربة( جلدية للتعبئة ، حقائب للتخييم ، حقائب للمت�سلقني ، حقائب للريا�سة ، 

حقائــب لل�ســـيد )لـــوازم لل�سيـــد( ، حقائب مالب�س �سفرية ، اأحزمة كتف جلدية ، اأحزمة 

 ، ، ع�سي خيزران  ، �سناديق جلدية للقبعات ، حمافظ جلدية  ، حقائب لل�ساطئ  جلدية 

حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، جزادين م�سبكة من �سال�سل ، جلود ال�سمواه بخالف 

، زخارف  لالأثاث  اأغطية جلدية   ، فرو   ، ، جلود مدبوغة  التنظيف  امل�ستخدمة لأغرا�س 

جلدية لالأثاث ، جلود من الفرو ، حقائب يد ، جلود تقليد ، علب مفاتيح ، جلد اجلدي ، 

�ســيور كتـــف جلديـة ، �سيور جلدية ، جلود م�سنعة اأو �سبه م�سنعة ، جلود غري مدبوغة ، 

حمافظ جيب ، حقائب حلمل الأطفال ، جزادين ، حقائب مدر�سية ، حمـّالت الأطفال ، 

عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية( ، حقائب �سغرية �سفرية ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات 

التجميل )غري جمهزة(. جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيري باملان ا�س ايه ا�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 44 ، رو فران�سوا 1 اإي اآر ، 75008 باري�س ، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139998

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، اأ�سكتة )لفاعات عنق عري�سة( ، 

�سراويل لالأطفال )مالب�س( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، اأرواب ا�ستحمام ، �سنادل ا�ستحمام ، 

�سبا�سب ا�ستحمام ، اأغطية راأ�س لالإ�ستحمام ، اأثواب اإ�ستحمام ، �سراويل اإ�ستحمام ، مالب�س 

لل�ساطئ ، اأحذية لل�ساطئ ، اأحزمة )مالب�س( ، اأحزمة للنقود )مالب�س( ، برييه )قبعات 

�سدارات   ، و�ساحات   ، الورق  من  م�سنوعة  غري  لالأطفال  مراييل   ، م�سطحة(  م�ستديرة 

)بيا�سات( ، رخم الأحذية )اجلزء العلوي من الأحذية( ، اأحذية ، اأحذية للريا�سة ، اأحذية 

ن�سوية  )�سرتات  قمي�سولت   ، )مالب�س(  ق�سرية  بنطلونات   ، للمالب�س  �سيالت   ، تزلج 

ق�سرية( ، اأطراف اأمامية للقبعات ، قبعات )اأغطية للراأ�س( ، قبعات ا�ستحمام ، عباءات ، 

مالب�س ، مالب�س للريا�سة البدنية ، مالب�س من جلد مقلد ، مالب�س جلدية ، معاطف ، 

معاطف خفيفة ، ياقات واقية ، ياقات )مالب�س( ، قم�سان م�سرولة )مالب�س( ، م�سدات 

للن�ساء )تلب�س حتت الثياب( ، مالب�س للحفالت التنكرية ، زمامات الأكمام ، مالب�س لراكبي 

الدراجات ، ياقات قابلة للفك ، �سراويل داخلية )مالب�س( ، واقيات مالب�س ، اأثواب ، اأغطية 

لالأذنني )مالب�س( ، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء ، اأحذية لكرة القدم ، لبا�س القدم ، 

لوازم معدنية للبا�س القدم ، كعاب لالأحذية ، زخارف لبا�س القدم ، �سيور للبا�س القدم ، 

اأطــر )هياكل( قبعات ، �سالت من الفرو ، مالب�س من الفرو ، ثياب غربدين ، طماقات ، 

قفازات )مالب�س( ، اأحذية ن�سفية ، اأغطية للراأ�س ، برن�س )اأغطية للراأ�س( )مالب�س( ، 

مالبـــ�س حمبوكــة ، نعال داخلية )�سبانات( ، جاكيتات )مالب�س( ، جاكيتات من ال�سوف 

)مالب�س( ، قم�سان �سوفية )مالب�س( ، اأثواب من ال�سوف ، جرزاية )كنزات �سوفية( ، 

اأحذية ذات اأربطة ، مالب�س للمواليد ، مالب�س جلدية ، طماقات )اأغطية لل�ساق( ، طماقات 

)بناطيل( ، مالب�س كتانية ، بطانات جاهزة )اأجزاء من مالب�س( ، طرحات ، غطاء للعني 
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 ، بيجامات   ، خارجية  معاطف   ، اأفرهولت   ، خارجية  مالب�س   ، عنق  ربطات   ، النوم  عند 

�سراويل داخلية ، مالب�س من الورق ، قبعات ورقية )مالب�س( ، جاكيتات مقلن�سة ، معاطف 

، كنزات  الُبْن�س )عباءات(   ، اأو�سحة للجيب   ، اأكمام  اأثوب بال   ، ، تنانري حتتية  الفرو  من 

 ، �سالت   ، لفاعات   ، ، نطاقات  �ساري )لبا�س هندي(   ، ، �سنادل  ، مالب�س جاهزة  �سوفية 

 ، تنانري   ، للرجال  داخلية  قم�سان   ، للكتفني  لفاعات   ، الأكمام  ق�سرية  قم�سان   ، قم�سان 

 ، داخلية(  داخلية )مالب�س  ، قم�سان  �سبا�سب   ، ، قبعات �سيقة  تنورة  �سكل  �سورتات على 

جالبيب ، جوارب ق�سرية ، نعال للبا�س القدم ، قم�سان للريا�سة ، جوارب طويلة ، جوارب 

طويلة ما�سة للعرق ، �سيور للطماقات ، بذلت ، واقيات من ال�سم�س ، حمالت للبنطلونات ، 

مالبـــ�س داخليــة ما�ســة للعـــرق ، �ستـــرات ، اأثواب �سباحة ، مالب�س ن�سائية داخلية ، قم�سان 

ن�سف كم ، اأثواب �سيقة ، اأثواب ف�سفا�سة ، قبعات ر�سمية ، اأحزمة للبناطيل ، بناطيل ، 

عمامات ، مالب�س داخلية ، مالب�س داخلية م�سادة للعرق ، اأزياء موحدة ، خمار )مالب�س( ، 

�سدارات ، مالب�س م�سادة للماء ، �سيور لالأحذية ، اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( ، اأ�ساور 

قم�سان )مالب�س( ، ياقات قم�سان. جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيري باملان ا�س ايه ا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 44 ، رو فران�سوا 1 اإي اآر ، 75008 باري�س ، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122401
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تقدمي امل�سروبات ، الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم وتقدمي الطعام مبا فـي ذلك 
خدمات املطاعم لتناول الطعام فـي الوجبات ال�سريعة ، خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات 
وامل�سورة  اال�ست�سارات  خدمات   ، اجلاهزة  وال�سراب  الطعام  مناولة  خدمات   ، ال�سريعة 
اإعداد   ، وال�سراب(  )الطعام  ال�سيافة  خدمات   ، وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  واملعلومات 
االإنرتنت  عرب  توفرياملعلومات  خدمات   ، ال�سريعة  الوجبات  وجتهيز  ال�سريعة  الوجبات 
واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بتوفري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم على االنرتنت 
لتقدمي الوجبات ال�سريعة ، اخلدمات املتعلقة مبناولة امل�سروبات وخدمات حجز املطاعم.  
و�ساالت  واحلانات  والكافترييات  واملقاهي  والفنادق  املطاعم  تقدمها  التي  اخلدمات 
اخلفيفة  الوجبات  وبارات  التجارية  واملحالت  ال�سريعة  الوجبات  ومطاعم  الكوكتيل 
وامل�سويات واملقا�سف. ، خدمات تقدمي الطعام وجميع اخلدمات االأخرى فـي هذه الفئة 

واملتعلقة فـي توفري املواد الغذائية وامل�سروبات . 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جريل انرتيرايز�س بي تي واي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ا�سرتالية
 ، باراماتا   ، دابليو  �سرتيت  �ستا�سن   60،16 ليفيل  تاور  اإكليب�س   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

نيو�ساوث ويلز ، ا�سرتاليا
تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/1

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122402
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تقدمي امل�سروبات ، الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم وتقدمي الطعام مبا فـي ذلك 
خدمات املطاعم لتناول الطعام فـي الوجبات ال�سريعة ، خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات 
وامل�سورة  اال�ست�سارات  خدمات   ، اجلاهزة  وال�سراب  الطعام  مناولة  خدمات   ، ال�سريعة 
اإعداد   ، وال�سراب(  )الطعام  ال�سيافة  خدمات   ، وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  واملعلومات 
االإنرتنت  عرب  توفرياملعلومات  خدمات   ، ال�سريعة  الوجبات  وجتهيز  ال�سريعة  الوجبات 
واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بتوفري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم على االنرتنت 
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لتقدمي الوجبات ال�سريعة ، اخلدمات املتعلقة مبناولة امل�سروبات وخدمات حجز املطاعم.  
و�ساالت  واحلانات  والكافترييات  واملقاهي  والفنادق  املطاعم  تقدمها  التي  اخلدمات 
اخلفيفة  الوجبات  وبارات  التجارية  واملحالت  ال�سريعة  الوجبات  ومطاعم  الكوكتيل 
وامل�سويات واملقا�سف. ، خدمات تقدمي الطعام وجميع اخلدمات االأخرى فـي هذه الفئة 

واملتعلقة فـي توفري املواد الغذائية وامل�سروبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جريل انرتيرايز�س بي تي واي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ا�سرتالية

 ، باراماتا   ، دابليو  �سرتيت  �ستا�سن   60،16 ليفيل  تاور  اإكليب�س   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

نيو�ساوث ويلز ، ا�سرتاليا
تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/1

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123211
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البرية )�سراب ال�سعري ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي9 بيفريجيز ا�س بي ار ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بلجيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دريفـي دو بريوري 19 1160 اودرغيم ، بلجيكا

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/28

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123213
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البرية )�سراب ال�سعري ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي9 بيفريجيز ا�س بي ار ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بلجيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دريفـي دو بريوري 19 1160 اودرغيم ، بلجيكا

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/28

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123214
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البرية )�سراب ال�سعري( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي9 بيفريجيز ا�س بي ار ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بلجيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دريفـي دو بريوري 19 1160 اودرغيم ، بلجيكا

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/28

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123679
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جهاز لالإ�ساءة ، التدفئة ، توليد البخار ، الطهي ، التربيد ، التجفيف ، التهوية ، اإمدادات 
، املواقد ، طاهيات الطعام ال�سريع الكهربائية  ، مواقد الطبخ  املياه واالأغرا�س ال�سحية 
اأفران طب   ، اأفران اخلباز   ، ، لطبخ ، حلل ال�سغط ، كهربائية  ، الكهربائية  االأوتوكالف 
الفرن م�سنوعة  التجهيزات   ، ، نطاقات املطبخ )اأفران(  ال�ساخن  الهواء  اأفران   ، االأ�سنان 
لالأغرا�س  امليكروويف  اأفران   ، الطبخ(  )جهاز  امليكروويف  اأفران   ، احلراري  الطني  من 
ال�سناعية ، لوحات هيكلية لالأفران ، اإطار معدين لالأفران ، تركيبات ، على �سكل ، لالأفران  
الرتكيبات ، على �سكل االأفران ، على �سكل جتهيزات لالأفران ، الرتكيبات على �سكل اأفران  
، �سفاطات  اأفران املختربات ، بخالف اال�ستخدام املختربي   ، االأفران ، بخالف ا�ستخدام 
�سافطة للمطابخ ، جمففات الهواء، جمففات الهواء ، معقمات الهواء ، معقمات الهواء ، 
اأجهزة اعادة ت�سخني الهواء ، جهاز اإزالة الروائح الكريهة ، جهاز اإزالة الروائح الكريهة ، 
جهاز تربيد الهواء ، من�ساآت تكييف الهواء ، من�ساآت تر�سيح الهواء ، جهاز الهواء ال�ساخن ، 
الهواء  تنقية  اأجهزة   ، للتكييف  ، مر�سحات  الهواء  تكييف  ، جهاز  الهواء(  )تكييف  ملراوح 
واالآالت ، ال�سمامات الهوائية ملن�ساآت التدفئة بالبخار ، مراوح )اأجزاء من من�ساآت تكييف 
، �سخانات  الغمر  ، �سخانات  املياه  ، �سخانات  املاء  اأو  الهواء  التاأين ملعاجلة  ، جهاز  الهواء( 
حو�س ال�سمك ، دفايات للحمامات ، �سخانات املياه )اجلهاز( ، �سخانات لت�سخني احلديد  
�سخانات كهربائية لزجاجات التغذية ، غرف التربيد ، ثالجات �سغرية ، غرف التربيد  
اأجهزة   ، التربيد  ومعدات  اأجهزة   ، للعر�س  التربيد  غرف   ، ثالجات   ، التربيد  حاويات 
ومن�ساآت التربيد ، جممدات ، جهاز التدفئة والتربيد لتوزيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة  
 ، ال�سرب  ملياه  ، مر�سحات  للتكييف  ، مر�سحات  املياه  ، جهاز تنقية  الهواء  من�ساآت تر�سيح 
 ، ، �سناديق التربيد الكهربائية ، مربدات  ، كهربائية  مقالة الهواءال�ساخن ، مقالة عميقة 
لال�ستخدام  كهربائية  مراوح   ، لالأفران  التربيد  اأوعية   ، لالأفران  مربدات   ، الكهربائية 
ال�سخ�سي ، �سفاطات التهوية ، من�ساآت واأجهزة التهوية )تكييف الهواء( ، من�ساآت التهوية 

)للمكيفات( للمركبات ، الغاليات الكهربائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فري�س اليكرتيك لالأجهزة املنزلية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سر

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة ال�سناعية 2A القطعة 6 ، 7 - 2اأ �سرق ، مدينة العا�سر من 
رم�سان ، حمافظة ال�سرقية ، جمهورية م�سر العربية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/11/12
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123680
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االآالت واالأدوات االآلية واالأدوات التي تعمل بالطاقة ، املحركات واملواتري ، با�ستثناء املركبات 
الربية ، و�سالت املاكينة ومكونات الناقل ، با�ستثناء املركبات الربية ، االأدوات الزراعية ، 
بخالف االأدوات اليدوية التي تعمل يدويا ، حا�سنات للبي�س ، اآالت البيع االأوتوماتيكية. 
جهاز الغ�سيل ، من�ساآت الغ�سيل للمركبات ، من�ساآت غ�سيل ال�سيارات ، الغ�ساالت على هيئة 
زجاجة ، غ�ساالت املالب�س )الغ�سيل( ، اآالت غ�سل االأواين ، اآالت غ�سل االلوان ، الغ�ساالت 
التي تعمل بالعملة ، �سخانات املياه )اأجزاء من االآالت( ، �سواغط للثالجات ، اخلالطات ، 
املكان�س الكهربائية ، م�سخات تفريغ )اآالت( ، خراطيم املكان�س الكهربائية ، اأكيا�س مكن�سة 
كهربائية ، االأجهزة املركزية للتنظيف باملكان�س الكهربائية ، فر�س للمكان�س الكهربائية ، 
فوهات �سفط للمكان�س الكهربائية ، ملحقات مكن�سة كهربائية لن�سر العطور واملطهرات ، 

اآالت الكي ، اخلالطات الكهربائية ، لالأغرا�س املنزلية ، غ�ساالت ال�سحون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فري�س اليكرتيك لالأجهزة املنزلية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سر

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة ال�سناعية 2A القطعة 6 ، 7 - 2اأ �سرق ، مدينة العا�سر من 
رم�سان ، حمافظة ال�سرقية ، جمهورية م�سر العربية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/11/12
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124688
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب ، �سجائر ، علب �سجائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوحدانية للتجارة العامة )�س. ذ .م .م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 29011 مكتب رقم 904 ، بر دبي ، اخلليج التجاري ، دبي ، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/20
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125253
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تكييفها  مت  التي  الغذائيــة  املــواد   ، وال�سحيـــة  والبيطريـــة  ال�سيدالنيــة  امل�ستح�ســرات 
لال�ستخدام الطبي والغذاء لالأطفال ، الل�سقات ومواد لل�سمادات ، مواد الإيقاف االأ�سنان ، 
�سمع االأ�سنان ، املطهرات ، امل�ستح�سرات املعدة الإبادة الهوام ، مبيدات الفطريات ومبيدات 

االأع�ساب ال�سارة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلياط لال�ستثمار �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية اأي رايز الطابق 35 �س ب 11245 اإمارة دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/10

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان     العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

       
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125575

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب ، �سجائر ، علب �سجائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوحدانية للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 29011 مكتب رقم 904 ، بر دبي ، اخلليج التجاري ، دبي ، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2018/1/24

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125775
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�سابون 
ومعاجني  ال�سعر  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور 

االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنعان العاملية لتجارة م�ستح�سرات التجميل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املجاز - �سارع جمال عبدالنا�سر حمل رقم 1+2 - ملك �سلطان ح�سن 
غيث ح�سن الزعابي ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/31
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125777
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�سابون 
ومعاجني  ال�سعر  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور 

االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنعان العاملية لتجارة م�ستح�سرات التجميل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املجاز - �سارع جمال عبدالنا�سر حمل رقم 1+2 - ملك �سلطان ح�سن 
غيث ح�سن الزعابي ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/31
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125863
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق   ، وال�ساغو  التابيوكا   ، االأرز   ، اال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
 ، املثلجة  ، احللويات  ، اخلبز والفطائر واحللويات  امل�سنوعة من احلبوب  وامل�ستح�سرات 
وال�سل�سات  اخلل   ، اخلردل   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخلمرية   ، االأ�سود  والع�سل  النحل  ع�سل 

)التوابل( ، البهارات ، الثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوحدانية للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 29011 مكتب رقم 904 ، بر دبي ، اخلليج التجاري ، دبي ، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/4
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125864
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني واأعوادت املدخنني واأعواد الثقاب ، �سجائر ، علب �سجائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوحدانية للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 29011 مكتب رقم 904 ، بر دبي ، اخلليج التجاري ، دبي ، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/4
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125999
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املع�سل ، التبغ ، االأرجيلة وال�سي�سة االإلكرتونية وملحقاتها ، منتجات التبغ ، تبغ ال�سي�سة  
ال�سجائر   ، االإلكرتونيــــة وملحقاتها  وال�سي�ســـة  ال�سيــــ�سة   ، املدخنني  اأدوات  اأنــــواع  جميــــع 

االإلكرتونية ، ال�سيجار ، ال�سيجار االإلكرتوين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املزاج العايل الإنتاج املع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

 260 مبـــــنى   ، ال�سناعـــــيـــــة  الثانــــــــي  عبدالـــلــــه  امللــــــك  مدينـــــــة   :  العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
�س.ب : 1274 ، عمان ، 11947 ، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/10
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب :  131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126000
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فحم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املزاج العايل الإنتاج املع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

 260 مبـــــنى   ، ال�سناعـــــيـــــة  الثانــــــــي  عبدالـــلــــه  امللــــــك  مدينـــــــة   :  العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
�س.ب : 1274 ، عمان ، 11947 ، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/10
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126218
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن و اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف االإمارات للعطور �س.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العربية  االإمارات   ، دبي   ، االأولى  ، جمريا  دبي  بر   94452 : العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 

املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/18

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126710
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات 
 ، جتميل  م�ستح�سرات   ، عطرية  وزيوت  عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف 

غ�سول )لو�سن ( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف االإمارات للعطور �س.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العربية  االإمارات   ، دبي   ، االأولى  ، جمريا  دبي  بر   94452 : العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 

املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/18

الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126713
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات 
 ، جتميل  م�ستح�سرات   ، عطرية  وزيوت  عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف 

غ�سول )لو�سن ( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف االإمارات للعطور �س.ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العربية  االإمارات   ، دبي   ، االأولى  ، جمريا  دبي  بر   94452 : العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/6
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127654
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات 
 ، جتميل  م�ستح�سرات   ، عطرية  وزيوت  عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف 

غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف االإمارات للعطور �س.ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العربية  االإمارات   ، دبي   ، االأولى  ، جمريا  دبي  بر   94452 : العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/18
الزينة العاملية �س م م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127866
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البرية ) �سراب ال�سعري ( واملياه المعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، 
اأخرى لعمل  ، �سراب وم�ستح�سرات  الفواكه  الفواكه وع�سائر  م�سروبات م�ستخل�سة من 

امل�سروبات م�سروبات الطاقة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوحدانية للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 29011 مكتب رقم 904 ، بر دبي ، اخلليج التجاري ، دبي ، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/16
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127973
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأجهزة واالأدوات الطبية ، االأجهزة الطبية واالأدوات الطبية ، وهي : اأجهزة تنغيم الب�سرة 
القطع   ، واأجهزة مكافحة �سيخوخة اجللد  واآالت  ال�ساملة  الب�سرة  ، ومعاجلة  التجميلية 

واالأجزاء والتجهيزات لذلك . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالكوم جون وال موري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 20 بريت�سفيلد ليني ، مولبريتون ، النغدون ، نورفلك اإن اأر 14 8 
بي زد ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/21
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127975
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، اجللد  عالج  خدمات   ، ال�ساملة  الب�سرة  معاجلة  خدمات   ، التجميلي  العالج  خدمات 
خدمات  للب�سرة.  التجميلي  العالج  خدمات   ، التجميل  وم�ستح�سرات  الطبية  اخلدمات 

العالج التجميلة واالإجراءات غري اجلراحية للب�سرة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالكوم جون وال موري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 20 بريت�سفيلد ليني ، مولبريتون ، النغدون ، نورفلك اإن اأر 14 8 
بي زد ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/21
الزينة العاملية �س.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128306
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وحجوزات  النقل  بخدمات  تتعلق  معلومات  يعر�س  االإنرتنت  �سبكة  على  موقع  توفري 
خدمات النقل ، توفري موقع على �سبكة االإنرتنت ي�سم معلومات تتعلق بخدمات التو�سيل 
ترتيب  الب�سائع  وتخزين  تعبئة   ، املوا�سالت   ، التو�سيل  بخدمات  اخلا�سة  واحلجوزات 

ال�سفر ، وذلك �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )39( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابر تكنولوجيز ، انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1455 ماركت �سرتيت ، الطابق الرابع ، �سان فرن�سي�سكو ، كاليفورنيا 
94103 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128990
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ، زيوت عطرية  تبيي�س  ، كرمي  اأقنعة جتميلية   ، ، منظف للوجة  م�ستح�سرات جتميل 
�سابون ، كرمي منع التجاعيد ، غ�سول ) لو�سن ( للحمام م�ساحيق مكياج ، كرمي الإزالة 

النم�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سنزهن كيانزميي كوزماتيك�س كو ، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 4 �سي ، باولينج مان�سيون نو . 452 لوجنجاجن افـي ، نانوان اإ�س تي 
لوجنجاجن دي�ست ، �سنزهن �سيتي ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129196
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الرتويجية   ، الكتب واملجالت  ، مبا فيها  بالزراعة والب�ستنة  ال�سلة  ذات  املطبوعات 
املطبوعة ، مبا فيها الن�سرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�سمن معلومات 
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، مواد التغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى 
 ، والكتيبات  الكتب   ، وال�سناديق  وال�سواين  واملالءات  االأكيا�س  فيها  مبا   ، البال�ستيك  اأو 
القرطا�سية ، مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات واأقالم احلرب 
فـي  ، مبا  املطبوعة  والتدري�س  التوجيه  ، مواد  الفوتوغرافية  ال�سور   ، الر�سا�س  واأقالم 
، مبا فـي ذلك  املطبوعة  املن�سورات   ، البيانية واالأدلة  التوجيهية والر�سوم  الكتيبات  ذلك 

الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية وال�سحف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129197
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، النباتات وال�ستالت واملواد النباتية ، املواد املخ�س�سة 
لتكاثر النباتات ، مبا فـي ذلك عقل الغر�س واأغ�سان التطعيم والبذور ، الفواكه الطازجة  

فاكهة الكيوي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129198
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الرتويجية   ، الكتب واملجالت  ، مبا فيها  بالزراعة والب�ستنة  ال�سلة  ذات  املطبوعات 
املطبوعة ، مبا فيها الن�سرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�سمن معلومات 
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، مواد التغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى 
 ، والكتيبات  الكتب   ، وال�سناديق  وال�سواين  واملالءات  االأكيا�س  فيها  مبا   ، البال�ستيك  اأو 
القرطا�سية ، مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات واأقالم احلرب 
فـي  ، مبا  املطبوعة  والتدري�س  التوجيه  ، مواد  الفوتوغرافية  ال�سور   ، الر�سا�س  واأقالم 
، مبا فـي ذلك  املطبوعة  املن�سورات   ، البيانية واالأدلة  التوجيهية والر�سوم  الكتيبات  ذلك 

الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية وال�سحف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129199
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، النباتات وال�ستالت واملواد النباتية ، املواد املخ�س�سة 
لتكاثر النباتات ، مبا فـي ذلك عقل الغر�س واأغ�سان التطعيم والبذور ، الفواكه الطازجة ، 

فاكهة الكيوي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129200
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الرتويجية   ، الكتب واملجالت  ، مبا فيها  بالزراعة والب�ستنة  ال�سلة  ذات  املطبوعات 
املطبوعة ، مبا فيها الن�سرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�سمن معلومات 
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، مواد التغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى 
 ، والكتيبات  الكتب   ، وال�سناديق  وال�سواين  واملالءات  االأكيا�س  فيها  مبا   ، البال�ستيك  اأو 
القرطا�سية ، مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات واأقالم احلرب 
فـي  ، مبا  املطبوعة  والتدري�س  التوجيه  ، مواد  الفوتوغرافية  ال�سور   ، الر�سا�س  واأقالم 
، مبا فـي ذلك  املطبوعة  املن�سورات   ، البيانية واالأدلة  التوجيهية والر�سوم  الكتيبات  ذلك 

الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية وال�سحف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129201
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، النباتات وال�ستالت واملواد النباتية ، املواد املخ�س�سة 
لتكاثر النباتات ، مبا فـي ذلك عقل الغر�س واأغ�سان التطعيم والبذور ، الفواكه الطازجة ، 

فاكهة الكيوي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129202
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بالزراعة  ال�سلة  ذات  املطبوعات  عنها:  العالمة  ت�سجيل  املطلوب  اخلدمات  اأو  املنتجات 
الن�سرات  فيها  مبا   ، املطبوعة  الرتويجية  املواد   ، واملجالت  الكتب  فيها  مبا   ، والب�ستنة 
الزراعية  املنتجات  عن  معلومات  تت�سمن  التي  والكرا�سات  املالحظات  ودفاتر  الورقية 
ومنتجات الب�ستنة ، مواد التغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى اأو البال�ستيك ، مبا 
فيها االأكيا�س واملالءات وال�سواين وال�سناديق ، الكتب والكتيبات ، القرطا�سية ، مبا فـي ذلك 
الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات واأقالم احلرب واأقالم الر�سا�س ، ال�سور 
التوجيهية  الكتيبات  ذلك  فـي  مبا   ، املطبوعة  والتدري�س  التوجيه  مواد   ، الفوتوغرافية 
والر�سوم البيانية واالأدلة ، املن�سورات املطبوعة ، مبا فـي ذلك الكتب واملجالت والن�سرات 

االإخبارية وال�سحف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129203
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنتجات اأو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة عنها: املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، 
النباتات وال�ستالت واملواد النباتية ، املواد املخ�س�سة لتكاثر النباتات ، مبا فـي ذلك عقل 

الغر�س واأغ�سان التطعيم والبذور ، الفواكه الطازجة ، فاكهة الكيوي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129204
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الرتويجية   ، الكتب واملجالت  ، مبا فيها  بالزراعة والب�ستنة  ال�سلة  ذات  املطبوعات 
املطبوعة ، مبا فيها الن�سرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�سمن معلومات 
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، مواد التغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى 
 ، والكتيبات  الكتب   ، وال�سناديق  وال�سواين  واملالءات  االأكيا�س  فيها  مبا   ، البال�ستيك  اأو 
القرطا�سية ، مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات واأقالم احلرب 
فـي  ، مبا  املطبوعة  والتدري�س  التوجيه  ، مواد  الفوتوغرافية  ال�سور   ، الر�سا�س  واأقالم 
، مبا فـي ذلك  املطبوعة  املن�سورات   ، البيانية واالأدلة  التوجيهية والر�سوم  الكتيبات  ذلك 

الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية وال�سحف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيوزيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129205
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، النباتات وال�ستالت واملواد النباتية ، املواد املخ�س�سة 
لتكاثر النباتات ، مبا فـي ذلك ُعقل الغر�س واأغ�سان التطعيم والبذور ، الفواكه الطازجة ، 

فاكهة الكيوي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129398
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�سابون 
ومعاجني  ال�سعر  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور 

االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنعان العاملية لتجارة وم�ستح�سرات التجميل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املجاز- �سارع جمال عبدالنا�سر حمل رقم1+2 - ملك �سلكان ح�سن 
غيث الزعابي ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129399
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�سابون 
ومعاجني  ال�سعر  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور 

االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنعان العاملية لتجارة وم�ستح�سرات التجميل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املجاز- �سارع جمال عبدالنا�سر حمل رقم1+2 - ملك �سلكان ح�سن 
غيث الزعابي ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129401
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�سابون 
ومعاجني  ال�سعر  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور 

االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنعان العاملية لتجارة وم�ستح�سرات التجميل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املجاز- �سارع جمال عبدالنا�سر حمل رقم1+2 - ملك �سلكان ح�سن 
غيث الزعابي ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129615
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وحم�سرات  دقيق  وال�ساغو  التابيوكا   ، اأرز   ، ال�سناعية  والقهوة  والكوكا  وال�ساي  قهوة 
م�سنوعة من احلبوب ، اخلبز واملعجنات واحللويات. الثلج ، الع�سل ، الع�سل االأ�سود  اخلمرية 
م�سحوق اخلبز. ملح ، خردل ، خل ، �سل�سات )بهارات( ، التوابل ، جليد ، ال�سوكوالتة. الكماأ  
الكماأ جوز الهند ، الكماأ ال�سوكوالتة ، الكماأ اللوز ، الكماأة زبدة الفول ال�سوداين واملك�سرات 
واللوز والفول ال�سوداين والكاجو واجلوز. االأغذية املعدة مع املك�سرات ، والبذور ، ودقيق 
 ، الكتان  الهند والتمور وبذور  ، وزيت جوز  الهند  ، جوز  القرفة   ، اللوز واملوز وبذور �سيا 

م�سل اللنب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بروتني بيك �سوب هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�سوق  مربعة  ال�سلع  برج   ،  24 الطابق  ورك02  ري�سكة   2406 مكتب   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129735
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، النباتات وال�ستالت واملواد النباتية ، املواد املخ�س�سة 
لتكاثر النباتات ، مبا فـي ذلك عقل الغر�س واأغ�سان التطعيم والبذور ، الفواكه الطازجة ، 

فاكهة الكيوي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129736
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الرتويجية   ، الكتب واملجالت  ، مبا فيها  بالزراعة والب�ستنة  ال�سلة  ذات  املطبوعات 
املطبوعة ، مبا فيها الن�سرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�سمن معلومات 
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ، مواد التغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى 
 ، والكتيبات  الكتب   ، وال�سناديق  وال�سواين  واملالءات  االأكيا�س  فيها  مبا   ، البال�ستيك  اأو 
القرطا�سية ، مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات واأقالم احلرب 
فـي  ، مبا  املطبوعة  والتدري�س  التوجيه  ، مواد  الفوتوغرافية  ال�سور   ، الر�سا�س  واأقالم 
، مبا فـي ذلك  املطبوعة  املن�سورات   ، البيانية واالأدلة  التوجيهية والر�سوم  الكتيبات  ذلك 

الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية وال�سحف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زي�سربي جروب ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 400 ماونغانوي رود ، ماونت ماونغانوي �ساوث ، 3116 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130384
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ال�سرب  اإمداد مياه  اأجهزة   ، ال�سرب  نوافري   ، الباردة  النقية  املياه  ، موزعات  املياه  موزعات 
مر�سحات  اأجهزة   ، ال�سرب  ملياه  )فالتر(  مر�سحات   ، ال�سرب  ملياه  )فالتر(  مر�سحات 
 ، املياه  و�سخانات  ، مربدات  املياه  ، مر�سحات )فالتر( الأجهزة طرد  ال�سرب  ملياه  )فالتر( 
مر�سحات )فالتر( الأجهزة تنقية املياه ، زجاجات تر�سيح املياه تباع فارغة ، اأجهزة تنقية 
املياه الأغرا�س منزلية ، اأجهزة حتلية املياه با�ستخدام التنا�سح العك�سي ، وحدات تر�سيح 
التنا�سح العك�سي )معدات معاجلة املياه( ، عنا�سر التنا�سح العك�سي للتقليل من امللح فـي 
التنا�سح  عنا�سر   ، للمياه  امللحي  املحتوى  من  للتقليل  العك�سي  التنا�سح  عنا�سر   ، املياه 
العك�سي لال�ستخدام املنزيل للتقليل من املحتوى امللحي للمياه ، موؤينات مائية )لالأغرا�س 
املنزلية( ، )اأجهزة تاأين ملعاجلة ( املاء ، موؤينات مائية ، اأجهزة ملعدنة مياه ال�سرب ، خراطي�س 

لل�سوائل ملعدنة املياه ، اأوعية لل�سوائل ملعدنة املياه . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريربوب كومباين اإ�س. اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جري�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 37 ، البوليت ، جي واي 1 ، اإ�س تي. بيرت بورت ، جرينزي ، جري�سي

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130385

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات غري كحولية ، مياه ، مياه �سرب معدنية ، مياه �سرب ، مياه �سرب معباأة ، مياه 

معدنية ، مياه غازية ، مياه )م�سروبات( ، مياه ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع( ، ع�سري 

فاكهة مركز لعمل امل�سروبات غري كحولية ، خال�سات لتح�سري امل�سروبات غري كحولية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريربوب كومباين اإ�س. اأيه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جري�سي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 37 ، البوليت ، جي واي 1 ، اإ�س تي. بيرت بورت ، جرينزي ، جري�سي

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131642
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ ، اأدوات املدخنني ، الكربيت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جي ام بي جينريال تريدينغ ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :97131 ديرة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133229
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا 
فـي ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سامر القداح العاملية للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمل رقم2 ، بناء رقم400 ، مقابل فندق كينج �سكوير ، نايف ديرة ، 

دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133606
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واإمداد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
املياه واالأغرا�س ال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املرفاأ الين للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 4 ، ملك منذر عبداللـه عي�سى ال ثاين ، البطني ، �س.ب 
81734 دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135138
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والقطع  امل�ستلزمات   ، االأحزمة   ، لالأحذية  الداخلية  والبطانة  بطانةاالأحذية   ، االأحذية 
البديلة والتجهيزات جلميع ال�سلع املذكورة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جام�سو ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 9 دونينجتون بارك ، 85 بريدهام رود ، �سي�سي�سرت ، وي�ست �سو�سيك�س ، 
يو كيه بي او 20 7 ايه جيه ، اململكة املتحدة، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135619

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س واألب�سة الراأ�س واألب�سة القدم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ريتل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رود تاون تورتوال ، اجلزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136685

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمافظ الوثائق ، حقائب الظهر ، حقائب )مغلفات ، حمافظ �سغرية( جلدية الأغرا�س 

التعبئة والتغليف ، حقائب للريا�سات ، حقائب )االأمتعة( لل�سفر ، حقائب �سبكية للت�سوق ، 

حقائب ال�ساطئ ، اأحزمة كتف جلدية ، حقائب م�سطحة حلفظ الوثائق ، حمافظ البطاقات 

)حافظات االأوراق( ، حافظات م�سنوعة من اجللود املدبوغة اأو من األواح اجللد املقوى ، 

حقائب   ، اليد  حلقائب  اإطارات   ، التنظيف  الأغرا�س  املخ�س�سة  تلك  عدا   ، �سامواه  جلد 

الظهــر ، حقائــب ، حقائــب الكتـــب املدر�سيـــة وحقائــب مدر�سيــة ، حقائــب الت�ســوق ، اأحزمــة 

)اأربطة( كتف جلدية ، حقائب ريا�سية لكافة االأغرا�س ، اأحزمة الكتف اجللدية ، حافظات 

البدالت ، حقائب �سفرية ، اأطقم ال�سفر )م�سنوعات جلدية( ، �سناديق �سفرية للمالب�س ، 

�سناديق الثياب )حقائب اأمتعة( ، ق�سا�سات من اجللد لالأثاث ، �سناديق )اأمتعة( ، وعلب 

، حقائب  اإ�سافية( ، حمافظ اجليب  باأجزاء  حلفظ م�ستح�سرات التجميل )غري مزودة 

االأمتعة لل�سفر ، حقائب اليد ، حافظات املفاتيح ، جزادين ، حمافظ اجليب . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ريتل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رود تاون تورتوال, اجلزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136686

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحذية   , اأحذية عالية ال�ساق   , اأحذية �ساطئية   , �سنادل اال�ستحمام , �سبا�سب اال�ستحمام 

عالية ال�ساق للريا�سات , اأحذية لعبة كرة القدم , األب�سة القدم , اأحذية ن�سيجية خمرمة , 

اأحذية , �سنادل , اأحذية , �سبا�سب , اأحذية ريا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ريتل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رود تاون تورتوال, اجلزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139861
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وااللتهابات  واالأمل  واالنتفاخ  اله�سمــي  اجلهــاز  تورم  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
امل�ستخدمة فـي عالج االإم�ساك ومتالزمة القولون  امل�ستح�سرات ال�سيدالنيـــة  واالإ�سهال 
 ، اله�سمي  اجلهاز  واأمرا�ض  اله�سمي  اجلهاز  وا�سطرابات  القولون  والتهاب  الع�سبي 
 ، الطبيـــة  لالأغـــرا�ض  اله�سمـــي  اجلهــاز  لهرمون  التناظرية  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
امل�سهـــالت ، م�ســادات القيء ، امل�ستح�سرات ال�سيدالنية امل�سادة لالإ�سهال وااللتهابات كل 

ما �سبق با�ستثناء امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج مر�ض ال�سكري .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بو�ض هيلث ايرالند ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3013 اليك درايف ، �سيتيو�ست بيزني�ض كامبو�ض ، دوبلن 24 ، اإيرالندا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139863
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزينة   ، لالأكـــل  قابلة  ودهــون  زيـــوت   ، والفطائر  والكعك  للدونات  الفاكهة  ح�ســوات من 
امل�سنوعة من الفاكهة ، الزينة امل�سنوعة من اجلوز اخل�سار املطبوخ ، احل�ساء ، �سلطة ، 
الق�سدة ، الكرميا احلام�سة ، االأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة ، االأطعمة اخلفـيفة 

القائمة على اجلوز ، احلم�ض ، جبنة الكرمية ، زبادي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9141 كانتون ، ما�سات�سو�ست�ض ، 02021 ، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139864
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دونات ، منتجات املخبز ، ب�سكويت ، كيك ، فطائر ، الكعك ، كعك مقلي �سادة ومزجج ومغطى 
وحم�سو ، خبز البيغل ، �سطائر ، ال�سكر ، طحني ، م�ستخرجات منكهة ، رقائق املعجنات 
للخبز ، ع�سل ، خمرية ، م�سحوق اخلبز ، ح�سوات الكا�سرتد للكعك ، ح�سوات ال�سوكوالتة 
وامل�سروبات  ال�ساي   ، القهوة  القائمة على  وامل�سروبات  القهوة  بنكهة  ال�سوكوالتة   ، للكعك 
نوع  م�سروبات من   ، والكاكاو  الكاكاو  على  التي حتتوي  امل�سروبات   ، ال�ساي  على  القائمة 

�سال�ض بنكهة القهوة ، م�سروبات �سال�ض بنكهة الفانيليا .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9141 كانتون ، ما�سات�سو�ست�ض ، 02021 ، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139865
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات غري كحولية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة ، م�سروبات من نوع �سال�ض 
اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، القهوة  بنكهة  غازية  م�سروبات  الع�سائر.   ، الفاكهة  بنكهة 

ومركزات وم�ساحيق ل�سنع امل�سروبات الغازية وم�سروبات الفاكهة  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9141 كانتون ، ما�سات�سو�ست�ض ، 02021 ، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139866
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزينة   ، لالأكــل  قابلــــة  زيــــوت ودهون   ، والفطائر  والكعك  للدونات  الفاكهة  ح�سوات من 
امل�سنوعة من الفاكهة ، الزينة امل�سنوعة من اجلوز اخل�سار املطبوخ ، احل�ساء ، �سلطة ، 
الق�سدة ، الكرميا احلام�سة ، االأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة ، االأطعمة اخلفـيفة 

القائمة على اجلوز ، احلم�ض ، جبنة الكرمية ، زبادي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9141 كانتون ، ما�سات�سو�ست�ض ، 02021 ، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139867
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سادة ومزجج  ، كعك مقلي  الكعك   ، ، فطاائر  ، كيك  ، ب�سكويت  ، منتجـــات املخبز  دونـــات 
ومغطى وحم�ســـو ، خبـــز البغل ، �سطائر ، ال�سكر، الطحني ، م�ستخرجات منكهة ، رقائق 
ح�سوات   ، للكعك  الكا�سرتد  ح�سوات   ، اخلبز  م�سحوق   ، خمرية   ، ع�سل  للخبز،  املعجنات 
ال�ساي   ، ال�سوكوالته بنكهة القهوة وامل�سروبات القائمة على القهوة   ، ال�سوكوالته للكعك 
وامل�سروبات القائمة على ال�ساي ، امل�سروبات التي حتتوي على الكاكاو ، م�سروبات من نوع 

�سال�ض بنكهة القهوة ، م�سروبات �سال�ض بنكهة الفانيليا .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9141 كانتون ، ما�سات�سو�ست�ض ، 02021 ، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139868
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات غري كحولية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة ، م�سروبات من نوع �سال�ض 
اأخرى  ، �سراب وم�ستح�سرات  القهوة  ، م�سروبات غازية بنكهة  الع�سائر   ، الفاكهة  بنكهة 

ومركزات وم�ساحيق ل�سنع امل�سروبات الغازية وم�سروبات الفاكهة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9141 كانتون ، ما�سات�سو�ست�ض ، 02021 ، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139869
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد   ، طبية  الأغرا�ض  ال�سحية  امل�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدالنيـــة  امل�ستح�ســــرات 
املكمالت   ، لالأطفال  الغذاء   ، البيطري  اأو  الطبي  تهيئتها لال�ستخدام  التي مت  الغذائية 
الغذائية لالإن�سان واحليوان ، الل�سقات ومواد الت�سميد ، املواد الالزمة حل�سو االأ�سنان ، 
ال�سمع الطبي لالأ�سنان ، املطهرات ، م�ستح�سرات الق�ساء على الكائنات ال�سارة ، الفطريات 

واالأع�ساب ال�سارة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

، الواليات  ، نيويورك 10017  ، نيويـــورك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 235 اي�ســــت 42 �سرتيــــت 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140076
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأنظمة التحكم االإلكرتوين فـي التوجيه لل�سيارات واملركبات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال ال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 ريني�سان�ض �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140078
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة التي تقدم الدجاج املطبوخ على الطريقة الربتغالية ، 
با�ستثناء خدمات تقدمي الطعام اأو ال�سراب فـي الفنادق اأو فـي املوؤ�س�سات االأخرى التي توفر 

من االأ�سا�ض �سكنات موؤقتة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مريلوت انف�ستمنت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : موري�سيو�ض

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 212 �سارع جيم�ض كورت ، ريو اأ�ض تي ديني�ض ، بورت لوي�ض ، موري�سو�ض

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140116

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه واال�ستجمام ، االأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140122

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه واال�ستجمام ، االأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ض.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139534
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فوا�سل غربال اهتزازية ، غرابيل كاأجزاء من اآالت ، غرابيل لال�ستبدال كاأجزاء من اآالت ، 
غرابيل ، غرابيل لال�ستبدال ، اأ�سطح غربلة كاأجزاء من اآالت ، اأ�سطح غربلة ، اآالت غربلة 
اهتزازية �سناعية لف�سل املواد الرطبة واجلافة ، واالأجزاء التابعة لها ، اآالت تنخيل ، اآالت 

غربلة طني احلفر ، معدات ف�سل املواد ال�سلبة ، حتديدا اآالت جتفـيف املواد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ديريك كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 590 دوك رود ، بوفالو ، نيويورك 14225 ، الواليات املتحدة االأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139535
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سطح غربال تتكون ب�سكل اأ�سا�سي من مواد بال�ستيكية مقولبة باحلقن ، غرابيل تتكون 
من  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتكون  غربال  اأ�سطح   ، باحلقن  مقولبة  بال�ستيكية  مواد  من  اأ�سا�سا 
املواد  اأو  البوليمرات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتكون  غرابيل   ، بال�ستيكية  مواد  اأو  بوليمرات 

البال�ستيكية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ديريك كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 590 دوك رود ، بوفالو ، نيويورك 14225 ، الواليات املتحدة االأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120999
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
واملراقبة  واالإ�سارة  والقيا�ص  الوزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي 
)االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 ، اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   ، اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 
حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ص ت�سجيل ، اأقرا�ص مدجمة ، اأقرا�ص فـيديوية رقمية 
اآالت   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الرقمية  الت�سجيل  وغريها من و�سائط 
ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق و�سائر املنتجات التي ت�ستمل فـي الفئة 9 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستل �ص.ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جناح رقم 103 ، بناية العني االأهلية للتاأمني ، مقابل حياة ريجن�سي 
�ص.ب : 89599 ، ديرا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/7/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص .ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130690
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفـيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد ماء العينني بن ال�سيبة ال�سالمة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 92518 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : علي بن خمي�ص العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131564
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، لالأ�سقف  معدنية  غري  )ح�سوات(  كظام   ، معدنية  غري  اإن�ساء  مواد   ، للبناء  معدنية  غري  مواد 
، مـــواد  اأ�سقف غري معدنية للمبانـــي   ، اأ�سقـف غري معدنيــة   ، قوالب غري معدنية للبناء 
ت�سقيف غري معدنية ، كظـــام )ح�سوات( غيــر معدنية للبناء ، قوالب غري معدنية ل�سب 

اخلر�سانة ، هياكل غري معدنية للبناء .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوبياك�ص ميدل اإي�ست م د م �ص 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 209 ، بناية بالتنيوم تاور ، اأر�ص رقم جي ال تي ، بي اإت�ص ، 

1 اأي2 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : علي بن خمي�ص العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان 
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 134655
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1332 فـي 2020/3/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اأ�سرار العار�ص للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : مريان لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/3/16م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2020/3/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 131237
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/1/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1317 فـي 2019/11/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ذا بري�سيدينت اأند كان�سل اأوف �سلتنهام كولج
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : املدر�سة الدولية املتميزة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/11/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 130023

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/2/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1314 فـي 2019/10/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : داون هاو�ص �سكوول ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : مدر�سة اجليل القادم الدولية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/11/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/30م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82278
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة
تي   , , ميدل�سك�س  تاميز  اون  �سنبويري   , روود  ت�سريت�سي  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82279
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82280

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82281

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 90251

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1090 فـي 2015/2/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 90252

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1090 فـي 2015/2/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 90253

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1090 فـي 2015/2/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 90254

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1090 فـي 2015/2/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 132911

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 132912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 132913

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 45

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 133238

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 133239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 133240

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بي بي بي.ال.�سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي بي اأنرتنا�سونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيـــرت�ســـي روود , �سنبويـــري اون تاميز , ميدل�سك�س , تي 

دبليو 16 7 بيبي , اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 123056

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/3/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1276 فـي 2019/1/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : م�ساريع تهاين العمرانية الوطنية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : م�ساريع ن�سيمة الوطنية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1469 ر.ب : 114 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 92388

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : الوا�سل للجلديات �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : العامل احلر العاملية �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 660 ر.ب : 100 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3456 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1995/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 542 فـي 1995/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأزارو بيوتي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو رويال , 75008 باري�س , فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13283 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأزارو بيوتي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو رويال , 75008 باري�س , فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65202

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 936 فـي 2011/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اتيندز هيلثكري جروب ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اتيندز هيلثكري ايه بى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جارنفاج�سجاتان 4 , ا�س ايه - 57833 انيبى , ال�سويد 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سويد 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65203

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 936 فـي 2011/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اتيندز هيلثكري جروب ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اتيندز هيلثكري ايه بى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جارنفاج�سجاتان 4 , ا�س ايه - 57833 انيبى , ال�سويد 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سويد 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65204

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 936 فـي 2011/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اتيندز هيلثكري جروب ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اتيندز هيلثكري ايه بى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جارنفاج�سجاتان 4 , ا�س ايه - 57833 انيبى , ال�سويد 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سويد 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 35893

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/8/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 798 فـي 2005/4/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سود -كيمي اآي بيه جي اإم بي اإت�س اآند كو.كيه جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كالريانت اأيه جى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روثاو�س�سرتا�سه 61 , 4132 موتينز , �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 23306

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 769 فـي 2004/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اآ�سالند لي�سن�سنغ اآند انتيليكت�سوال بروبريتي ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فالفولني لي�سن�سينغ اند انتالكتول بروبرتي ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 100 فالفولني واي , ليكزينغتون , كنتاكي 40509 , الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 57053

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 914 فـي 2010/3/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هوي�س�ست جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سانوفـي - اأفنت�س دويت�سالند جى ام بى ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بروننغ�سرتا�سة 50 , 65926 فرانكفورت ام ماين , اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/12م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 57054

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 914 فـي 2010/3/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هوي�س�ست جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سانوفـي - اأفنت�س دويت�سالند جى ام بى ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بروننغ�سرتا�سة 50 , 65926 فرانكفورت ام ماين , اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/12م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 11944

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/3/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نوك�سل كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لكو�ست 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 31-37 , بوليفارد دي مونتمورن�سي 75016 باري�س , فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 58637

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/10/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 903 فـي 2010/1/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : العربية للعود �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : نخبة العود للعطور �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 270 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34799

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 881 فـي 2009/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تو�س ا�س.اآر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تورين )اإيطاليا( , لرجو موريزيو فـيتايل 1, 10152 , اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34800

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/6/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تو�س ا�س.اآر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تورين )اإيطاليا( , لرجو موريزيو فـيتايل 1, 10152 , اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34801

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/26 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 881 فـي 2009/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تو�س ا�س.اآر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تورين )اإيطاليا( , لرجو موريزيو فـيتايل 1, 10152 ,  اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34802

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/3/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تو�س ا�س.اآر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تورين )اإيطاليا( , لرجو موريزيو فـيتايل 1, 10152 , اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/7/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 6137

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/3/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفرجرين انرتنا�سيونال كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايفرجني مارين كوربوري�سن )تايوان( ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4 - 1 اف , منرب 166 , ا�س اإي �سي 2 , مين�سينج اإي.اآر دي , 

ت�سونغ�ســــان دي�ســــت , تايبـــي �سيتـــــي 104 , تايــون , تايوان , 
جمهورية ال�سني ال�سعبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/12م
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل اخلابورة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  املتحدة  اخلابورة  معامل  �سركة 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1088048 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب : 133 

هاتف رقم : 99565065 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

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

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهيب لتاأجري ال�شيارات �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  املهيب  �سركة 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   , 2020/11/11م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ,  1147885
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق للنفط والغاز �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1682822 ,  ال�سرق للنفط والغاز �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/11م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلواهز التجارية �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة اجلواهز التجارية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1474987 , 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/11م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزاوية الفريدة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة الزاوية الفريدة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1361392 , 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/11م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قي�ش اخلنجي و�شركاه �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  
 , بالرقـم 1831526  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  و�سركاه  قي�ش اخلنجي 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791

الطابق الثاين - �شقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزن ال�شرقية العاملية للتجارة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة  مزن ال�سرقية العاملية للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1289883 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791

الطابق الثاين - �شقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شميم املدن للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ت�سميم املدن للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1158054 , وفقا لتفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/11/17م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99228511 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو يافث املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

املتحدة  يافث  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - الكون - حما�سبون قانونيون  يعلن مكتب 
 ,  1098065 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/9م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99228511 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جليد ال�شتاءللتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جليد ال�ستاء للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1189510 , وفقا لتفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/11/17م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99228511 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نعيم و�شينا �ش.م.م

 , �ش.م.م  و�سينا  نعيم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�سبون   - الكون  مكتب  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1189924 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/10/25م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي : 
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99228511

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األفا للعقارات �ش.م.م

للعقارات  األفا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1154093 , وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز ال�شاي احلديث للتجارة - ت�شامنية 

ال�ساي  مركز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
 ,  1280993 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة  احلديث 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ذروة املجد الف�شية للتجارة - ت�شامنية 

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ذروة املجد الف�سية 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1219171 , وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة عامر بن �شامل بن عامر ال�شناين و�شركاه للتجارة - ت�شامنية 

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عامر بن �سامل بن 
عامر ال�سناين و�سركاه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  3122220 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نهر الطموح للتجارة - ت�شامنية 

الطموح  نهر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3239616 , وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج العرب ال�شامخ �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة برج العرب ال�سامخ 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1288079 , وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتب اأطل�ش - حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول الهند�شية العاملية - تو�شية

يعلن مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احللول 
 , بالرقـم 1815717  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , تو�سية   - العاملية  الهند�سية 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية مطرح - روي - �شكة رقم : 3707 - مبنى رقم : 524 - �شقة رقم :21

�ش.ب : 192 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24707407 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة بوادي اجلزيرة للتجارة واملقاولت امليكانيكية 
والكهربائية ومتديد الأنابيب �ش.م.م

يعلن مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوادي 
, وامل�سجلة  امليكانيكية والكهربائية ومتديد الأنابيب �ش.م.م  اجلزيرة للتجارة واملقاولت 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1722700 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
التــي  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية مطرح - روي - �شكة رقم : 3707 - مبنى رقم : 524 - �شقة رقم :21

�ش.ب : 192 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24707407 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتب المتياز لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شعيد و�شالح اأبناء �شامل بن ح�شن البلو�شي للتجارة - ت�شامنية

اأبناء  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد و�سالح  يعلــــن مكتــــب المتيـــاز لتدقيق احل�سابات 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة  البلو�سي  ح�سن  بن  �سامل 
بالرقـم 3216420 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 236 ر.ب : 612 
هاتف رقم : 93025280 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عويفية احلديثة للتجارة - ت�شامنية
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عويفية احلديثة للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1117895 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2020/11/16م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
�شاللة الو�شطى - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115 ر.ب : 217 
هاتف رقم : 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأم�شار الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة الأم�سار الدولية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1221843 , 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/9/28م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 122 روي 
هاتف رقم : 24499858 فاك�ش رقم: 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق الأو�شط للمعار�ش �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
 ,  1547402 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  للمعار�ش  الأو�سط  ال�سرق 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
روي - مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم : 303

�ش.ب : 985 ر.ب : 114 
هاتف رقم : 24796672 - 24779082 فاك�ش رقم: 24791200 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتب علي الدح و�شركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العطور النقية �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العطور النقية �ش.م.م , وامل�سجلة 
 , 2020/11/10م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1292413 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
روي - ولية مطرح - حمافظة م�شقط 

�ش.ب : 457 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24791115 فاك�ش رقم: 24795551 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب املها لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحارة الف�شية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

للتجارة  الف�سية  املحارة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  املها  مكتب  يعلن 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1581880 , وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/8/24م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
روي - ولية مطرح - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم : 79023101 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

مكتــب امل�شفوفـــة عمــان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأربيت �ش.م.م

يعلن مكتــب امل�سفوفـــة عمــان اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأربيت �ش.م.م , وامل�سجلة 
 , 2020/10/19م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1091605 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 713 ر.ب : 133
 هاتف رقم : 99382788 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهر الإبداع �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
 ,  1230628 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  الإبداع  �سركة جوهر 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب -  حمافظة م�شقط

�ش.ب : 556 ر.ب : 121
 هاتف رقم : 22368462 - 97466002 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
�سركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1741608 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
ولية ال�شيب -  حمافظة م�شقط

�ش.ب : 556 ر.ب : 121
 هاتف رقم : 22368462 - 97466002 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو هالة املتحدة �ش.م.م

هالة  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�سبون   - للتدقيق  �ساه  مكتب  يعلن 
املتحدة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1157974 , وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2508 ر.ب :112 روي 

هاتف رقم : 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم : 24786751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

�شركة جورج ماثيو
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأولك�ش �ش.م.م

تعلن �سركة جورج ماثيو اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأولك�ش �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة 
ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1295014 , وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1488 ر.ب : 114 
هاتف رقم : 24708626 - 24795995 فاك�ش رقم : 24794350 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــية
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مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع تركية الوطنية - ت�شامنية

تركية  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
الوطنية - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1785354 , وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد غ�شفان الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

غ�سفان  موارد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لدى  الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1133520 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار اخليال �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دار اخليال  يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1799797 , وفقا لتفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/9/24م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �شقة رقم : 310

�ش.ب : 575 ر.ب : 130 
هاتف رقم : 99004493 تليفاك�ش رقم : 24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

�شعيد بن خلفان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء خلفان الرواحي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن �سعيد بن خلفان الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء خلفان الرواحي للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1038656 , وللم�سفي  واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 هاتف رقم :99253637 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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ح�شام بن علي بن اأحمد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوات الأعمال خلدمات النفط �ش.م.م

يعلن ح�سام بن علي بن اأحمد ال�سناين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خطوات الأعمال خلدمات 
النفط �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1202619 , وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 هاتف رقم : 99141978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرفعة احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن ح�سام بن علي بن اأحمد ال�سناين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرفعة احلديثة للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1057092 , وللم�سفي  واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 148 ر.ب : 132

 هاتف رقم : 99141978 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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منري بن اأحمد بن �شليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بالل للمقاولت والنقل �ش.م.م

 , �ش.م.م  والنقل  للمقاولت  بالل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  �سليمان  بن  اأحمد  بن  منري  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1097014 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/11/10م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
القرم - ولية مطرح - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم :97555470 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

حامد بن ح�شن بن �شعيد تبوك 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاهني الغربية املتحدة للتجارة - ت�شامنية

الغربيــــة  �ساهــــني  �سركــــــة  بت�سفـيــة  يقـــــوم  اأنـه  تبوك  �سعيد  بن  ح�سن  بن  حامد  يعلن 
 , بالرقـم 1234576  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  املتحدة للتجارة - ت�سامنية 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/23م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 هاتف رقم : 98348888 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

-195-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

عبدالقادر بن علي بن حممد ال�شيعري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنطلق للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن عبدالقادر بن علي بن حممد ال�سيعري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املنطلق للتجارة 
واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2214954 , وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2018/6/24م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة ظفار

 هاتف رقم : 99323444 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شياغم للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

يعلن عبدالقادر بن علي بن حممد ال�سيعري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سياغم للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2210592 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/24م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي :
حمافظة ظفار

 هاتف رقم : 99323444 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــي
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مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهوري ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلهوري ال�ساملة للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1119257 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 

فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 221 ر.ب : 117

 هاتف رقم : 99240928 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

 امل�سفــي

مكتب حممد جنا�سال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سارق واجلهاز للطاقة واالت�ساالت �ش.م.م

ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  جنا�سال  حممد  مكتب  يعلـن 

امل�سارق واجلهاز للطاقة والت�سالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري 

بالرقـــم 1289571 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة م�سقط �ش.م.م

م�سقط  دوحة  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيون  حما�سبون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1190322 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد عبداللـه حممد العي�سري �ش.م.م

عبداللـه  حمد  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيون  حما�سبون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
حممد العي�سري �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1170244 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع عمان للعبوات الفارغة �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�سنــع عمــان 
للعبوات الفارغة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1380761 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غال لتاأجري املعدات والنقل �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة غال لتاأجري املعدات 
والنقل �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5114217 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي 

-198-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى لتاأجري املعدات والنقل �ش.م.م

لتاأجري  نزوى  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيون  حما�سبون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5118174 ،  املعدات والنقل �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأول خلدمات النفط �ش.م.م

خلدمات  الأول  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيون  حما�سبون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
النفط �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1752308 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال الرقمي العاملي �ش.م.م

الرقمي  املجال  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيون  حما�سبون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
العاملي �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1247058 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنهار اجلارية للم�ساريع املتاألقة �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة 
الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  املتاألقة  للم�ساريع  الأنهار اجلارية 

بالرقـــم 1281619 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

-199-



اجلريدة الر�سمية العدد )1369(

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة م�ساريع �سالح الزدجايل الوطنية �ش.م.م

امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
ل�سركــة ورثة م�ساريع �سالح الزدجايل الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل 
الـتجـــــاري بالرقـــم 1153963 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر العيون للتجارة �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  ى  اجلدو  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة  العيون  نهر  ل�سركــــة 

1036881 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب املذهب لال�ست�سارات القت�سادية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �ش.م.م

املها  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  والإدارية  القت�سادية  لال�ست�سارات  املذهب  مكتب  يعلـن 
الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  الكهربائية  والأجهزة  للمعدات 

بالرقـــم 1493108 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحور اخلم�سة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية ب�سفـته امل�سفـي 
ل�سركــة البحور اخلم�سة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري 

بالرقـــم 1245692 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ضوء �لنجمة للتجارة و�خلدمات �ش.م.م  

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـته امل�سفـي 
ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واخلدمات  للتجارة  النجمة  �سوء  ل�سركــة 
القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفـــية  اأعــمـــال  انتهـــاء  عـــن   ،  1086737 بالرقـــم  الـتجـــــاري 

لل�سركـــة .

 �مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية
 ل�ضركة �لر�بطة �خلليجية �ملتحدة للهند�ضة و�ملقاوالت �ش.م.م  

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـته امل�سفـي 
ل�سركــة الرابطة اخلليجية املتحدة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة 
ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1146969 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركـــة .

 �مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ضباب �مل�ضتقبل �حلديثة �ش.م.م  
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـته امل�سفـي 
الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  احلديثة  امل�ستقبل  �سباب  ل�سركــة 

بالرقـــم 1290744 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 �مل�ضفــي
مكتب �المتياز لتدقيق �حل�ضابات

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية 

ل�ضركة حمد بن خليفة بن �ضيف �لربيعي و�ضركاه للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية
بن  خليفة  بن  حمد  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلـن 
�سيف الربيعي و�سركاه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل 
الـتجـــــاري بالرقـــم 1091113 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�ضفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش الباطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

الباطنة  اأ�سا�ش  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت  للتجارة 

3250156 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة املمتازة لال�ستثمار العقاري �ش.م.م

املمتازة  النخبة  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــــة   ، �ش.م.م  العقــــاري  لال�ستثمار 

1049177 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج العربي املتحدة �ش.م.م

العربي  الرتاج  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلـن 
عـــن   ،  1145950 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  املتحدة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ينابيع اجلزيرة اخل�سراء للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلـن عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة ينابيع اجلزيرة اخل�سراء 
بالرقـــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلـــــة   ، تو�ســية   - واملقــاولت  للتجــارة 

1171660 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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اإ�سماعيل بن �سامل بن نا�سر ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن نا�سر بن �سليمان ال�سبيبي واأولده - تو�سية

اإ�سماعيل بن �سامل بن نا�سر ال�سبيبي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سامل بن نا�سر بن  يعلـن 
�سليمان ال�سبيبي واأولده - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 

8024790 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

حامت بن ح�سني بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوابة م�سقط �ش.م.م
م�سقط  بوابة  م�ساريع  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  العجمي  علي  بن  ح�سني  بن  حامت  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1663194 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

خالد بن حمد بن مبارك الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املنجم الوطنية �ش.م.م
يعلـن خالد بن حمد بن مبارك الريامي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة م�ساريع املنجم الوطنية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1000143 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

نبهان بن �سامل بن �سليمان الزرافـي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرر الذهبية �ش.م.م

الذهبيــــة  الــــدرر  ل�سركـــــة  امل�سفـي  ب�سفـته  الزرافـــي  �سليمــان  بن  �سامل  بن  نبهان  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1063393 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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عبداللـه بن نا�سر بن �سيف الر�سيدي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور وادي املعاول �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن نا�سر بن �سيف الر�سيدي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سخور وادي املعاول 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1165921 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اأحمد بن علي بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وليلى للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن علي بن حممد الفار�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأحمد وليلى للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1037260  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب جهاد الطائي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبارك للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن مكتب جهاد الطائي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة  املبارك 

1003119 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب كروماك والغزايل - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التوا�سل �ش.م.م

يعلـن مكتب كروماك والغزايل - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة عامل 
التوا�سل �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1152858 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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حممد بن علي بن �سليمان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارك ل�سناعة الأنابيب والتجارة �ش.م.م  

يعلـن حممد بن علي بن �سليمان الغيالين ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة بارك ل�سناعة الأنابيب 
عـــن   ، بالرقـــم 1152286  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، والتجارة �ش.م.م 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
اإبراهيم بن �سيف الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم �سيف الوهيبي للتجارة - ت�سامنية  

يعلـن اإبراهيم بن �سيف الوهيبي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة اإبراهيم �سيف الوهيبي للتجارة 
- ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1657356 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احلكمة �ش.م.م  

يعلـن مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة مرتفعات احلكمة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1274202 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي
في�سل بن حممد بن �سعيد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهي�سم للتجارة �ش.م.م  

للتجارة  الهي�سم  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  الوهيبي  �سعيد  بن  حممد  بن  في�سل  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1017134 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي
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