
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1383(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

حكومـــــــة  بــــــني  اتفاقيـــــــــة  علـــــــى  بالت�صديــــــــق  مر�صــــوم �صـلطانــــي رقـــم 2021/24 

�صلطنـــة عمـــان وحكومــة جمهوريــة �صريالنكـــا 

الدميقراطيــــة ال�صرتاكيـــة حـــول الإعفــــاء من 

متطلبــــات التاأ�صيــــرة حلاملـــي جــــوازات ال�صفـــــر 

الدبلوما�صيـة واخلا�صة واخلدمة والر�صمية.

باإجازة تنازل �صركة تيثيز اأويل منت�صر املحدودة  مر�صــــوم �صـلطانــــي رقـــم 2021/25 

عن 50% من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية 

2017م  14 من نوفمرب  النفطية املوقعة بتاريخ 

للمنطقة رقم )49( اإىل �صركة اإي اأو جي ري�صور�صز 

م�صقط بلوك 49 �ش �ش و.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                              وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/25   �صــــادر فـــــي 2021/3/8 باإ�صـدار لئحــة الرقابة 

وال�صركـــات  املحامـــاة  ومكاتـــب  املحامـــني  علـــى 

املدنـية للمحامـاة ب�صــاأن مكافحة غ�صل الأمـوال 

ومتويـــــل الإرهــــاب.

رقم 

ال�سفحة

 الأحد 30 رجــــــــــــــــب 1442هـ                                                         املـوافــق 14 مــار�ش 2021م
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                                                          وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2021/38    �صــادر فـــــي 2021/3/10  بحظر ا�صترياد الطيور 

احلية من جمهورية اإ�صتونيا .

           جهــاز ال�سرائـب

قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/53    �صادر فـي 2021/3/10 باإ�صدار الالئحة التنفـيذية 

لقانون �صريبة القيمة امل�صافة.

                                                 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/1    �صـــــادر فــي 2021/3/7 بتحديـــد ر�صـــــوم خدمـــــة 

نقـل وتفريـغ احلاويـات الآمنـة مبعمـل الإتـالف 

الآمـن للوثائـق.

                                    هيئة تنظيم اخلدمات العامة

قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/8    �صـادر فـــي 2021/3/7 باعتبـار موا�صفة قيا�صية 

كهربائية موا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة   

                                                                وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الإعـــالنات اخلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبــات ت�صجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بالرتخي�ش بالنتفاع.

اإعالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بانتقال ملكيتها.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمو النه�صة للم�صاريع �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رموز البيان املميزة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عالية ال�صناين للتجارة - تو�صية.

و�صريكه  النعيمي  بن ثاين  نا�صر بن علي  ل�صركة  الت�صفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�صامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد واإخوانه �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خمبز وحلويات ربيع لبنان �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دانة العي�ش احلديثة للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعيد اجلرادي و�صامل القطيطي للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج الأ�صايل احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفر�ش الناجحة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدينة نزوى الوطنية - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدينة نزوى املتحدة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدينة نزوى احل�صارية - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوؤلوؤة ال�صاخمية للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العربية خلدمات احلفر �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمي زعبيل للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة يا�صر العربي و�صريكه �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نواخذة بركاء �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جناح اليمامة للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرئي�صي والبلو�صي للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول العني للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبــو تركــي اخلنب�صــي للتجــارة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمعـة بن را�صـد و�صريكتـه للتجـارة - تو�صيـة.

رقم 

ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/24

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

وحكومة جمهورية �سريالنكا الدميقراطيةال�سرتاكية حول الإعفاء من متطلبات 

التاأ�سيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان، وحكومة جمهوريــــة �سريالنكـــا الدميقراطيــــة 

ال�سرتاكيـــة حـــول الإعفـــاء من متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية 

واخلا�سة واخلدمة والر�سمية، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 17 من فرباير 2021م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي : 25 من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ

املـوافــــق :   9  من مــــــــــار�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

اتفاقيــة 
بـــني حكومــــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومة جمهورية �سريلنكا الدميوقراطية ال�سرتاكية حـول الإعفـاء من متطلبات
 التاأ�سيـرة حلاملـي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

اإن حكومة �سلطنة عمان، وحكومة جمهورية �سريالنكا الدميوقراطية اال�سرتاكية، وامل�سار 
اإليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني"،

اإذ ترغبان فـي تعزيز اأوا�سر ال�سداقة والتعاون بني البلدين،
واإذ تدركان احلاجة اإلى ت�سهيل �سفر مواطنيهما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية اأو اخلا�سة 

اأو اخلدمة اأو الر�سمية،
فقد اتفقتا على ما ياأتي:

املــادة ) 1 (

تطبق اأحكام هذه االتفاقية على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر 
االآتية:

1 - جوازات ال�سفر الدبلوما�سية اأو اخلا�سة اأو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة 
�سلطنة عمان.

2 - جوازات ال�سفر الدبلوما�سية اأو الر�سمية �سارية املفعول التابعة حلكومة جمهورية 
�سريالنكا الدميوقراطية اال�سرتاكية.

املــادة ) 2 (
1 - يجوز ملواطني اأي من الطرفـني، حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 
االآخر  الطرف  دولة  اإقليم  املرور عرب  فـي/اأو اخلروج من/اأو  البقاء  اإلى/اأو  الدخول 
ت�سعني يوما، وخالل مدة )180( مائة  التاأ�سرية ملدة ال تتجاوز )90(  دون متطلبات 

وثمانني يوما من تاريخ دخولهم الأول مرة.
2 - يجب على مواطني اأي من الطرفـني امل�سار اإليهم فـي الفقرة ال�سابقة الذين يعتزمون 
البقاء ملدة تزيد على )90( ت�سعني يوما فـي اإقليم دولة الطرف االآخر اتخاذ االإجراءات 
انتهاء مدة  االآخر قبل  الطرف  املخت�سة لدى  ال�سلطات  تاأ�سرية من  الالزمة لطلب 

)90( الت�سعني يوما.

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

املــادة ) 3 (

يجب على مواطني اأي من الطرفـني، حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 
فـي  بقائهم  اأثناء  فـي  التي تتطلب ت�سريح عمل  االأجر  اأن�سطة مدفوعة  باأي  القيام  عدم 

اإقليم دولة الطرف االآخر.

املــادة ) 4 (

يجب اأن تكون جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، واخلا�سة مبواطني اأي من الطرفـني، 
�سارية املفعول ملدة )6( �ستة اأ�سهر على االأقل عند دخولهم اإلى اإقليم دولة الطرف االآخر.

املــادة ) 5 (

يجب على مواطني اأي من الطرفـني، حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 
االلتزام بالقوانني واالأنظمة املعمول بها فـي اأثناء بقائهم فـي اإقليم دولة الطرف االآخر.

املــادة ) 6 (

يجب على مواطني اأي من الطرفـني، حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 
الدخول اإلى/ واخلروج من/ واملرور عرب اإقليم دولة الطرف االآخر من خالل نقاط منافذ 
املعمول بها  املرور الدولية، وذلك مبوجب االأنظمة  احلدود املخ�س�سة واملفتوحة حلركة 

لدى الطرف االآخر.
املــادة ) 7 (

اإليها فـي  اأي من جوازات ال�سفر امل�سار  اأي من الطرفـني حاملي  1 - يجب على مواطني 
املادة )1(، والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية اأو منظمة دولية فـي 
اإقليم دولة الطرف االآخر، احل�سول على التاأ�سرية املنا�سبة قبل دخولهم االأول الإقليم 

دولة الطرف االآخر.
2 - متتد املعاملة امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( لت�سمل اأفراد عائالت املواطنني امل�سار اإليهم، 

وذلك �سريطة اأن يكونوا حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(.
3 - يجب على وزارة اخلارجية فـي الطرف االآخر اعتماد املواطنني امل�سار اإليهم فـي الفقرتني 
)1( و )2( خالل )30( ثالثني يوما من دخولهم االأول اإلى اإقليم دولة الطرف االآخر، 
وبناء على ذلك يتم منحهم التاأ�سريات اخلا�سة بهم وفقا لالأنظمة الوطنية املعمول 

بها لدى الطرف االآخر.

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

املــادة ) 8 (

1 - ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�صلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول 

 ،)1( املادة  فـي  اإليها  امل�صار  ال�صفر  جوازات  من  اأي  حاملي  الآخر،  الطرف  مواطني 

اإنهائها، وذلك فـي حال اعتبار  اأو  اإقامتهم  اأو تق�صري مدة  اإقليم دولة كل منهما  اإىل 

املواطنني املعنيني غري مرغوب فـيهم، اأو فـي حال متثيلهم خلطر على الأمن الوطني، 

اأو النظام العام، اأو ال�صحة العامة، اأو عندما يكون وجودهم فـي اإقليم الدولة املعنية 

غري قانوين.

2 - فـي حالة تاأثر مواطن الطرف الآخر مبوجب اأحكام هذه املادة، فـيتوجب على الطرف 

امل�صوؤول عن الإجراء اآنف الذكر اإخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية 

دون تاأخري.

املــادة ) 9 (

1 - فـي حالة فقدان اأو �صرقة اأو تلـــف اأو بطـــالن �صالحية اأي من جوازات ال�صفر امل�صار 

اإليها فـي املادة )1( ملواطني اأي من الطرفـني فـي اإقليم دولة الطــــرف الآخــــر، تقدم 

الوثائق  املعني،  اجلواز  �صاحب  اإليها  ينتمي  التي  القن�صلية،  اأو  الدبلوما�صية  البعثة 

التي متكنه من العودة اإىل اإقليم دولة الطرف الذي ينتمي اإليه.

2 - يجب على البعثة الدبلوما�صية اأو القن�صلية اآنفة الذكر اإبالغ اجلهات املخت�صة لدى 

الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�صية.

املــادة ) 10 (

القنوات  عرب   )1( املادة  فـي  اإليها  امل�صار  ال�صفر  جوازات  من  مناذج  الطرفان  يتبادل   -  1

الدبلوما�صية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية.

2 - فـي حالة حدوث اأي تغيري على اجلوازات امل�صار اإليها فـي املادة )1( لأي من الطرفـني، 

اإىل  املعدلة  الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات  يتعني على الطرف 

الدبلوما�صية خالل )30( ثالثني يوما قبل دخول هذا  القنوات  الآخر عرب  الطرف 

التعديل حيز التنفـيذ.
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املــادة ) 11 (

يتم  بحيث  الطرفـني،  االتفاقية مبوافقة  على هذه  اإ�سافات  و/اأو  تعديالت  اإجراء  يجوز 
توثيقها فـي م�ستند منف�سل، وتدخل حيز التنفـيذ وفقا للمادة )16( من هذه االتفاقية، 

وتعترب تلك امل�ستندات جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية.

املــادة ) 12 (
ال توؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات املرتتبة مبوجب االتفاقيات الثنائية املربمة بني الطرفـني.

املــادة ) 13 (

يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني واالأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين.

املــادة ) 14 (

ي�سوي الطرفان اأي خالفات تن�ساأ عن تنفـيذ اأو تف�سري اأحكام هذه االتفاقية وديا من خالل 
امل�ساورات عرب القنوات الدبلوما�سية.

املــادة ) 15 (

كلي،  اأو  جزئي  ب�سكل  موؤقتا،  االتفاقية  بهذه  العمل  تعليق  الطرفـني  من  الأي  يجوز   -  1
الأ�سباب تتعلق باالأمن الوطني، اأو النظام العام، اأو ال�سحة العامة، اأو فـي حال مخالفة 

اأحكام هذه االتفاقية.

2 - يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية اإخطار الطرف االآخر 
عن التعليق مع بيان اأ�سبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل )7( �سبعة اأيام على 
االأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ، كما اأن عليه اإخطار الطرف االآخر بانتهاء 
هذا التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل )7( �سبعة اأيام على االأقل من اإنهاء 

هذا التعليق.

3 - ال يوؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�سع القانوين ملواطني اأي من الطرفـني 
دولة  اإقليم  فـي  املوجودين   )1( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  ال�سفر  جوازات  من  اأي  حاملي 

الطرف االآخر.
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املــادة ) 16 (

اإ�سعار  اآخر  ت�سلم  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( بعد  التنفـيذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل 

كتابي باإمتام كافة االإجراءات الداخلية لدى الطرفـني، والالزمة لدخول هذه االتفاقية 

حيز التنفـيذ، وت�سري هذه االتفاقية ملدة غري محددة، ما مل يخطر اأحد الطرفـني الطرف 

االآخر كتابة برغبته فـي اإنهاء االتفاقية وفقا للمادة )17(.

املــادة ) 17 (

يجوز الأي من الطرفـني، وفـي اأي وقت، اإنهاء هذه االتفاقية، وذلك باإخطار الطرف االآخر 

كتابـــة عبـــر القنـــوات الدبلوما�سية، عن قراره باالإنهاء قبل )30( ثالثني يوما على االأقل 

من تطبيق هذا االإنهاء.

وقعت هذه االتفاقية فـي م�سقط بتاريخ 17 فرباير 2021م من ن�سختني اأ�سليتني باللغات: 

العربية، وال�سينهالية، واالإجنليزية، لكل منها احلجية القانونية ذاتها، وفـي حالة االختالف 

فـي التف�سري يعتد بالن�ض االإجنليزي.

عن حكومة
 �سلطنــــة عمــــان

عن حكومة 
جمهوريــة �سريلنكــا 

الدميوقراطية ال�سرتاكية
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/25

باإجازة تنازل �سركة تيثيز اأويل منت�سر املحدودة عن 50% من حقوقها والتزاماتها

 فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 14 من نوفمرب 2017م 

للمنطقة رقم )49( اإىل �سركة اإي اأو جي ري�سور�سز م�سقط بلوك 49 �ش �ش و

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/49 باإجــــازة التفاقيـــة النفطيـــة املوقعـــة بني حكومة 

�سلطنة عمان و�سركة تيثيز اأويل منت�سر املحدودة للمنطقة رقم )49(،

وعلى جمموعــة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة تيثيز اأويل منت�سر املحدودة بالتنازل 

عن 50% من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 14 من نوفمرب 2017م 

للمنطقــــة رقـــم )49( اإلـــى �سركـــة اإي اأو جي ري�سور�سز م�سقط بلوك 49 �ش �ش و، القابلة 

لذلك التنـازل، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

50% مـــن حقوقها والتزاماتها  اأويـــل منت�ســـر املحـــدودة عـــن  اإجــازة تنـــازل �سركـــة تيثيـــز 

فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 14من نوفمرب 2017م للمنطقة رقم )49( اإىل �سركة 

اإي اأو جي ري�سور�سز م�سقط بلوك 49 �ش �ش و، بحيث ت�سبح احل�س�ش النهائية لأطراف 

التفاقية على النحو الآتي: 

50% �سركة تيثيز اأويل منت�سر املحدودة.

50% �سركة اإي اأو جي ري�سور�سز م�سقط بلوك 49 �ش �ش و.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي : 25 من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ

املـوافــــق :   9  من مــــــــــار�ش �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قــرار وزاري 

رقـــم 2021/25

باإ�شـــدار الئحــة الرقابــــة 

على املحامني ومكاتب املحاماة وال�شركات املدنية للمحاماة

 ب�شــــاأن مكافحــــة غ�شــــل االأمــــوال ومتويــــل االإرهــــاب

ا�شتنادا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة ال�شوؤون القانونية 

فـي وزارة واحـــدة ت�شمـــى وزارة العــدل وال�شوؤون القانونية وحتديد اخت�شا�شاتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

واإىل قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/108،

واإىل قانون مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2016/30،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل بالئحة الرقابة على املحامني ومكاتب املحاماة وال�شركات املدنية للمحاماة ب�شاأن 

مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

على مكاتب املحاماة وال�شركات املدنية للمحاماة توفـيق اأو�شاعها طبقا لأحكام الالئحة 

املرفقة خالل مدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شرها فـي اجلريدة الر�شمية.

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�شدر فـي: 24 من رجــــــــــب 1442هـ

املوافــــق:   8  من مــــــــار�س 2021م

د . عبداللـه بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

وزيــــــــر العـــــــــدل وال�شــــــوؤون القانونيــــــة
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الئحــــة الرقابــــة 

على املحامني ومكاتب املحاماة وال�شركات املدنية للمحاماة

 ب�شــــاأن مكافحـــة غ�شــــل االأمــــوال ومتويـــل االإرهـــــاب

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، املعنى ذاته املن�شو�ض 

عليه فـي قانون مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون املحاماة امل�شار اإليهما، كما 

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �شياق الن�ض معنى اآخر:

الـــوزارة: 

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية.

القانــون: 

قانون مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.

اللجنــة: 

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.

املركــز: 

املركز الوطني للمعلومات املالية.

الفاتــف: 

جمموعة العمل املايل )FATF(، وهي منظمة حكومية دولية تاأ�ش�شت �شنة 1989م، مقرها 

مدينة باري�ض فـي فرن�شا، وتهدف ملكافحة جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.

املديريــة: 

املديرية العامة لل�شوؤون العدلية فـي الوزارة.

املدير العام: 

املدير العام للمديرية.

الدائرة: 

دائرة �شوؤون املحامني فـي املديرية.

الق�شــم: 

ق�شم مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب فـي الدائرة.
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املحامــي: 

كل من يقيد فـي جداول املحامني وفقا لقانون املحاماة امل�شار اإليه.

املكتــب: 

مكتب املحاماة.

ال�شركــة: 

ال�شركة املدنية للمحاماة.

العمليات امل�شبوهة اأو غري االعتيادية: 

العمليات التي ي�شتبه فـي اأن تكون لها �شلة باجلرائم املن�شو�ض عليها فـي القانون.

م�شوؤول االلتزام: 

ال�شخ�ض الذي يعني من قبل املكتب اأو ال�شركة - بح�شــب الأحوال -؛ لرياقـــب مدى التزام 

املحامي، واملكتب اأو ال�شركة والعاملني فـيهما مبتطلبات القانون وهذه الالئحة.

الدول عالية املخاطر: 

الدول امل�شنفة �شمن قائمة الدول عالية املخاطـــر علـــى امل�شتــــوى الدويل طبقا للقائمة 

ال�شادرة عن الفاتف.

االأ�شخا�س املعر�شون للمخاطر: 

الدين  وعلماء  والق�شاة  كال�شيا�شيني  العليا  الوظائــف  اإحـــدى  ي�شغـــل  اأو  �شغــــل  مـــن  كــــل 

والدبلوما�شيني واأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية وروؤ�شاء اجلمعيات املهنية واخلريية والنقابات 

العمالية والفنانني وغريهم من ال�شخ�شيات العامة، واأفراد عائالتهم واملقربني منهم.

املــادة ) 2 (

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على املكاتب وال�شركات ممن لديها اأن�شطة مرتبطة اأو ذات �شلة 

بواحد اأو اأكرث من الأن�شطة املحددة فـي البند )ج( من املادة )4( من القانون.

املــادة ) 3 (

يجب على كل من املكتب وال�شركة موافاة الق�شم بالأن�شطة التي متار�شها واملرتبطة اأو ذات 

ال�شلة بواحد اأو اأكرث من الأن�شطة املحددة فـي البند )ج( من املادة )4( من القانون.
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املــادة ) 4 (

يجب على كل من املكتب وال�شركة تعيني م�شوؤول التزام، وذلك بعد اأخذ املوافقة الكتابية 

امل�شبقة من الدائرة.

املــادة ) 5 (

يخت�ض م�شوؤول اللتزام بتنفـيذ اللتزامات املن�شو�ض عليها فـي القانون، وعلى الأخ�ض الآتي:

1 - مراقبة تنفـيذ املحامي، واملكتب اأو ال�شركة - بح�شب الأحوال - والعاملني فـيهما 

باأحكام القانون وهذه الالئحة.

2 - الك�شف عن العمليات امل�شبوهة اأو غري العتيادية.

3 - اإبــــالغ املركـــز عـــن املخالفـــات والعمليـــات امل�شبوهـــة اأو غيـــر العتياديــة مبا�شــرة 

على النموذج املعد لهذا الغر�ض، وعلى املركز اإخطار املبلغ بال�شتالم.

4 - موافـــاة املركـــز بتقريـــر املدقـــق املالـــي فــــي نهايــة كل عام ميالدي مبدة ل تزيد 

على )3( ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهاء العام، ون�شخة من التقرير للمديرية.

املــادة ) 6 (

يجـــب علـــى كـــل مـــن املحامـــي واملكتـــب وال�شركـة اإلزام املوكلني والعمالء الذين ميثلونهم 

اأو يعملون نيابة عنهم فـي اأي من الأن�شطة املن�شو�ض عليها فـي البند )ج( من املادة )4( 

من القانون، اإرفاق البيانات الآتية:

1 - بيانات املوكل اأو العميل اإذا كان �شخ�شا طبيعيا:

 اأ - ال�شم الرباعي.

ب - العنوان بالكامل.

 ج - اجلن�شية.

 د - العمل اأو املهنة التي ميار�شها.

هـ - بيانات البطاقة ال�شخ�شية اأو جواز ال�شفر.
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2 - بيانات املوكل اأو العميل اإذا كان �صخ�صا اعتباريا:

 اأ - اال�صم.

ب - ال�صكل القانوين.

ج - رقم القيد/ال�صجل ومكان الت�صجيل.

د - طبيعة الن�صاط.

 هـ - عنوان املركز الرئي�صي والفروع، اإن وجدت.

  و - بيانات املالك وامل�صاهمني الرئي�صيني.

  ز - اأ�صماء اأع�صاء ورئي�س جمل�س االإدارة.

ح - املمثل القانوين وبيان هويته.

ط - التواقيع املعتمدة.

ي - عقد التاأ�صي�س والنظام االأ�صا�صي.

3 - بيانات الوكيل الذي اأنابه املوكل:

  اأ - اال�صم الرباعي.

ب - العنوان بالكامل.

 ج - اجلن�صية.

 د - العمل.

  هـ - بيانات البطاقة ال�صخ�صية اأو جواز ال�صفر.

ويلتزم املوكلون والعمالء بتقدمي ن�صخ جديدة من الوثائق امل�صار اإليها فـي هذه املادة فور 

اإجراء اأي تعديل عليها.

املــادة ) 7 (

اإ�صافة اإىل البيانات املن�صو�س عليها فـي البند )1( من املادة )6( من هذه الالئحة، يجب 

على كل من املحامي واملكتب وال�صركة اإلزام االأ�صخا�س املعر�صني للمخاطر بتقدمي ما يفـيد 

اأزواجهــــم واأ�صهارهــــم وذوو قرباهــــم حتى الدرجة  اأموالهم، وكذلك  م�صروعيـــة م�صـــدر 

الرابعة، واالأ�صخا�س املقربون منهم متى كانوا ذوي �صلة.
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املــادة ) 8 (

يجب على كل من املكتب وال�صركة االلتزام باالآتي:

1 - تطبيق كافة االإجراءات وال�صوابط والتدابري املن�صو�س عليها فـي القانون، وهذه 

عدم  ل�صمان  االأخرى  املخت�صة  واجلهات  الوزارة  ت�صعها  التي  وتلك  الالئحة، 

ا�صتغـــالل املعامــــالت التـــي يقومون بها ل�صالح موكليهم الأغرا�س غ�صل االأموال 

اأو متويل االإرهاب.

2 - اإبالغ املركز عن االأعمال امل�صبوهة اأو غري االعتيادية وفقا للمعايري التي يحددها 

املركز، وذلك عند قيامهم باملعامالت ل�صالح موكليهم، وعلى االأخ�س االآتي:

  اأ - �صراء اأو بيع العقارات.

ب - اإدارة اأموال املوكل اأو اأوراقه املالية اأو اأ�صوله االأخرى.

ج - اإدارة احل�صابات امل�صرفـية للموكل بجميع اأنواعها.

د - اإن�صاء االأ�صخا�س االعتبارية اأو اإدارتها اأو اإلغائها.

3 - التحـــقق مـــن املعلومـــات التـــي يقدمـــها املوكـــل اأو العمـــيل عــــن مو�صوع التوكيل 

اأو املعاملة، واإبالغ املركز باأي بيانات م�صكوك فـي �صحتها.

4 - عــــدم قــبول الوكالة اأو التعامل اإذا مل ت�صتوف امل�صتندات امل�صار اإليها فـي املادتني 

)6( و )7( من هذه الالئحة.

5 - اإخطـــار املركــــز اإذا كـــان املوكــــل اأو العميـــل مـــن االأ�صخــــا�س اأو الكيانــات املنتمــني 

املعاملة  اأو  بالتوكيل  املتعلق  العمل  كان  اإذا  اأو  املخاطر،  عالية  الدول  اإحدى  اإىل 

�صيجرى فـي اأي من تلك الدول.

6 - االلتزام بعدم اإبالغ اأو ت�صريب اأو اإف�صاء اأي معلومات الأي من املوكلني اأو املتعاملني 

االأموال  ب�صاأن حظر ومكافحة غ�صل  اأو �صيتخذ  اتخذ  اإجراء  اأي  اأو غريهم حول 

ومتويل االإرهاب.

7 - التعرف على م�صدر االأموال التي تخ�س املوكلني واملتعاملني.

8 - عدم الت�صريح للموكلني واملتعاملني عن �صكوكهم خا�صة فـيما يتعلق بالعمليات 

امل�صبوهة، وعدم اإخطارهم بذلك.
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9 - طلب ا�صتي�صاح عن العمليات امل�صبوهة اأو غري االعتيادية اأو املعقدة، والهدف منها 

عندما يكون غري وا�صح.

10 - اإبالغ املركز فورا عن الوقائع واملعلومات املت�صلة باأعمال املحاماة اإذا كان ي�صتبه 

فــــي اأنهـــا قـــد تـــوؤدي اإلـــى ارتكاب جرمية غ�صل اأموال اأو متويل اإرهاب، واالإبالغ 

عن وقوعها اإذا وقعت فعال.

11 - فتـــح ح�صــــاب م�صرفـــــي واحــــد للمكتــــب اأو ال�صركــــة فـــي اأحد امل�صارف املرخ�صة 

فـي ال�صلطنة، بعد احل�صول على موافقة املديرية، ويخطر كل من املديرية واملركز 

ببيانات واأرقام احل�صاب عند فتحه اأو تغيريه.

12 - فتح ح�صاب م�صتقل عن احل�صاب املن�صو�س عليه فـــي البنــد )11( مـــن هـــذه املـــادة 

فـي اأحد امل�صارف املرخ�صة فـي ال�صلطنة، تودع فـيه جميع املبالغ التي يتم تقا�صيها 

اأو حت�صيلها من اأو ل�صالح املوكل اأو العميل املتعلقة باالأن�صطة املن�صو�س عليها فـي 

البند )ج( من املادة )4( من القانون، بعد احل�صول على موافقة املديرية، ويخطر 

كل من املديرية واملركز ببيانات واأرقام احل�صاب عند فتحه اأو تغيريه.

13 - اإجراء التحويالت املالية املتعلقة باأتعاب االأعمال التي يقوم بها املكتب اأو ال�صركة 

اأو املبالغ املتح�صلة ل�صالح املوكل اأو العميل اإىل احل�صاب امل�صرفـي اخلا�س باملكتب 

اأو ال�صركة، ويجوز لهم تلقي املبالغ ب�صورة نقدية فـيما ال يجاوز )500( خم�صمائة 

ريال عماين مع حترير �صند مايل بقيمة املبلغ املت�صلم والغر�س منه.

14 - اإن�صاء �صجل اإلكرتوين تقيد فـيه االأعمال واالأن�صطة التي يقومون بها، على اأن ي�صمل 

ذلك ال�صجل البيانات واملعلومات االآتية:

 اأ - ا�صم العميل وبياناته.

ب - مو�صوع التوكيل اأو املعاملة.

ج - تاريخ تقدمي اخلدمة.

د - املبلغ املتفق عليه.

هـ - رقم عملية التحويل املايل، ورقم احل�صاب.

و - تاريخ التحويل.

ز - ا�صم امل�صرف.
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15 - الحتفاظ باملعلومات وامل�شتندات اخلا�شة بهوية املوكلني واملتعاملني وممثليهم 

وما يتعلق باأعمال املحاماة والأن�شطة التي قدمت اإليهم، وذلك ملدة )10( ع�شر �شنوات 

من تاريخ انتهاء هذه الأعمال اأو الأن�شطة.

16 - اإبالغ املركز عرب م�شوؤول اللتزام عن ال�شفقات امل�شبوهة وغري العتيادية، واإن مل 

تتم، فور علمهم بها على النموذج املعد لهذا الغر�ض.

17 - عدم اإعدام اأو التخل�ض من اأي �شجالت تتعلق بالتوكيل اأو التعامل اإذا كانت قيد 

التحري من قبل اجلهات املخت�شة، اإل بعد الرجوع اإىل املركز واأخذ موافقته.

18 - تعيني اأحد مكاتب التدقيق املرخ�شة للقيام باأعمال التدقيق املايل على ح�شاباتهم.

19 - موافاة املركز عرب م�شوؤول اللتزام بتقرير املدقق املايل فـي نهاية كل عام ميالدي 

مبـــدة ل تزيـــد علـــى )3( ثالثـــة اأ�شهـــر مـــن تاريــخ انتهـــاء العــام، واإر�شال ن�شخة 

من التقرير اإىل املديرية.

امل�شاركة فـي برامج التدريب اخلا�شة مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب   - 20

التي تعقد من قبل الوزارة واملركز واجلهات املعنية.

21 - تنفـيذ اللتزامات واجبة النفاذ الواردة فـي القرارات الدولية ذات ال�شلة مبكافحة 

الف�شل  حتت  ال�شادرة  القرارات  ذلك  فـي  مبا  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة والتي يتم اإبالغهم بها من قبل اجلهات املخت�شة.

املــادة ) 9 (

يتوىل الق�شم اخت�شا�شاته املحددة قانونا، وعلى الأخ�ض الآتي:

1 - الرقابة والتفتي�ض واملتابعة على احل�شابات املالية للمحامني، واملكاتب وال�شركات 

والعاملني فـيهما.

املالـــي املعتمـــدة فـي نهاية كل عام ميالدي من املكاتب  2 - تلقــــي تقاريـــر التدقيـــق 

وال�شركات والتدقيق عليها، وله اأن يطلب ما يراه �شروريا من اأوراق وم�شتندات 

ومعلومات و�شجالت للتحقق من �شحة تلك التقارير.
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3 - املوافقـــة علـــى تعيـــني اأي �شخـــ�ض كم�شـــوؤول التـــزام، ورف�ض املوافقة على التعيني 

متى توافرت لديه �شبهات متعلقة به، كما يحق له �شطب ا�شم اأي م�شوؤول التزام 

باأي  اللتزام  م�شوؤول  اإخالل  حال  فـي  اآخر  �شخ�ض  تعيني  وطلب  �شجالته  من 

مــن التزاماته املن�شو�ض عليها فـي القانون اأو هذه الالئحة، وذلك دون الإخالل 

بوجوب اإحالته للجهات املخت�شة حال وجود �شبهة جنائية بحقه.

املــادة ) 10 (

للمدير العام تكليف اأي من موظفـي املديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب وال�شركات؛ 

والقرارات  الالئحة  وهذه  القانون  اأحكام  بتنفـيذ  التزامهم  مدى  من  والتحقق  للتدقيق 

ال�شادرة تنفـيذا لهما.

املــادة ) 11 (

القرارات  اأو  ال�شركات لأحكام هذه الالئحــة  اأو  املكاتب  اأو  املحامني  اأي مــن  عند خمالفة 

ال�شادرة تنفـيذا لها، يعـــد الق�شـــم حم�شرا باملخالفات املرتكبة يرفع عن طريق املديرية 

للجنة قبول املحامني املن�شو�ض عليها فـي قانون املحاماة امل�شار اإليه، لتخاذ واحد اأو اأكرث 

املديرية  القانون، وتتوىل  املادة )52( من  فـي  املن�شو�ض عليها  اأو اجلزاءات  التدابري  من 

اإبالغ املركز بالتدابري واجلزاءات املتخذة، ويجوز لها ن�شرها بو�شائل الن�شر املختلفة.
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

 رقــم 2021/38

 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من جمهورية اإ�ستونيا 

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/45،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107،

،)OIE( واإىل تقرير املنظمة العاملية ل�سحة احليوان

واإىل تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة فـي �ساأن حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية اإ�ستونيا،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها، وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية اإ�ستونيا،  

وذلك حلني زوال �سبب احلظر، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن، وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة 

ل�سحة  العامليــة  املنظمــة  مــن  ال�ســـادر  الياب�ســـة  حليوانات  ال�سحي  للقانون  وفقا  حراريا 

.)OIE( احليوان

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيـذ هذا القرار، كل فـي جمال اخت�سا�سه.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريـخ �سدوره.

�ســدر فـي: 7/26/ 1442هـ

املـوافـــــق: 10 /3/ 2021م 

د . �سعـــــود بن حمــــود بن اأحمـد احلب�ســــي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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جهــاز ال�ضرائـب

قـــرار

رقـم 2021/53

باإ�ضدار الالئحة التنفـیذية لقانون �ضريبة القیمة امل�ضافة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �سريبة القيمة امل�سافة، املرفقة.

املــادة الثانیــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون �سريبة القيمة 

امل�سافة امل�سار اإليه.

�ضـدر فـي: 26 من رجــــــب 1442هـ

املـوافــــق: 10 من مــــــار�س 2021م

�ضعود بن نا�ضر بن را�ضد ال�ضكیلي

                                                                                رئيـــ�س جهـــاز ال�سـرائــــب
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الالئحة التنفـیذية لقانون �ضريبة القیمة امل�ضافة
الف�ضـــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة
الفــرع الأول
التعريفــات
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 
الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  اإليه، كما  امل�سار  امل�سافة  القيمة  قانون �سريبة  فـي  عليه 

املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:
1 - القانــون: 

قانون �سريبة القيمة امل�سافة.
2 - اجلهــاز: 

جهاز ال�سرائب.
3 - الرئیــ�س: 

رئي�س اجلهاز.
4 - رقم التعريف ال�ضريبي: 

الرقم ال�سادر من اجلهاز للخا�سع لل�سريبة.
5 - تاريــخ الت�ضجیــل: 

بجميـــع  ملتزمــا  ي�سبـــح  مبوجـــبه  والــذي  لل�سريبة،  اخلا�سع  ت�سجيل  نفاذ  تاريخ 
املتطلبات التي يفر�سها القانون وهذه الالئحة اعتبارا منه، ويتم حتديده من قبل اجلهاز.

6 - تاريخ اإلغاء الت�ضجیل: 
تاريخ نفاذ اإلغاء ت�سجيل اخلا�سع لل�سريبة، والذي مبوجبه ل يعد ملزما باملتطلبات 

التي يفر�سها القانون وهذه الالئحة، ويتم حتديده من قبل اجلهاز.
٧ - فائ�س ال�ضريبة القابلة للخ�ضم: 

مقدار الزيادة فـي اإجمايل قيمة �سريبة املدخالت امل�سموح بخ�سمها عن اأي فرتة 
�سريبية، خم�سوما منها اإجمايل �سريبة املخرجات خالل تلك الفرتة.
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الفــرع الثانــي

ال�ضريــة

املــادة ) 2 (

يلتزم بال�سرية التامة كل �سخ�س يكون له بحكم وظيفته اأو اخت�سا�سه اأو عمله �ساأن فـي 
تقدير اأو حت�سيل ال�سريبة، اأو فـي القيام باأعمال الرقابة والتفتي�س اأو الفح�س ال�سريبي، 
اأو فـي الف�سل فـي التظلمات التي يقدمها اخلا�سع لل�سريبة فـي الأحوال املقررة قانونا، 
ول يجوز له اأو لأي من موظفـي اجلهاز الإف�ساح عن اأي بيانات اأو اإطالع الغري على اأي ورقة 

اأو بيان اأو ملف اأو غريه اإل فـي الأحوال املن�سو�س عليها فـي املادة )9( من القانون.

الفــرع الثالــث

ال�ضخــ�س امل�ضــوؤول

املــادة ) 3 (

امل�سوؤول  ال�سخ�س  بتعيني  ت�سجيله،  فور  اأن يخطر اجلهاز  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
امل�سوؤول  ال�سخ�س  بيانات  اأن ي�ستمل الإخطار على  املعد لذلك، على  وذلك وفقا للنموذج 

وامل�ستندات الآتية:
1 - ال�سم.

2 - العمل.

3 - العنوان.

٤ - رقم الهاتف )العمل - ال�سخ�سي(.

٥ - عنوان الربيد الإلكرتوين.

٦ - ن�سخة من جواز ال�سفر، اأو البطاقة ال�سخ�سية، اأو بطاقة الإقامة.

٧ - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.

ويلتزم اخلا�سع لل�سريبة باإخطار اجلهاز عند حدوث اأي تغيريات على البيانات وامل�ستندات 
امل�سار اإليها فـي هذه املادة خالل )10( ع�سرة اأيام من حدوث تلك التغيريات، وذلك وفقا 

للنموذج املعد لذلك.
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املــادة ) 4 (
يجــــب علـــى ال�سخــ�س امل�ســـوؤول فــــي حالـــة رغبتـــه فــــي البقـــاء خــارج ال�سلطنة مدة تزيد 
كتابـــة  بـــذلك  اجلهــــــاز  اإخطـــــــار  ال�سريبيـــة،  ال�سنــــة  خــــــالل  يومـــــا  ت�سعـــــني   )90( علـــــى 
اأن ي�ستمل  ال�سلطنة، ويجب  قبـــل )1٥( خم�سة ع�سر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته 
الإخطار على �سبب البقاء خارج ال�سلطنة، ومدته، على اأن يرفق به طلب املوافقة على تعيني 

�سخ�س م�سوؤول اآخر يحل حمله طوال مدة غيابه.
ويبـــــت اجلهـــاز فــــي طلـــب املوافـــقة علـــى تعيــــني ال�سخــــ�س امل�ســـوؤول الآخــــر خــــالل مــــدة 

ل تتجاوز )٧( �سبعة اأيام من تاريخ الإخطار، واإل اعترب الطلب مقبول.

املــادة ) 5 (

وال�سجالت  املالية  والقوائم  ال�سريبية  الإقرارات  ت�سليم  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
والوثائق وغري ذلك اإلى اجلهاز على النحو الآتي:

1 - عرب البوابة الإلكرتونية للجهاز، فـيما يتعلق بالإقرارات ال�سريبية والقوائم املالية 
وال�سجالت والوثائق املقدمة رفق الإقرار.

2 - عرب الربيد الإلكرتوين للجهاز، فـيما يتعلق بالقوائم املالية وال�سجالت والوثائق وغريها.
ويجب على ال�سخ�س امل�سوؤول لدى اخلا�سع لل�سريبة، اأو من ينوب عنه احل�سول على كلمة 

املرور ال�سرية، ويعترب م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عما يقدمه.

املــادة ) 6 (

تعترب الإقرارات ال�سريبية، والقوائم املالية، وال�سجالت، والوثائق وغريها، التي يقدمها 
الإلكرتوين  الربيد  عرب  اأو  للجهاز  الإلكرتونية  البوابة  خالل  من  لل�سريبة  اخلا�سع 
للجهاز، اأنها موقع عليها من قبل ال�سخ�س امل�سوؤول، واأن اجلهاز قد ت�سلمها فـي تاريخ ا�ستالمها.

الفــرع الرابــع

الإعــالن
املــادة ) ٧ (

يكون اإعالن اخلا�سع لل�سريبة، اأو اأي �سخ�س اآخر بالإخطارات والقرارات التي ي�سدرها 
اجلهاز اإلكرتونيا، ويجوز فـي احلالت التي يقدرها اجلهاز الإعالن باإحدى الطرق الآتية:

1 - الت�سليم باليد.
2 - الإر�سال بالربيد امل�سجل اإلى اآخر عنوان مدون لدى اجلهاز.

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

املــادة ) 8 (
يعترب الإعالن املر�سل بطريقة الربيد امل�سجل قد مت ت�سليمه فـي العنوان املحدد فـي اليوم 
التايل لنق�ساء )10( ع�سرة اأيام عمل من تاريخ اإر�ساله بالربيد ما مل يثبت غري ذلك. كما 
يعترب الإعالن املر�سل عرب الربيد الإلكرتوين اأو الر�سالة الن�سية اأو احل�ساب الإلكرتوين 
الذي ين�سئه اجلهاز للخا�سع لل�سريبة اأو اأي �سخ�س اآخر قد مت ت�سليمه فـي تاريخ الإر�سال.

الف�ضــل الثانــي

فــر�س ال�ضريبــة

الفــرع الأول

التوريـــدات

املــادة ) 9 (

ل يعد توريدا لل�سلع دون مقابل فـي حكم توريد ال�سلع - فـي تطبيق حكم البند )٤( من 
املادة )1٤( من القانون - اإذا كان التوريد لأغرا�ض ترويج ن�ضاط اخلا�ضع لل�ضريبة كتقدمي 

الهدايا اأو العينات املجانية، على اأن تتوافر ال�ضروط الآتية:
1 - اأن تقدم الهدايا اأو العينات املجانية لغايات ترويج بيع منتج معني دون ا�ضتهالكه 
الرتويج  عملية  اأجل  من  �ضروريا  النهائي  ال�ضتهالك  كان  اإذا  اإل  نهائي،  ب�ضكل 

لهذا املنتج.
2 - األ تتجاوز قيمة الهدايا اأو العينات املجانية التي قدمها اخلا�سع لل�سريبة لكل 

متلق خالل ال�سنة ال�سريبية )٥0( خم�سني ريال عمانيا دون ال�سريبة.
قدمها  التي  املجانية  العينات  اأو  الهدايا  جلميع  الإجمالية  القيمة  تتجاوز  األ   -  3
ريال  األف   )1000( ال�سريبية  ال�سنة  خالل  املتلقني  جلميع  لل�سريبة  اخلا�سع 

عماين دون ال�سريبة.
املــادة ) 10 (

فـي حال قيام اخلا�سع لل�سريبة بتوريد يتكون من �سلع اأو خدمات متعددة اأو من جمموعة 
من ال�سلع واخلدمات، يجب حتديد طبيعة هذا التوريد باعتباره توريدا مركبا اأو توريدا 
متعددا بناء على اخل�سائ�س الفعلية للتوريد، وذلك على النحو املحدد فـي املادتني )11( 

و)12( من هذه الالئحة.
وفـي جميع الأحوال، جتب معاملة التوريد، املكون من �سلع اأو خدمات اأو من جمموعة من 

ال�سلع واخلدمات، كتوريد مركب اأو توريد متعدد.
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املــادة ) 11 (

يقـــ�سد بالتوريــــد املركـــب، اأي توريـــد يقـــوم بـــه اخلا�ســـع لل�سريبـــة ويتكـــون مــن �سلعتني 
اأو خدمتني اأو اأكرث، اأو جمموعة من ال�ضلع واخلدمات، يتم تقدميها معا، وي�ضرتط ملعاملة 

التوريد على اأنه توريد مركب الآتي:
1 - اأن يعد التوريد من الناحية التجارية توريدا واحدا.

2 - اأن تكون العنا�سر املكونة للتوريد مرتبطة ببع�سها البع�س ب�سكل وثيق، بحيث 
يقبل  ل  واحدا  توريدا  والعملية  املو�سوعية  الناحيــة  مــن  العنا�سر  هــذه  ت�ســكل 

التجزئة من الناحية التجارية.

3 - اأن تكون جميع العنا�سر املكونة للتوريد �سرورية للقيام بالتوريد، وحتقيق الغاية 
التجارية من معاملة التوريد.

٤ - اأن يتم التوريد �ضمن �ضياق الن�ضاط املعتاد للمورد.

٥ - األ يكــــون الهـــدف مـــن اجلمــــع بني العنا�ســـر املكونـــة للتوريـــد جتنب ال�سريبة، 
اأو لزيادة مبلغ ا�سرتداد ال�سريبة.

معدل  اأ�سا�س  على  املركب  للتوريد  ال�سريبة  احت�ساب  لل�سريبة  اخلا�سع  على  ويجب 
ال�سريبة املطبق على هذا التوريد، مع مراعاة الغاية التجارية من املعاملة وفقا للبند )3( 

من هذه املادة.
املــادة ) 12 (

يق�ضد بالتوريد املتعدد، توريدان منف�ضالن اأو اأكرث يتم تقدميهما معا من قبل اخلا�ضع 
لل�سريبة اإلى العميل مقابل اإجمايل واحد، واأل تعترب هذه التوريدات توريدا مركبا وفقا 

للمادة )11( من هذه الالئحة.
ولأغرا�س تطبيق هذه املادة، يق�سد بالتوريد املنف�سل، توريد �سلع اأو خدمات تعترب جزءا 
من توريد متعدد ميكن ف�ضله ماديا واقت�ضاديا عن ال�ضلع اأو اخلدمات الأخرى التي ت�ضكل 

هذا التوريد املتعدد، وميكن اأن يتم توريده ك�ضلعة اأو خدمة فـي حد ذاته.
معدل  اأ�سا�س  على  املتعدد  للتوريد  ال�سريبة  احت�ساب  لل�سريبة،  اخلا�سع  على  ويجب 

ال�سريبة املطبق على كل توريد على حدة من التوريدات التي ت�سكل التوريد املتعدد.
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الفــرع الثانــي

حتويــل الن�شــاط

املــادة ) 13 (

تعد  خدمات  اأو  �سلع  بتوريد  لل�سريبة  اخلا�سع  قيام  لل�سريبة،  خا�سعا  توريدا  يعد  ل 
جزءا من حتويل ن�ساطه - كليا اأو جزئيا - اإلى �سخ�س اآخر خا�سع لل�سريبة متى توافرت 

ال�ضروط الآتية:
املمكن ت�ضغيله  ب�ضكل جزئي، من  الذي مت حتويله  الن�ضاط  اأن يكون اجلزء من   -  1

ب�سورة م�ستقلة.

2 - اأن ي�ضمل التوريد جميع عنا�ضر الن�ضاط املحول - كليا اأو جزئيا -، وت�ضمل عنا�ضر 
الن�ضاط،  ملزاولة  ت�ضتخدم  التي  امللمو�ضة  امللمو�ضة وغري  الأ�ضول  الن�ضاط جميع 

مبا فـي ذلك الديون امل�ضتحقة على الن�ضاط.

3 - اأن يقوم املحول اإليه با�ضتخدام الأ�ضول للقيام بنف�ض نوع الن�ضاط الذي ميار�ضه 
ال�ضخ�ض  لن�ضاط  مماثال  الن�ضاط  هذا  يكون  اأن  ي�ضرتط  ول  املحول،  ال�ضخ�ض 
ملمار�سة  املخت�سة  اجلهة  من  مرخ�سا  اإليه  املحول  يكون  اأن  يجب  واإمنا  املحول، 

الن�ضاط ولي�ض جمرد متلك ملجموعة من الأ�ضول.

اإليه  املحول  ي�ضبح  واأن  لل�ضريبة،  خا�ضعا  للن�ضاط  املحول  ال�ضخ�ض  يكون  اأن   -  ٤
خا�سعا لل�سريبة حكما تبعا لعملية التوريد ما مل يكن خا�سعا اأ�سال لل�سريبة 

مبعزل عن عملية التوريد.

٥ - األ يرتتب على التحويل �سل�سلة من التحويالت الفورية املتتالية لالأ�سول.

املــادة ) 14 (

يجب على كل من ال�سخ�س املحول واملحول اإليه - بالت�سامن - اإخطار اجلهاز بالتوريد 
تاريخ  من  الأكرث  على  واحد  �ضهر  خالل  الالئحة،  هذه  من   )13( املادة  فـي  اإليه  امل�سار 
التوريد، وذلك وفقا للنموذج املعد لذلك، على اأن ي�ستمل الإخطار على البيانات وامل�ستندات 

الآتية: 
1 - ا�سم وعنوان كل من ال�سخ�س املحول واملحول اإليه. 

2 - رقم التعريف ال�سريبي لكل من ال�سخ�س املحول واملحول اإليه. 
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3 - تاريخ التوريد.
٤ - تفا�ضيل ال�ضلع واخلدمات التي ت�ضكل جزءا من حتويل الن�ضاط )كليا اأو جزئيا(.

٥ - ن�سخة من التفاق بني ال�سخ�س املحول واملحول اإليه. 
٦ - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها اجلهاز.

املــادة ) 15 (

يجب على ال�سخ�س املحول تزويد املحول اإليه بفاتورة يبني فـيها باإل�سافة اإلى البيانات 
التي ت�سمنتها الفاتورة ال�سريبية واملن�سو�س عليها فـي املادة )1٤٤( من هذه الالئحة، 
اأن عملية  اإلى  الفاتورة  فـي  ي�ضار  اأن  على  الن�ضاط،  املرتتبة على حتويل  التوريدات  كافة 

التوريد غري خا�ضعة لل�ضريبة نتيجة لتحويل الن�ضاط وفق املادة )18( من القانون.

املــادة ) 16 (

ل يرتتب على حتويل الن�ضاط نقل رقم التعريف ال�ضريبي من ال�ضخ�ض املحول اإلى ال�ضخ�ض 
املحول اإليه، واإمنا يتوجب على ال�سخ�س املحول اإليه تقدمي طلب ت�سجيل جديد واحل�سول 
على رقم تعريف �سريبي، ما مل يكن اأ�سال م�سجال ولديه رقم تعريف �سريبي قبل ح�سول 

عملية التوريد.
املــادة ) 1٧ (

ل يرتتب على حتويل الن�ضاط الإخالل مب�ضوؤولية كل من املحول واملحول اإليه عن اللتزامات 
ال�سريبية التي يفر�سها القانون النا�سئة قبل اأو بعد عملية التوريد.

وفـي حال ترتب على التحويل توريد موجودات اأو ديون للن�ضاط، تنتقل اإلى املحول اإليه 
جميع حقوق والتزامات ال�سخ�س املحول جتاه اجلهاز.

 الفـــرع الثالــث

الإدخال املوؤقت ونقل ال�ضلع كجزء من توريد اآخر

املــادة ) 18 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة - لأغرا�س تطبيق املادة )1٥( من القانون - اإخطار اجلهاز بالآتي:
1 - امل�ستندات اجلمركية التي تثبت اأن انتقال ال�سلع مت فـي و�سع الإدخال املوؤقت وفقا 
ل�ضروط الإدخال املوؤقت املن�ضو�ض عليها فـي قانون اجلمارك املوحد، وم�ضتندات 

النقل التي تثبت نقل اأو ا�ستالم ال�سلع وتاريخ النقل وال�ستالم.
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اآخر  بتوريد  للقيام  ت�ستخدم  �سوف  ال�سلع  اأن  تثبت  التي  التجارية  امل�ستندات   -  2
خا�سع لل�سريبة، وم�ستندات النقل التي تثبت نقل اأو ا�ستالم ال�سلع وتاريخ النقل 

وال�ستالم.

اإليها فـي هذه املادة، ل ينطبق ال�ستثناء  وفـي حالـة عدم تقدمي اأي من امل�ستندات امل�سار 
الـــوارد فـــي املــــادة )1٥( مـــن القانــون علـــى ال�ســلع بح�سب الأحوال، ويكون مكان التوريد 

فـي مكان وجود هذه ال�سلع عند بدء النقل اأو الإر�سال.

الفـــرع الرابــع

التوريد من قبل الوكیل

املــادة ) 19 (

لأغرا�س تطبيق اأحكام املادة )19( من القانون، على الوكيل الذي يعمل با�سم املوكل ونيابة 
عنه، اإخطار اجلهاز بامل�ستندات الآتية:

1 - وكالة ر�سمية من املوكل، يفو�سه فـيها �سراحة بالت�سرف با�سمه ونيابة عنه للقيام 
بعملية توريد واحدة اأو اأكرث.

ونيابة  املوكل  با�سم  التوريد  عملية  اأن  تبني  ذمة،  اإبراء  اأو  فاتورة  اأو  بيع،  عقد   -  2
عنه، على اأن تت�سمن هذه امل�ستندات، اإ�سافة اإلى عملية التوريد، اأ�سماء وعناوين 

اأطراف العقد )املوكل والأ�سخا�س الآخرين امل�ستفـيدين(.

3 - اأي م�ستندات اأخرى يحددها اجلهاز.

 الف�ضــل الثالــث

ا�ضتحقــاق ال�ضريبــة

الفــرع الأول

مكــان توريــد ال�ضلــع

املــادة ) 20 (

يق�سد بالنقل - فـي تطبيق حكم املادة )21( من القانون وهذا الف�سل - حركة نقل ال�سلع 
اأو اأي طرف ثالث، ول ي�سمل احلالت التي يقوم فـيها العميل بنقل  التي يقوم بها املورد 

ال�سلع لذاته.
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املــادة ) 21 (

ال�ضلطنة  تتم بني  التـــي   - البينيـــة  للتوريــــدات  التوريد  ال�ضلطنة مكان  ي�ضرتط لعتبار 
واإحدى الدول املطبقة لل�سريبة فـي املجل�س اأو العك�س - لل�سلع مع النقل اأو الإر�سال، الآتي:

1 - اإذا كانت هي املكان الذي يبداأ منه النقل اأو الإر�سال، وكان العميل فـي الدولة التي 
يتـــم اإليهـــا نقـــل ال�سلــع اأو اإر�سالها غري م�سجل لغايات ال�سريبة فـي تلك الدولة، 

اأو غري ملزم بالت�سجيل فـيها.

م�سجال  العميل  وكان  الإر�سال،  اأو  النقل  فـيه  ينتهي  الذي  املكان  هي  كانت  اإذا   -  2
لل�سريبة فـيها اأو كان املورد م�سجال فـي ال�سلطنة اأو ملزما بالت�سجيل فـيها. 

املــادة ) 22 (

ت�ستحق ال�سريبة على التوريدات البينية فـي منافذ الدخول التابعة لل�سلطنة، فـي حالة 
عدم تقدمي ما يثبت �سداد ال�سريبة فـي املجل�س على ال�سلع املوردة اإلى �سخ�س غري خا�سع 
العامة  الإدارة  قبل  من  امل�ستحقة  ال�سريبة  هذه  حت�سيل  ويتم  ال�سلطنة،  فـي  لل�سريبة 

للجمارك.
املــادة ) 23 (

ال�ضلطنة  بني  تتم  التي   - البينية  للتوريدات  التوريد  مكان  ال�ضلطنة  لعتبار  ي�ضرتط 
واإحدى الدول املطبقة لل�سريبة فـي املجل�س اأو العك�س - لل�سلع مع النقل اأو الإر�سال دون 

الرتكيب اأو التجميع، الآتي:
1 - اإذا كان مكان وجود ال�سلع بتاريخ بدء الإر�سال اأو النقل فـي ال�سلطنة.

م�سجل  غري  اإر�سالها  اأو  ال�سلع  نقل  اإليها  يتم  التي  الدولة  فـي  العميل  كان  اإذا   -  2
لغايات ال�سريبة فـي تلك الدولة.

األ تتجاوز قيمة اإجمايل توريدات  اإذا كان املورد م�سجال فـي ال�سلطنة، �سريطة   - 3
املورد فـي الدولة الأخرى خالل اأي فرتة اثني ع�سر �سهرا حد الت�سجيل الإلزامي.

املــادة ) 24 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة لإثبات نقل اأو اإر�سال ال�سلع من ال�سلطنة اإلى اأي دولة مطبقة 
فـي املجل�س اأو العك�س اإخطار اجلهاز بامل�ستندات الآتية:
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1 - امل�ضتندات التجارية التي تبني ا�ضم العميل، ورقم التعريف ال�ضريبي اخلا�ص به، 

وعنوانه، واأي فواتري متعلقة بالتوريد.

٢ - م�ضتندات النقل التي تثبت نقل اأو ا�ضتالم ال�ضلع، وتاريخ النقل واال�ضتالم.

3 - البيانات وامل�ضتندات اجلمركية.

٤ - اأي بيانات اأو م�ضتندات اأخرى يحددها اجلهاز.

وفـي حال عدم تقدمي البيانات وامل�ضتندات امل�ضار اإليها تعد ال�ضلع غري منقولة، ويتم حتديد 

مكان التوريد وفقا لذلك.

الفــرع الثانــي

مكــان توريــد اخلدمــات

املــادة ) 25 (

يحدد مكان توريد خدمات نقل ال�ضلع اأو الركاب واخلدمات املرتبطة بها - فـي تطبيق حكم 

البند )1( من املادة )٢٤( من القانون -، وفقا لالآتي:

1 - توريد خدمة نقل ال�ضلع اأو الركاب: فـي مكان بدء عملية النقل، حتى واإن ترتب 

على عملية النقل التوقف فـي اأكرث من نقطة.

٢ - توريد اخلدمات املرتبطة بالنقل: فـي مكان توريد خدمة النقل املرتبطة بها.

ويق�ضد باخلدمات املرتبطة بالنقل، اأي خدمة الزمة الإمتام عمليـــة نـــقل ال�ضـــلع 

اأو الركاب، وت�ضمل - ب�ضفة خا�ضة - اخلدمات االآتية:

  اأ - ر�ضوم امليناء، وت�ضمل ر�ضوم الو�ضول اإىل الر�ضيف والربط والر�ضو واملواقف.

ب - ال�ضريبة اجلمركية ور�ضوم التخلي�ص اجلمركي املتعلقة بالنقل.

ج - خدمات املالحة اجلوية.

د - خدمات االإر�ضاد.

هـ - توريد اأفراد الطاقم.

 و - ال�ضحن والتفريغ اأو اإعادة ال�ضحن.
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 ز - ت�ضفـيف الب�ضائع.

 ح - الفتح من اأجل التفتي�ص.

ط - خدمات اأمن احلمولة.

 ي - اإعداد اأو تعديل وثائق و�ضهادات ال�ضحن و�ضندات ال�ضحن اجلوي اأو البحري.

ك - التعبئة والتغليف الالزم للنقل.

 ل - خدمات التخزين.

املــادة ) 26 (

من   )٢٤( املادة  من   )٢( البند  حكم  تطبيق  فـي   - بالعقارات  املرتبطة  باخلدمات  يق�ضد 

العقار،  من  حمددة  مب�ضاحة  ترتبط  اأو  العقار  م�ضاحة  على  توؤثر  خدمة  اأي   - القانون 

وت�ضمل - ب�ضفة خا�ضة - االآتي:

1 - اأعمال الهند�ضة والدرا�ضات واالإدارة واالإ�ضراف على اأعمال تنفـيذ البناء.

٢ - خدمات االإقامة.

3 - منح اأي حق فـي العقار اأو التنازل عنه اأو تركه.

٤ - منح احلق فـي املطالبة باأي حق فـي العقار اأو التنازل عن احلق فـي املطالبة اأو تركه.

٥ - منح حق احل�ضول على منحة للح�ضول على اأي حق فـي العقار اأو التنازل عن حق 

احل�ضول على هذه املنحة اأو تركه.

٦ - منح ترخي�ص ب�ضغل عقار اأو التنازل عن الرتخي�ص اأو تركه.

٧ - منح اأي حق تعاقدي ميكن ممار�ضته على العقار، اأو التنازل عن احلق التعاقدي 

اأو تركه.

8 - خدمات البناء والهدم واخلدمات املتعلقة بتنفـيذ البناء.

والو�ضطاء  الوكالء  واأعمال  واإ�ضالحها  واإدارتها و�ضيانتها  االأبنية  اأعمال جتارة   -  9

العقاريني واأعمال اخلرباء العقاريني وغريهم ممن يقومون مبهام واأعمال تتعلق 

بالعقارات.

ويق�ضد بالعقار اأي م�ضاحة حمددة من االأر�ص اأو اأي مبنى اأو هيكل بناء اأو عمل هند�ضي 

مرتبط ب�ضكل دائم باالأر�ص، مبا فـي ذلك اأي �ضلع ملحقة باأي مبنى اأو هيكل بناء اأو عمل 

هند�ضي.
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املــادة ) 2٧ (

املادة  البند )٤( من  فـي تطبيق حكم   - ال�سلكية والال�سلكية  الت�سالت  يق�سد بخدمات 
)2٤( من القانون - اخلدمات التي يتم مبوجبها نقل اأو بث اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال لالإ�سارات 
اأو الرموز اأو العالمات اأو الكتابة اأو ال�ســور املرئيـــة وغيـــر املرئيـــة اأو الأ�ســـوات اأو البيانــات 
اأو املعلومات اأيا كانت طبيعتها، والتي تتم بوا�سطة الأنظمة ال�سلكية اأو الراديوية اأو ال�سوئية 
اأو باأي نظام اآخر من الأنظمة الكهرومغناطي�سية اأو الإلكرتونية، وت�سمل - ب�سفة خا�سة - 

اخلدمات الآتية:
والبيانات  ال�سوت  وتبديل  لنقل  املحمول  والهاتف  الأر�سي،  الهاتف  خدمات   -  1
والفـيديو، مبا فـي ذلك خدمات الهاتف مع عن�سر الت�سوير )خدمات الت�سال املرئي(.

2 - خدمات الهاتف املقدمة عرب الإنرتنت، مبا فـي ذلك بروتوكول نقل ال�سوت عرب 
.)VoIP( الإنرتنت

3 - الربيد ال�سوتي، وانتظار املكاملات، واإعادة توجيه الت�سال، وحتديد هوية املت�سل، 
والت�سال الثالثي، وخدمات اإدارة املكاملات الأخرى.

٤ - خدمات املناداة.

٥ - خدمات الن�سو�س ال�سوتية.

٦ - الفاك�س، والتلغراف والتلك�س.

٧ - الو�سول اإلى الإنرتنت، مبا فـي ذلك ال�سبكة العنكبوتية العاملية.

احل�سري  لال�ستخدام  الت�سالت  روابط  توفر  التي  اخلا�سة  ال�سبكة  ات�سالت   -  8
للعميل.

9 - خدمات البث الإذاعي والتلفزيوين.

10 - نقل اأو التنازل عن حق ا�ستعمال ال�سعة لأغرا�س البث اأو الإر�سال اأو ا�ستقبال الت�سالت.

املــادة ) 28 (

الفعلي  ال�ستخدام  مكان  فـي  والال�سلكية،  ال�سلكية  الت�سالت  خدمات  توريد  مكان  يقع 
لهذه اخلدمات، اأو ال�ستفادة منها. ويحدد مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمات اأو ال�ستفادة 

منها على النحو الآتي:
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1 - فـي مكان اإقامة العميل، فـي حال كان العميل خا�سعا لل�سريبة.
املوقع  فـي  موجودة  ثابتة  ات�سال  اأدوات  خالل  من  اخلدمات  توريد  كان  اإذا  اإل 
خدمات  اأو  العمومية  اأو  الثابتة  كالهواتف  اخلدمة  لتلقي  املحدد  اجلغرافـي 
الإنرتنت والتي تتطلب الوجود الفعلي للعميل فـي موقع ا�ستخدام تلك الأدوات، 
فـيكون مكان ال�ستخدام الفعلي لهذه اخلدمات اأو ال�ستفادة منها فـي مكان وجود 

تلك الأدوات فـي املوقع اجلغرافـي املحدد.
اأو ال�ستفادة منها، فـي حال كان  الفعلي لهذه اخلدمات  فــــي مكــان ال�ستخــدام   - 2

العميل غري خا�سع لل�سريبة، ويحدد ذلك املكان، وفقا لالآتي:
املوقع  فـي  ثابتة موجودة  ات�سال  اأدوات  اإذا كان توريد اخلدمات من خالل   - اأ   
اأو خدمات  العمومية  اأو  الثابتة  كالهواتف  لتلقي اخلدمة  املحدد  اجلغرافـي 
موقع  فـي  للعميل  الفعلي  الوجــود  تتطلـــب  والتـــي  العنكبوتيـــة  ال�سبكــــة 
ا�ستخدام تلك الأدوات، يكون مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمة اأو ال�ستفادة 
منها من قبل العميل، فـي مكان وجود تلك الأدوات فـي املوقع اجلغرافـي 

املحدد.
ب - اإذا كانت اخلدمات مقدمة من خالل �سبكات املحمول، يكون مكان ا�ستخدام 
اخلدمة والنتفاع بهـا فـي الدولة التي توجد فيهـا �سبكة الهاتف املحمول 

امل�ستخدمة لتلقي هذه اخلدمات مبا فـي ذلك التجوال الدويل.
ويجب حتديد مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمات اأو ال�ستفادة منها لكل معاملة على حدة، 
فـي حال قيام مورد بتوريد خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اإلى عميل بهـدف اإعادة 

توريدهـا اإلى عميل اآخر.

وفـي جميع الأحوال، يحدد مكان ال�ستخدام الفعلي خلدمات الت�سالت اأو ال�ستفادة منها 
بح�سب تاريخ ا�ستحقاق ال�سريبة املن�سو�س عليه فـي املادة )2٦( من القانون، ول توؤثر اأي تغيريات 

لحقة تطراأ على ا�ستخدام اخلدمة التي يتم تلقيهـا فـي حتديد مكان التوريد.

املــادة ) 29 (

يق�سد باخلدمات املوردة اإلكرتونيا - فـي تطبيق حكم البند )٤( من املادة )2٤( من القانون - 
اخلدمات التي يتم تقدميها ب�ضكل مبا�ضر عرب الإنرتنت اأو �ضبكة اإلكرتونية، ويكون تقدمي 
تقنية  با�ضتخدام  اإل  ب�ضري، ول ميكن تقدميها  دون تدخل  تلقائي  ب�ضكل  هذه اخلدمات 

املعلومات وت�سمل - ب�سفة خا�سة - اخلدمات الآتية:
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1 - توفـري املنتجات الرقمية، مبا فـي ذلك الربامج وتغيريها اأو حتديثها.

2 - توفـري اأو دعم وجود جتاري اأو �سخ�سي على �سبكة اإلكرتونية مثل موقع اإلكرتوين 
اأو �سفحة ويب.

3 - اخلدمات التي يتم اإن�ساوؤها تلقائيا من جهاز كمبيوتر عرب الإنرتنت اأو من خالل 
�سبكة اإلكرتونية، ا�ستجابة لإدخال بيانات حمددة من قبل امل�ستخدم.

تعمل  لالإنرتنت  مواقع  على  للبيع  خدمات  اأو  �سلع  لعر�س  مبقابل  احلق  نقل   -  ٤
ك�سوق عرب الإنرتنت، بحيث يقوم امل�سرتون بتقدمي عطاءاتهم من خالل اإجراء 
اآيل ويتم اإخطار الأطراف بعملية البيع عرب الربيد الإلكرتوين تلقائيا من خالل 

جهاز الكمبيوتر.

الت�سالت  فـيها مكون  ي�سكل  التـــي  للمعلومـــات   )ISP( الإنرتنت - حزم خدمات   ٥
الإنرتنت  اإلى  الولوج  جمرد  تتجاوز  التي  احلزم  )اأي  ومروؤو�سا  م�ساعدا  جزءا 
وت�سمل عنا�ســـر اأخــرى مثـــل �سفحـــات املحتــوى التي تتيح الو�سول اإلى الأخبار 
اأو الطق�س اأو تقارير ال�سفر اأو املالعب اأو ا�ست�سافة املواقع الإلكرتونية والو�سول 

اإلى املناق�سات عرب الإنرتنت(.

٦ - ا�ست�سافة موقع اإلكرتوين وا�ست�سافة �سفحة الويب.

٧ - توفـري املحتوى الرقمي للكتب واملن�سورات الإلكرتونية الأخرى.

8 - توفـيـــر الو�ضـــول وال�ضتـــراك فــــي ال�ضحـــف واملجــالت علــى الإنرتنت، والأخبار 
على الإنرتنت، واملعلومات املرورية وتقارير الطق�س.

9 - الو�ســـول اإلـــى اأو تنزيـــل املو�سيقـــى اأو الأنا�سيـــد اأو املقتطفـــات اأو نغمــــات الرنــني 
اأو الأ�سوات الأخرى.

10 - الو�ســـول اإلــــى اأو تنزيــل الأفــالم اأو الفـيديوهات اأو الألعاب، مبا فـي ذلك الألعاب 
عرب الإنرتنت التي تعتمد على الإنرتنت اأو ال�سبكات الإلكرتونية املماثلة الأخرى، 

حيث يكون الالعبون بعيدين جغرافـيا عن بع�سهم البع�س.

11 - توريد خدمات الدرا�سة عن بعد.

12 - توريد م�ساحات الإعالنات على موقع اإلكرتوين واحلقوق املرتبطة لذلك الإعالن.

13 - البث املبا�سر عرب الإنرتنت.
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املــادة ) 30 (

يقع مكان توريد اخلدمات املوردة اإلكرتونيا فـي مكان ال�ستخدام الفعلــي لهــذه اخلدمات 
اأو مكـــان ال�ستــفادة منها  اأو ال�ستفـــادة منها. ويحدد مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمات 

على النحو الآتي:
1 - مكان اإقامة العميل، فـي حال كان العميل خا�سعا لل�سريبة، ويحدد مكان الإقامة 

فـي هذه احلالة وفقا لالآتي:

اأو امل�ستندات  اأ - عنـــوان العمـــيل، وفقـــا ملا هــو حمدد فـي الفاتورة ال�سريبية 
امل�ستخدمة فـي اإر�سال الفواتري.

ب - تفا�سيل احل�ساب امل�سرفـي اخلا�س بالعميل.

ج - عنوان الإنرتنت اخلا�س بالعميل الذي ي�ستخدم ل�ستقبال خدمات الت�سالت 
ال�سلكية والال�سلكية واخلدمات املوردة اإلكرتونيا.

لتلقي  العميل  ي�ستخدمهـا  التي  الإلكرتونيـــة  لل�سريحـــة  الدولـــي  الرمـــز   - د 
خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية واخلدمات املوردة اإلكرتونيا.

هـ - اأي بيانات اأخرى ذات طبيعة جتارية.

2 - مكان ال�ستخدام الفعلي لهذه اخلدمات اأو ال�ستفادة منها، فـي حال كان العميل 
غري خا�سع لل�سريبة، ويحدد مكان ا�ستخدام اخلدمات املوردة اإلكرتونيا فـي هذه 

احلالة وفقا لالآتي:

الفعلي  الوجود  يتطلب  اإلكرتونيا  املوردة  اخلدمات  تلقي  كان  حال  فـي   - اأ 
للعميل فـي موقع ثابت معني، يعد هذا املوقع هو مكان ال�ستخدام الفعلي 

لهذه اخلدمات اأو ال�ستفادة منها. 

لتلقي  العميل  ي�ستخدمهـا  التي  الإلكرتونــة  لل�سريحـــة  الدولــــي  الرمـــز   - ب 
خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية واخلدمات املوردة اإلكرتونيا.

ج - عنوان بروتوكول الإنرتنت )IP( للجهاز الذي ي�ستخدمه العميل، اأو اأي طريقة 
اأخرى حتدد املوقع اجلغرافـي للعميل.
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د - عنـــوان العميـــل املحـــدد فــــي الفاتــورة ال�سريبية اأو امل�ستندات امل�ستخدمة 
فـي اإر�سال الفواتري.

هـ - تفا�سيل احل�ساب امل�سرفـي اخلا�س بالعميل.

 و - اأي بيانات اأخرى ذات طبيعة جتارية.

وفـي جميع الأحوال، يحدد مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمات املوردة اإلكرتونيا اأو ال�ستفادة 
منهـــا بح�ســـب تاريـــخ ا�ستحقـــاق ال�سريبـــة املن�ســـو�س عليه فـي املادة )2٦( مــن القانـــون، 
ول توؤثر اأي تغيريات لحقة تطراأ على ا�ستخدام اخلدمة التي يتم تلقيهـا فـي حتديد مكان 

التوريد.
الفــرع الثالــث

تاريــخ ا�ضتحقــاق ال�ضريبــة

املــادة ) 31 (

يحدد تاريخ التوريد ل�ستحقاق ال�سريبة على توريد ال�سلع اأو اخلدمات - فـي تطبيق حكم 
البند )1( من املادة )2٦( من القانون - وفقا لالآتي:

1 - تاريـــخ و�ســـع ال�سلـــع فـي ت�سرف العميل، فـيما يتعلق بتوريد ال�سلع بدون النقل 
اأو الإر�سال.

2 - تاريخ البدء بنقل اأو اإر�سال ال�سلع، فـيما يتعلق مبعامالت توريد ال�سلع مع النقل 
اأو الإر�سال.

3 - تاريـــخ اكتمـــال تركيـــب ال�سلــع، اأو جتميعها، فـيما يتعلق مبعامالت توريد ال�سلع 
مع الرتكيب اأو التجميع.

٤ - التاريخ الفعلي لكتمال اأداء اخلدمات، اأو قيام العميل با�ستالمها واملوافقة عليها 
�سراحة، اأو عند اإ�سدار �سهادة اإمتام اخلدمات من قبل العميل.

٥ - تاريخ حدوث اأي من احلالت املن�سو�س عليها فـي املادتني )1٤( و )1٧( من القانون.

٦ - تاريخ اإلغاء ت�سجيل اخلا�سع لل�سريبة، فـيما يتعلق بالتوريدات التي متت نتيجة 
لإلغاء ت�سجيله.
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املــادة ) 32 (

ت�ستحق ال�سريبة على احلالت التالية فـي التواريخ الآتية:
1 - فـي تاريخ توريد ال�سلع، بالن�سبة لل�سلع املو�سوعة فـي الأمانات.

2 - فـي تاريخ توريد ال�سلع، بالن�سبة لل�سلع املودعة وال�سلع املرهونة على �سبيل ال�سمان 
اأو الدائن �ساحب الرهن، كما ت�ستحق ال�سريبة عند قيام  عند قيام املودع لديه 
املودع لديه اأو الدائن �ساحب الرهن باقتطاع مبلغ نقدي اأودع على �سبيل الأمانة 

من اأجل اكت�سابه ب�سورة نهائية.

3 - فـي تاريخ ا�ستحقاق ال�سريبة وفقا للمادة )2٦( من القانون، بالن�سبة لل�سلع التي 
مت توريدها بالتق�سيط.

اأ�سبق، وعلى الأقل  اأيهما  اأو تاريخ الدفع،  ٤ - فـي تاريخ ال�سداد املحدد فـي الفاتورة 
مرة واحدة كل )12( اثني ع�سر �سهرا متتالية، بالن�سبة لعقود الإيجار الت�سغيلي.

٥ - فـي التواريخ املحددة فـي املادة )2٦( من القانون، بالن�سبة لعقد الإيجار التمويلي 
املنتهي بالتملك.

٦ - فـي تاريخ ت�سليم ال�سلع، فـي حالة نزع ملكية ال�سلع جربا مبقابل.

٧ - فـي تاريخ قبول العميل �سراحة لل�سلع عند و�سعها فـي ت�سرفه على �سبيل التجربة 
اأو فـي موعد ل يتجاوز �سهرا من تاريخ نقل ال�سلع اإليه اأو و�سعها حتت ت�سرفه، 

اأيها اأ�سبق.

8 - فـي تاريخ حت�سيل الأموال من الآلة، بالن�سبة للتوريدات التي تتم من خالل اآلت 
البيع.

املــادة ) 33 (

يق�ســــد بـ " ق�سائـــم ال�ســـراء" - فـي تطبيـــق حكــم املادة )28( من القانون - �ضكوك خطية 
اأو اإلكرتونية يتم مبوجبها التزام مورد بقبولها كمقابل - كليا اأو جزئيا - لقاء توريد �سلع 
اأو خدمات، ومدون عليها اأو على امل�ستندات التجارية املتعلقة بها طبيعة ال�سلع اأو اخلدمات 
التـــي �سيتـــم توريدهـــا، اأو هويــة املورد اأو املوردين املحتملني لل�سلع اأو اخلدمات، وتنق�سم 

اإلى نوعني:
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1 - ق�سائم ال�سراء لغر�س حمدد، وهي التي تكون فـيها البيانات الآتية حمددة وقت 
اإ�سدارها:

 اأ - مكان توريد ال�سلع واخلدمات التي �ستقدم مبوجبها.

ب - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة على توريد ال�سلع واخلدمات التي �ستقدم مبوجبها.

2 - ق�سائم ال�سراء لغر�س غري حمدد.

وت�سري اأحكام هذه املادة على بطاقات الت�سالت املدفوعة م�سبقا.

املــادة ) 34 (

ت�ستحق ال�سريبة على ق�سائم ال�سراء وبطاقات الت�سالت املدفوعة م�سبقا لغر�س حمدد 
فــــي تاريـــخ اإ�ســـدار وتوريـــد الق�سائـم اأو البطاقات لأول مرة اأو فـي تاريخ اإعادة توريدها، 

ول ت�ستحق ال�سريبة عند ا�ستبدالها للح�سول على خدمات اأو �سلع.
وت�ستحق ال�سريبة على ق�سائم ال�سراء وبطاقات الت�سالت املدفوعة م�سبقا لغر�س غري 
اأو �سلع، ول ت�ستحق ال�سريبة عند  ا�ستبدالهــا للح�سول على خدمات  حمـــدد فـي تاريـــخ 

اإ�سدار وتوريد هذه الق�سائم اأو البطاقات لأول مرة، اأو فـي تاريخ اإعادة توريدها.
الف�ضــل الرابــع

القیمــة اخلا�ضعــة لل�ضريبــة

الفــرع الأول

قواعد حتديد القيمة اخلا�شعة لل�شريبة

املــادة ) 35 (

ل ت�سمل القيمة اخلا�سعة لل�سريبة التي يفر�سها املورد اخلا�سع لل�سريبة على العميل 
مقابل توريدات ال�سلع اأو اخلدمات الآتية:

1 - اأي تخفـي�ض اأو خ�ضم مينحه املورد اخلا�ضع لل�ضريبة للعميل، ب�ضرط الآتي:

 اأ - اأن تكون قيمة التخفـي�س اأو اخل�سم املمنوح مدونة فـي الفاتورة ال�سريبية.

ب - اأن يكون لدى املورد �سيا�سة وا�سحة ب�ساأن التخفـي�سات واخل�سومات.
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2 - اأي منح اأو اإعانات ممنوحة من قبل اجلهات احلكومية للمورد.

3 - اأي �سمانـــات ماليــة قابلـــة لال�ستـــرداد، �سريطـــة األ تكـــون دفـــعة علــى احل�ســاب، 
واأل ت�ستخدم لحقا لتخفـي�س املبلغ امل�ستحق على التوريد.

٤ - املبالغ نظري التعوي�س عن عطل اأو �سرر، وتعوي�سات التاأمني.

املبالغ التي يدفعها املورد اخلا�سع لل�سريبة مقابل نفقات با�سم العميل ونيابة   - ٥
عنه، عندما يكون العميل هو امل�سوؤول عن دفع هذه املبالغ.

املــادة ) 36 (

حتدد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة، على النحو الآتي:
اخلا�سع  املورد  من  كل  بني  حمدد  غري  ال�سريبة  دون  النهائي  املقابــل  كـــان  اإذا   -  1
فتحدد  معروف،  غري  مبعيار  اأو  بعن�ضر  التفاق  لرتباط  والعميل  لل�ضريبة 
ت�سبح  عندما  ال�سريبة  قيمة  احت�ساب  يعاد  اأن  على  للتوريد،  املتوقعة  بالقيمة 

قيمة التوريد حمددة ب�سكل نهائي.

2 - ق�سائم ال�سراء وبطاقات الت�سالت املدفوعة م�سبقا لغر�س حمدد، فتحدد بقيمة 
املقابل امل�ستحق لقاء توريد هذه الق�سائم اأو البطاقات.

3 - ق�سائم ال�سراء وبطاقات الت�سالت املدفوعة م�سبقا لغر�س غري حمدد، فتحدد 
اآخر مورد لقاء توريدها، واإذا تعذرت معرفته، تعترب  بقيمة املقابل الذي فر�سه 
الت�سالت  بطاقات  اأو  ال�سراء  ق�سائم  على  املدونة  ال�سمية  القيمة  املقابل  قيمة 

املدفوعة م�سبقا، اأو امل�ستندات التجارية املتعلقة بها.

٤ - اإذا كانت مكونات التوريد خا�سعة ملعاملة �سريبية خمتلفة، فتجزاأ القيمة اخلا�سعة 
ح�سب  خدمة  اأو  �سلعة  كل  على  امل�ستحقة  ال�سريبة  تطبيق  اأجل  من  لل�سريبة 
ال�سريبة  بن�سبة  القيمة  كامل  على  ال�سريبة  فر�ست  واإل  ال�سريبية  معاملتهـا 

الأعلى، وذلك مع مراعاة اأحكام املادة )10( من هـذه الالئحة.

٥ - ال�سلع املودعة اأو املرهـونة على �سبيل ال�سمان، والتي يتم توريدهـا من قبل املودع 
ال�سلع واخلدمات  هـذه  توريد  قيمة  اعتماد  يتم  الرهن،  الدائن �ساحب  اأو  لديه 

كاأ�سا�س لفر�س ال�سريبة.
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املــادة ) 3٧ (

املن�سو�س  العك�سي  )التكليف(  الحت�ساب  لآلية  وفقا  لل�سريبة  اخلا�سعة  القيمة  حتدد 
عليها فـي املادة )20( من القانون، بالقيمة املحددة فـي الفاتورة.

وفـي حال عدم اإ�سدار فاتورة، تكون القيمة اخلا�سعة لل�سريبة هي القيمة ال�سوقية املحددة 
وفقا للمادة )٤0( من هذه الالئحة.

كما حتدد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة فـي حال مت التوريد اإلى �سخ�س ل يحق له خ�سم 
�سريبة املدخالت بالكامل وفقا لأحكام الف�سل اخلام�س من هذه الالئحة، وتكون القيمة 
اأيها  الآتية  املبالغ  من  اأيا  العك�سي  )التكليف(  الحت�ساب  لآلية  وفقا  لل�سريبة  اخلا�سعة 

اأعلى:
1 - قيمة الفاتورة.

2 - املبلغ امل�سدد فعليا للتوريد.
3 - القيمة ال�سوقية للتوريد التي حتدد وفقا للمادة )٤0( من هذه الالئحة.

املــادة ) 38 (

املحددة وفقا  بالقيمة اجلمركية  امل�ستوردة  ال�سلع  لل�سريبة على  القيمة اخلا�سعة  حتدد 
املتعلقة  الأخرى  والنفقات  والر�ضوم  ال�ضرائب  اإليها  م�ضافا  املوحد،  اجلمارك  لقانون 

بعملية ال�سترياد، حتى واإن كانت هذه ال�سلع معفاة من الر�سوم اجلمركية.
وت�سمل ال�سرائب والر�سوم والنفقات الأخرى - ب�سفة خا�سة - الآتي:

1 - ال�سريبة النتقائية وال�سريبة اجلمركية.
2 - جميع الر�ضوم التي تفر�ضها اجلمارك اأو اأي جهة اأخرى على معاملة ال�ضترياد. 

3 - خدمات النقل والتغليف والتخزين والتكدي�س والتاأمني.
ول يدخل فـي حتديد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة عند ال�سترياد التخفـي�سات على الثمن 

املمنوحة بتاريخ ال�سترياد.
الفـــرع الثانــي

الأ�ضخا�س املرتبطون والقیمة ال�ضوقیة

املــادة ) 39 (

لأغرا�س تطبيق اأحكام القانون وهذه الالئحة، يعترب الأ�سخا�س مرتبطني فـي احلالت 
الآتية:
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1 - الأ�سخا�س الطبيعيون، اإذا كانت تربطهما عالقة زوجية، اأو كان اأحدهما من ذوي 
القربى لل�سخ�س الآخر حتى الدرجة الثالثة، اأو كانت بينهما �سلة امل�ساهرة.

2 - ال�سركاء فـي �سركات الأ�سخا�س.

3 - اأرباب العمل وال�سركاء والعاملون.

٤ - ال�سخ�س الطبيعي وال�سخ�س العتباري، اإذا كان ال�سخ�س الطبيعي اأحد املديرين 
القرارات  �سلطة لتخاذ  لديه  اأو  فـيه  ال�سركاء  اأحد  اأو  العتباري  ال�سخ�س  لدى 
ال�ضرتاتيجـــية فـيـــه اأو ميتـــلك اأكرث من ٥0 ٪ من راأ�س مال ال�سخ�س العتباري 

اأو اأكرث من ٥0٪ من حقوق الت�سويت �سواء بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر.

كما يعد �ضخ�ضان طبيعيان اأو اأكرث على اأنهما مرتبطني بال�ضخ�ض العتباري فـي 
اأكرث من  اأو  ٥0٪ من راأ�ض مال ال�ضخ�ض العتباري  اأكرث من  حال كانا ميتلكان 

٥0٪ من حقوق الت�سويت �سواء بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر. 
مال  راأ�س  من   ٪٥0 من  اأكرث  ميتلك  اأحدهما  كان  اإذا  العتباريون،  الأ�ضخا�ض   -  ٥
ال�ضخ�ض العتباري الآخر اأو فـي اأكرث من ٥0٪ من حقوق الت�سويت فـيه اأو فـي 
اأكرث من ٥0٪ من قيمة ال�سخ�س العتباري، �سواء بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر.

٦ - امل�سفـي ومدير التفلي�سة ووكيل الوقف.

املــادة ) 40 (

يق�سد بالقيمة ال�سوقية، قيمة املقابل دون ال�سريبة للتوريد، بافرتا�س اأن القيمة حددت 
بني �ضخ�ضني ي�ضتقل اأحدهما عن الآخر �ضمن �ضروط تناف�ضية عادلة، باملقارنة مع قيمة 

املثل لتوريدات مماثلة متت بتاريخ التوريد مو�ضوع ال�ضريبة.
 ويق�سد بالتوريدات املماثلة، اأي توريدات اأخرى تكون من نف�س نوع ال�سلع واخلدمات التي 
مت توريدها، اأو تكون مطابقة اأو م�سابهة من حيث اخل�سائ�س واجلودة وال�سمعة والكمية 

ومكان وتاريخ التوريد.
للخا�ضع  يجوز  مماثلة،  توريدات  خالل  من  ال�ضوقية  القيمة  حتديد  تعذر  حال  وفـي 
اأخرى م�سابهة على تكلفة توريد  اأو اجلهاز حتديد القيمة بناء على توريدات  لل�سريبة، 
ال�سلع اأو اخلدمات م�سافا اإليها هام�س ربح منا�سب اأو وفقا لأي اآلية اأخرى يقرها اجلهاز، 

اأيهما اأعلى.
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الف�ضــل اخلامــ�س
احت�ضــاب ال�ضريبــة

الفــرع الأول
قواعــد احت�ضــاب ال�ضريبــة

املــادة ) 41 (
واخلدمات  ال�سلع  اأ�سعار  بعر�س  لل�سريبة  اخلا�سع  قيام  عند   - ال�سريبة  ح�ساب  يتم 

مت�سمنة ال�سريبة - وفقا لالآتي:
  )املقابل × معدل ال�سريبة(

ال�سريبة =
                    )100 ٪ + معدل ال�سريبة(

املــادة ) 42 (

فـي تطبيق حكم املادة )39( من القانون، ت�سمل ال�سلع امل�ستعملة الآتي:
1 - الأ�ضـــول املاديـــة املنقولـــة، التي ميكن ا�ضتخدامها لأكرث من مرة بو�ضعها احلايل 
اإلى  اأدت  ت�ضليحات  اأو  لتعديالت  خ�ضعت  قد  تكون  األ  �ضرط  ت�ضليحها،  بعد  اأو 

تغيري فـي طابعها الأ�سا�سي.

2 - القطـــع الأثريـــة التـــي يزيـــد عمرهـــا علـى )٥0( خم�سني عاما، اأو الأعمال الفنية 
اأو غريهـا من الأ�سناف ذات الأهـمية العلمية اأو التاريخية اأو الأثرية.

3 - ممتلكات هواة اقتناء ال�ضلع، وت�ضمل الطوابع، والعمالت املعدنية والورقية، وجمموعات 
وقطع ملجموعات علم احليوان اأو النبات اأو املعادن اأو الت�سريح اأو التاريخ اأو الآثار 

اأو ال�ساللت اأو احلفريات )املتحجرات( اأو امل�سكوكات.

التي تكون  الكرمية واللوؤلوؤ من خمتلف الأعمار  املادة، الأحجار  وي�ضتثنى من حكم هذه 
غري جممعة بخيوط وغري مركبة ول منظومة، واحليوانات والنباتات احلية.

املــادة ) 43 (

ي�ضرتط لحت�ضاب ال�ضريبة فـيما يتعلق ببيع ال�ضلع امل�ضتعملة وفقا لآلية هام�ض الربح، 
الآتي:

1 - اأن يكون ن�ضاط �ضراء اأو بيع ال�ضلع امل�ضتعملة �ضمن اإطار الن�ضاط املعتاد للخا�ضع 
لل�سريبة.
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ال�سريبة وفقا لآلية  لل�سريبة على موافقة اجلهاز لحت�ساب  2 - ح�سول اخلا�سع 
هام�س الربح وفقا للنموذج املعد لذلك.

3 - اأن تكون ال�سلع امل�ستعملة موجودة داخل ال�سلطنة.

٤ - اأن يقوم اخلا�سع لل�سريبة ب�سراء ال�سلع امل�ستعملة من اأي من الأ�سخا�س الآتية:

 اأ - �سخ�س غري خا�سع لل�سريبة فـي ال�سلطنة.

ب - �سخ�س خا�سع لل�سريبة، قام باحت�ساب ال�سريبة على تلك ال�سلع امل�ستعملة 
وفقا لآلية هام�س الربح مبوجب موافقة اجلهاز.

ج - �سخ�س خا�سع لل�سريبة، ل يحق له خ�سم �سريبة املدخالت على تلك ال�سلع 
امل�ستعملة وفقا لأحكام املادة )٥٦( من هذه الالئحة واملادة )٤2( من القانون.

املــادة ) 44 (

يكون ح�ساب هام�س الربح - لغر�س حتديد ال�سريبة امل�ستحقة على بيع ال�سلع امل�ستعملة 
فـي اإطار الن�ضاط املعتاد للخا�ضع لل�ضريبة - بالزيادة فـي قيمة مقابل بيع ال�ضلعة امل�ضتعملة 

خم�سوما منها كلفة �سراء هذه ال�سلعة، وذلك لكل �سلعة على حدة.
 ويتم احت�ساب ال�سريبة امل�ستحقة وفقا لالآتي:

  )هام�س الربح × معدل ال�سريبة(
ال�سريبة =

                   )100 ٪ + معدل ال�سريبة(

املــادة ) 45 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار "فاتورة هام�س ربح ذاتية" عند �سرائه ال�سلع امل�ستعملة 
من �سخ�س غري خا�سع لل�سريبة وفقا لأحكام الف�سل الثامن من هذه الالئحة.

كما يجب عليه الحتفاظ بال�سجالت املن�سو�س عليها فـي الف�سل الثامن من هذه الالئحة 
خالل املدة املحددة فـي املادة )٧0( من القانون، وفـي حالة عدم بيع ال�سلع امل�ستعملة عند 
الربح،  هام�س  لآلية  وفقا  بيعها  فـي  يرغب  لل�سريبة  اخلا�سع  وكان  املدة  هذه  انق�ساء 

فـيجب عليه الحتفاظ بهذه ال�سجالت حتى تاريخ بيع هذه ال�سلع.
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املــادة ) 46 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة الذي يقوم بتوريد �سلع م�ستعملة اإ�سدار فاتورة �سريبية اإلى 
العميل، مت�سمنة البيانات التي ت�سملها الفاتورة ال�سريبية واملن�سو�س عليها فـي الف�سل 
الثامن من هذه الالئحة فـيما عدا قيمة ال�سريبة، على اأن ي�سار فـيها اإلى اأن "ال�سريبة 

احت�سبت وفقا لآلية هام�س الربح".
لآلية  وفقا  امل�ستحقة  ال�سريبة  قيمة  بها  مدون  �سريبية  فاتورة  اإ�سدار  عليه  يجب  كما 
وفقا  لل�سياح  ال�سريبة  رد  لأغرا�س  لل�سائح  الفاتورة  اإ�سدار  عند  وذلك  الربـــح،  هامــــ�س 

للمادة )19٥( من هذه الالئحة.
املــادة ) 4٧ (

اأن يخ�سم  الربح  ال�سريبة وفقا لآلية هام�س  الذي يحت�سب  ل يحق للخا�سع لل�سريبة 
�سريبة املدخالت املحت�سبة على كلفة �سراء ال�سلع امل�ستعملة.

الفـــرع الثانــي

تعديــل قیمــة ال�ضريبــة

املــادة ) 48 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة تعديل قيمة ال�سريبة امل�ستحقة للتوريد فـي تاريخ لحق لتاريخ 
رف�س  اأو  اإلغاء  كان  �سواء  جزئيا(،  اأو  )كليا  التوريد  رف�س  اأو  اإلغاء  مت  حال  فـي  التوريد 

التوريد اإلزاميا اأو بالتفاق، وذلك وفقا لل�ضروط الآتية:
1 - اأن يتم الإلغاء اأو الرف�س بعد تاريخ ا�ستحقاق ال�سريبة.

2 - اأن ي�سدر اخلا�سع لل�سريبة اإ�سعار مدين على النحو املحدد فـي الف�سل الثامن من 
هذه الالئحة، على اأن يت�سمن هذا الإ�سعار اإ�سارة اإلى اأرقام الفواتري ال�سريبية 

التي مت مبوجبها التوريد امللغى.

3 - اأن يدون التخفـي�س وت�سوية ال�سريبة فـي القيود املحا�سبية.

٤ - اأن يتم ا�سرتجاع ال�سلع، واإعادة قيمة املقابل - كليا اأو جزئيا - خالل )3( ثالثة 
اأ�سهر من تاريخ التوريد فـي حالة ت�سليم ال�سلع، �سريطة األ يكون قد حقق اأي من 

املتعاقدين اأي منفعة مادية اأو غريها نتيجة لذلك.
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املــادة ) 49 (

يجوز للخا�ضع لل�ضريبة تخفـي�ض قيمة التوريد وفقا لل�ضروط الآتية:
1 - اأن يكون لديه �سيا�سة جتارية معلنة وثابتة للتخفـي�سات.

2 - اأن يكون التخفـي�ض ممنوحا مبوجب اإ�ضعار دائن على النحو املحدد فـي الف�ضل 
الثامن من هذه الالئحة. 

3 - اأن يدون التخفـي�س وت�سوية ال�سريبة فـي القيود املحا�سبية.

املــادة ) 50 (

ال�سريبة  مبلغ  زيادة  �ساأنه  من  تعديل  اأو  تغيري  حدوث  عند  لل�سريبة  للخا�سع  يجوز 
امل�ستحقة على التوريد الآتي:

1 - اأن ي�سدر اإ�سعار مدين على النحو املحدد فـي الف�سل الثامن من هذه الالئحة، 
على اأن يت�سمن هذا الإ�سعار اإ�سارة اإلى اأرقام الفواتري ال�سريبية الأ�سلية التي مت 

عليها التغيري اأو التعديل.

2 - اأن تعدل ال�سريبة امل�ستحقة فـي القيود املحا�سبية.

املــادة ) 51 (

تعذر حت�سيل  فـــي حال  امل�ستحقــة  ال�سريبـــة  قيــمة  تعديــــل  لل�سريبــــة  للخا�ســــع  يجــــوز 
املقابل - كليا اأو جزئيا - وفقا لل�ضروط الآتية:

1 - اأن يكون املقابل غري امل�ضدد قد ن�ضاأ ب�ضبب توريدات متعلقة بن�ضاط اخلا�ضع لل�ضريبة.

امل�سدد لقاء كل توريد فـي �سجالته  املقابل غري  اإدراج هذا  اأن يكون قد �سبق له   - 2
ودفاتره املحا�سبية امللزم باإم�ساكها وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة. 

3 - اأن يتخذ الإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )٥2( من هذه الالئحة، فـي حال 
اآلف  ال�سريبة )٥.000( خم�سة  املدون فـي �سجالته دون  التوريد  جتاوزت قيمة 

ريال عماين.

٤ - اأن يكون قد قام بالت�سريح عن ال�سريبة امل�ستحقة على التوريد و�سدادها للجهاز. 
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٥ - اأال تقل الفرتة الزمنية بني تاريخ ال�ضداد املحدد فـي الفاتورة ال�ضريبية وتاريخ 

التعديل وفقا لهذه املادة عن )12( اثني ع�ضر �ضهرا، وفـي حال عدم ت�ضمن الفاتورة 

تاريخ ال�ضداد، فـيعترب تاريخ ال�ضداد هو تاريخ الفاتورة.

اأن يكون اخلا�ضع لل�ضريبة قد قام ب�ضطب قيمة مقابل التوريد من احل�ضابات   - ٦

كديون معدومة.

للمادة  وفقا  لل�ضريبة  باخلا�ضع  مرتبطني  الأ�ضخا�ص  مت  قد  التوريد  يكون  اأال   -  ٧

)39( من هذه الالئحة.

8 - اأن يخطر العميل كتابة باملبلغ املعدل املرتبط بالتوريد، على اأن يت�ضمن االإخطار 

االإقرار  الواجب تعديله فـي  املدخالت  "هذا هو مبلغ �ضريبة  االآتي:  الن�ص على 

ال�ضريبي للفرتة التي يقع خاللها تاريخ هذا االإخطار".

وفـي جميع االأحوال يكون للخا�ضع لل�ضريبة تعديل قيمة ال�ضريبة على التوريدات خالل 

املن�ضو�ص  و)٦(  و)4(   )3( البنود  ا�ضتيفاء  تاريخ  من  �ضنوات  ثالث   )3( تتجاوز  ال  فرتة 

عليها فـي هذه املادة. 

املــادة ) 52 (

ت�ضمل االإجراءات الالزمة لتح�ضيل املقابل غري امل�ضدد االآتي:

1 - �ضدور حكم نهائي باإلزام ال�ضخ�ص املدين باأداء الدين للخا�ضع لل�ضريبة.

2 - ا�ضت�ضدار اخلا�ضع لل�ضريبة اأمر اأداء بالدين من القا�ضي املخت�ص.

3 - اإثبات الدين فـي اإجراءات ح�ضر وت�ضفـية تركة املدين فـي حالة وفاته اأمام املحكمة 

املخت�ضة.

ال�ضركة  وت�ضفـية  حل  حالة  فـي  امل�ضفـي  اأمام  بالدين  لل�ضريبة  اخلا�ضع  ادعاء   -  4

املدينة.

٥ - اتخاذ االإجراءات الالزمة لتحقيق الدين وقبوله نهائيا فـي حالة احلكم باإ�ضهار 

اإفال�ص املدين اأمام مدير التفلي�ضة.

٦ - اال�ضرتاك فـي ال�ضلح الق�ضائي، اأو ال�ضلح مع تخلي املدين عن اأمواله فـي حالة 

�ضدور حكم باإ�ضهار اإفال�ضه والت�ضديق على ال�ضلح.
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٧ - اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق الدين فـي حالة احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح 
الواقي مـن الإفال�س اأمام قا�سي ال�سلح.

8 - اأي اإجراء اآخر يرتـب عليـه القانون اأثرا مماثال لالآثار التي تنتج عن الإجراءات 
امل�سار اإليها فـي هذه املادة.

املــادة ) 53 (

نتيجة  التوريد  عن  امل�ستحقة  ال�سريبة  بتعديل  قام  الذي  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
تعذر حت�سيل املقـــابل - جزئيا اأو كليا - اأن يحتفظ ب�سجل يدون فـيه الآتي:

1 - جميع املبالغ غري املح�سلة التي مت �سطبها كديون معدومة.

2 - قيمة ال�سريبة املراد ا�سرتجاعها.

3 - الفرتة ال�سريبية التي تتم فـيها املطالبة بقيمة ال�سريبة.

٤ - قيمة ال�سريبة التي مت احت�سابها عن كل توريد.

٥ - الفرتة ال�سريبية التي مت فـيها الت�سريح عن �سريبة املخرجات.

٦ - املبالغ املح�سلة لكل توريد - اإن وجدت -.

٧ - ا�سم العميل وعنوانه.

8 - تاريخ الفاتورة ال�سريبية ورقمها، اأو ما فـي حكمها.

وفـي حال مت حت�سيل املبالغ غري املح�سلة اأو التي مل يتم تعديلها - جزئيا اأو كليا -، ت�سبح 
�سريبة املخرجات املرتبطة بها م�ستحقة فـي الفرتة ال�سريبية التي مت فـيها حت�سيل هذه 

املبالغ وذلك فـي حدود املبالغ املح�سلة.

الفـــرع الثالــث

خ�ضــم �ضريبــة املدخــالت

املــادة ) 54 (

 )٤1( املادة  حلكم  وفقا  حتملها،  التي  املدخالت  �سريبة  خ�سم  لل�سريبة  للخا�سع  يحق 
من القانون، اإذا مت ا�ستخدامها للقيام بتوريدات خا�سعة لل�سريبة، اأو توريدات اإلى خارج 
ال�سلطنة - فـي اأي من دول املجل�س املطبقة لل�سريبة - والتي كانت �ستعد توريدا خا�سعا 

لل�سريبة لو متت فـي ال�سلطنة.
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املــادة ) 55 (

بامل�ستندات  الحتفاظ  املدخالت،  �سريبة  بخ�سم  للقيام  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
الآتية:

1 - الفواتري ال�سريبية الأ�سلية.

2 - امل�ستندات التي تثبت قيامه بعمليات ال�سترياد، و�سداده لل�سريبة عليها.

التــي تبني �سريبة املخرجات، وذلك فـي حالة  3 - �سجالتــــه واإقراراتـــه ال�سريبيـــة 
خ�سوع التوريد لل�سريبة وفقا لآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي، اأو فـي حالة 

تاأجيل �سداد ال�سريبة عند ال�سترياد.

املــادة ) 56 (

ل يجوز للخا�سع لل�سريبة خ�سم �سريبة املدخالت على ال�سلع واخلدمات الآتية، اإل فـي 
حالة قيامه لحقا بتوريدها:

1 - ال�سلع اأو اخلدمات امل�ستخدمة لأغرا�س اخلدمات الرتفـيهية.

2 - املركبات الآلية وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها لال�ستخدام ال�سخ�سي، ويق�سد 
اأي مركبة م�سممة وموؤهلة لنقل   - البند  فــــي تطبيــق هذا   - الآلـــية  باملركبـــات 
ما ل يزيد على )10( ع�سرة ركاب مبن فـيهم ال�سائق، وي�ستثنى من ذلك املركبات 

امل�ضتخدمة فـي ن�ضاط تاأجري املركبات، اأو املركبات امل�ضجلة كمركبات طوارئ.

3 - خدمات متوين الأغذية وامل�سروبات.

املــادة ) 5٧ (

مت  خدمات  اأو  �سلع  على  مدخالت  �سريبة  حتمله  عند  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
ا�ضتخدامها لغري اأغرا�ض الن�ضاط - كليا اأو جزئيا -، اإجراء توزيع ل�ضريبة املدخالت وفقا 

لأ�س�س ال�ستخدام الفعلي لل�سلع اأو اخلدمات حمل اخل�سم.
ويق�سد بتوزيع �سريبة املدخالت، التعديالت التي يتوجب على اخلا�سع لل�سريبة اإجراوؤها 
واملواد )٥8( و)٥9( و)٦0( من هذه  املادة،  املدخالت وفقا حلكم هذه  على خ�سم �سريبة 

الالئحة.
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املــادة ) 58 (

يحق للخا�سع لل�سريبة عند حتمله �سريبة املدخالت على �سلع اأو خدمات مت ا�ستخدامها 
املادة )٤2(  للقيام بتوريدات خا�سعة لل�سريبة واأخرى معفاة من ال�سريبة وفقا لأحكام 

من القانون، الآتي:
لغر�س  امل�ستخدمة فقط  واخلدمات  ال�سلع  على  املدخالت  �سريبة  كامل  - خ�سم   1

القيام بتوريدات خا�سعة لل�سريبة.

لغر�س  امل�ستخدمة فقط  ال�سلع واخلدمات  املدخالت على  عـــــدم خ�سم �سريبة   -  2
القيام بتوريدات معفاة من ال�سريبة.

امل�ستخدمة للقيام بتوريدات  ال�ســلع واخلدمات  3 - خ�ســـم �سريـــبة املدخـــالت علــى 
الن�سبي  اخل�سم  لقواعد  وفقا  ال�سريبة،  من  معفاة  واأخرى  لل�سريبة  خا�سعة 

املن�سو�س عليها فـي املواد من )٥9( اإلى )٦٤( من هذه الالئحة.

املــادة ) 59 (

املدخالت  �سريبة  مبلغ   - الفرع  هذا  اأحكام  تطبيق  لأغرا�س   - الن�سبي  باخل�سم  يق�سد 
التي يحق للخا�سع لل�سريبة خ�سمها فـي كل فرتة �سريبية، عند حتمله �سريبة مدخالت 
معفاة  واأخرى  لل�سريبة  خا�سعة  بتوريدات  للقيام  ا�ستخدامها  مت  خدمات  اأو  �سلع  على 
من ال�سريبة معا خالل تلك الفرتة، ويتم احت�ساب اخل�سم الن�سبي فـي نهاية كل فرتة 

�سريبية عن التوريدات التي متت خاللها وفقا لالآتي:

)قيمة اإجمايل التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة(                        × ٪100
)قيمة اإجمايل التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة والتوريدات املعفاة من ال�سريبة(

مبدئيا،  خ�سما  �سريبية  فرتة  كل  فـي  خ�سمه  مت  الذي  املدخالت  �سريبة  مبلغ  ويعترب 
ويخ�سع للخ�سم الن�سبي ال�سنوي وفقا لأحكام املادة )٦0( من هذه الالئحة.

املــادة ) 60 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة، فـي نهاية كل �سنة �سريبية احت�ساب اخل�سم الن�سبي ال�سنوي 
حالة  فـي  وذلك  ال�سريبية،  ال�سنة  عن  للخ�سم  القابلة  املدخالت  �سريبة  مبلغ  لتحديد 
خا�سعة  بتوريدات  للقيام  ا�ستخدامها  مت  خدمات  اأو  �سلع  على  مدخالت  �سريبة  حتمله 

لل�سريبة واأخرى معفاة من ال�سريبة معا خالل تلك ال�سنة ال�سريبية.
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ويتم احت�ساب اخل�سم الن�سبي ال�سنوي وفقا لالآتي: )تقرب اإلى ثالثة منازل ع�سرية(

٪100 × 
        )قيمة اإجمايل التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة خالل ال�سنة ال�سريبية(           

)قيمة اإجمايل التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة واملعفاة من ال�سريبة خالل ال�سنة ال�سريبية ( 

ويكون حتديد �سريبة املدخالت القابلة للخ�سم عن ال�سنة ال�سريبية على النحو الآتي:
1 - اإذا كان مبلغ �سريبة املدخالت املحت�سب من تطبيق اخل�سم الن�سبي ال�سنوي يزيد 
على املبلغ املحت�سب بالتطبيق للمادة )٥9( من هذه الالئحة، يجوز خ�سم مقدار 
ال�سنة  نهاية  تلي  التي  الأولى  ال�سريبية  للفرتة  ال�سريبي  الإقرار  فـي  الزيادة 

ال�سريبية.

2 - اإذا كـــان مبلـــغ �سريبـــة املدخـــالت املحت�ســـب من تطبيق اخل�سم الن�سبي ال�سنوي 
ل يجاوز املبلغ املحت�سب بالتطبيق للمادة )٥9( من هذه الالئحة، فـيجب �سداد 
فرق ال�سريبة عند تقدمي الإقرار ال�سريبي للفرتة ال�سريبية الأولى التي تلي 

نهاية ال�سنة ال�سريبية.

املــادة ) 61 (

عن  عو�سا  الن�سبي  اخل�سم  لحت�ساب  بديلة  طريقة  ا�ستخدام  لل�سريبة  للخا�سع  يجوز 
طريقة احت�ساب اخل�سم الن�سبي املن�سو�س عليها فـي املادة )٥9( من هذه الالئحة، ب�ضرط الآتي:

1 - اأن تنتج الطريقة البديلة لحت�ضاب اخل�ضم الن�ضبي توزيعا مقبول.

2 - اأن تعتمد هذه الطريقة على مبداأ ال�ستخدام الفعلي لل�سلع واخلدمات.

3 - اأن تت�سمن هذه الطريقة تعديال �سنويا للخ�سم.

املــادة ) 62 (

وفقا  الن�سبي  اخل�سم  لحت�ساب  بديلة  طريقة  ل�ستخدام  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
لأحكام املادة )٦1( من هذه الالئحة، تقدمي طلب اإلى اجلهاز، على اأن ي�ستمل الطلب على 

البيانات وامل�ستندات الآتية:
1 - البيانات العامة للخا�سع لل�سريبة ورقم التعريف ال�سريبي اخلا�س به.

2 - ا�سم ال�سخ�س امل�سوؤول لدى اخلا�سع لل�سريبة وعنوانه.

3 - اأ�سباب عدم ا�ستخدام طريقة اخل�سم الن�سبي املحددة فـي املادة )٥9( من هذه الالئحة.
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٤ - و�سف كامل للطريقة البديلة لحت�ساب اخل�سم الن�سبي.
٥ - التاريـــخ املقتـــرح لبـــدء تطبــيق الطريقة البديلة لحت�ساب اخل�سم الن�سبي، على 

األ تقع فـي تاريخ �سابق لتاريخ الطلب.
اأرقام  اإلى  ت�ستند  الن�سبي،  اخل�سم  لحت�ساب  البديلة  للطريقة  عملية  اأمثلة   -  ٦
الن�سبي  اخل�سم  احت�ساب  طريقة  مع  مقارنة  ال�سابقة،  ال�سريبية  ال�سنوات  من 

املن�سو�س عليها فـي املادة )٥9( من هذه الالئحة.
املــادة ) 63 (

يجب على اجلهاز اأن يبت فـي الطلب املقدم ل�ستخدام الطريقة البديلة لحت�ساب اخل�سم 
الن�سبي خالل مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء مقدم الطلب جميع 

البيانات وامل�ستندات، واإل اعترب الطلب مرفو�سا.
ويجوز ملقدم الطلب اأن يتظلم من القرار ال�سادر برف�س تطبيق طريقة بديلة لحت�ساب 
اإخطاره،  تاريخ  من  يوما  �ستون   )٦0( اأق�ساها  مدة  خالل  الرئي�س  اإلى  الن�سبي  اخل�سم 

ويعترب عدم الرد على التظلم خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�ضا له.
ول يجوز للخا�سع لل�سريبة البدء با�ستخدام الطريقة البديلة لحت�ساب اخل�سم الن�سبي 

اإل بعد احل�سول على موافقة اجلهاز على ذلك واإعالنه بالقرار.

املــادة ) 64 (

يجوز للجهاز اتخاذ الإجراءات الالزمة لإلغاء قرار ا�ستخدام الطريقة البديلة لحت�ساب 
اأنها ل توزع �ضريبة املدخالت ب�ضكل �ضحيح، ب�ضرط اإخطار  اإذا تبني له  اخل�ضم الن�ضبي 
طريقة  ا�ستخدام  احلالة  هذه  فـي  لل�سريبة  اخلا�سع  وعلى  بذلك،  لل�سريبة  اخلا�سع 

احت�ساب اخل�سم الن�سبي املن�سو�س عليها فـي املادة )٥9( من هذه الالئحة.

املــادة ) 65 (

اخلا�سع  على  يجب  القانون،  من   )٤٥( املادة  من  و)2(   )1( البندين  اأحكام  تطبيق  فـي 
لل�سريبة عند تلقيه اإ�سعار دائن يتعلق بفاتورة �سريبية �سبق اأن منحته حق خ�سم ال�سريبة 
)كليا اأو جزئيا(، تعديل �سريبة املدخالت بقيمة ال�سريبة التي يت�سمنها الإ�سعار الدائن، 

وذلك خالل الفرتة ال�سريبية التي مت خاللها ا�ستالمه.
وفـي حال مت تطبيق التوزيع فـيما يتعلق بالفاتورة الأ�سلية وفقا لأحكام املواد من )٥٧( حتى )٦0( 

من هذه الالئحة، فاإنه يتوجب تطبيق التوزيع على الإ�سعار الدائن.
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املــادة ) 66 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة فـي حال �سبق له اأن خ�سم �سريبة مدخالت عند تلقيه لل�سلع 
واخلدمات املوردة له، دون اأن يقوم ب�سداد مقابل التوريد اأو تعديله )كليا اأو جزئيا(، تعديل 
�ضريبة املدخالت التي �ضبق له خ�ضمها وذلك عند انطباق �ضروط تعديل قيمة ال�ضريبة 

املن�سو�س عليها فـي املواد من )٤8( حتى )٥3( من هذه الالئحة.
الفــرع الرابــع

الأ�ضــول الراأ�ضمالیــة

املــادة ) 6٧ (

 - القانون  من   )٤٥( املادة  من   )٤( البند  حكم  تطبيق  فـي   - الراأ�سمالية  بالأ�سول  يق�سد 
للخا�سع  العمل  اأ�سول  من  جزءا  ت�سكل  التي  املادية  وغري  املادية  الراأ�سمالية  الأ�سول 
وت�سمل  ا�ستثمار،  و�سيلة  اأو  عمل  كاأداة  الأجل  الطويل  لال�ستعمال  واملخ�س�سة  لل�سريبة 

الآتي:
1 - حيازة، اأو �سراء، اأر�س اأو مبنى، اأو اأر�س ومبنى معا.

2 - اإن�ساء اأي مبنى.
املــادة ) 68 (

يجب تعديل �سريبة املدخالت التي �سبق للخا�سع لل�سريبة خ�سمها فـيما يتعلق بالأ�سول 
الأجل، و)٥( خم�س  الطويلة  الراأ�سمالية  �سنوات لالأ�سول  الراأ�سمالية خالل )10( ع�سر 
�سنوات لالأ�سول الراأ�سمالية الأخرى، على اأن تبداأ التعديالت املتعلقة بالأ�سول الراأ�سمالية 
اعتبارا من بداية ال�سنة ال�سريبيـــة التـــي تـــم خاللهــــا �ســـراء هذه الأ�ســـول اأو حيازتهـــا، 

اأو اإن�ساوؤها.
املــادة ) 69 (

لالأ�سل  �سرائه  عند  لل�سريبة  اخلا�سع  حتملها  التي  املدخالت  �سريبة  خ�سم  يكون 
الراأ�سمايل وفقا لأحكام املواد )٥٧( و)٥8( و)٥9( و)٦0( و)٦٦( من هذه الالئحة، ويكون 
تعديل �سريبة املدخالت فـي نهاية كل �سنة �سريبية تقع �سمن فرتة التعديل وفقا لالآتي:

ال�سريبة الواجب تعديلها = 
جمموع �سريبة املدخالت على الأ�سول الراأ�سمالية × )ن�سبة اخل�سم املبدئي - ن�سبة اخل�سم ال�سنوية(

 فرتة التعديل

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

 ويجب مراعاة الآتي عند اإجراء التعديل على �سريبة املدخالت وفقا حلكم هذه املادة:

1 - اأن تكون ن�سبة اخل�سم املبدئي هي ن�سبة اخل�سم امل�ستخدمة لدى �سراء الأ�سل 

الأ�سل  على  مدخالت  �سريبة  لل�سريبة  اخلا�سع  تكبد  حال  وفـي  الراأ�سمايل، 

يتم  ال�ضتخدام،  لغر�ض  واحدة  �ضريبية  �ضنة  من  اأكرث  مدى  على  الراأ�ضمايل 

احت�ساب ن�سبة اخل�سم املبدئي وفقا لالآتي: )مقربة اإلى ثالثة منازل ع�سرية(

اإجمايل �سريبة املدخالت القابلة للخ�سم فـي جميع ال�سنوات ال�سريبية

اإجمايل �سريبة املدخالت التي تكبدها فـي جميع ال�سنوات ال�سريبية

اإلى اجلهاز للح�سول على موافقته  ويجوز للخا�سع لل�سريبة تقدمي طلب كتابي 

لحت�ساب ن�سبة اخل�سم املبدئي وفقا لالأ�س�س التي يحددها اجلهاز.

عن  املدخالت  �سريبة  على  التعديل  لإجراء  الأولى  ال�سريبية  ال�سنة  تكون  اأن   -  2

الأ�سول الراأ�سمالية، هي ال�سنة ال�سريبية التي ا�ستخدم فـيها الأ�سل لأول مرة، 

اأو اأ�سبح فـيها متاحا لال�ستخدام.

ل�سنة  الكلية  املدخالت  �سريبة  خ�سم  ن�سبة  هي  ال�سنوية،  اخل�سم  ن�سبة  تكون   -  3

اخلا�سع  اأن�سطة  جميع  مراعاة  مع  التعديل،  فرتة  �سمن  تقع  معينة  �سريبية 

لل�سريبة فـي تلك ال�سنة ال�سريبية.

واإذا كانت قيمة ال�سريبة الواجب تعديلها �سالبة بحيث متثل حق خ�سم اإ�سافـي 

وفقا لأحكام هذه املادة، فاإنه يجوز املطالبة بهذا املبلغ ك�سريبة مدخالت اإ�سافـية 

�سمن الفرتة ال�سريبية الأولى التالية لنهاية تلك ال�سنة ال�سريبية، اأما اإذا كانت 

قيمة ال�سريبة الواجب تعديلها موجبة بحيث متثل تقييدا اإ�سافـيا حلق اخل�سم 

وفقا لأحكام هذه املادة، فاإنه يجب تعديل هذا املبلغ ك�سريبة مدخالت فـي الفرتة 

ال�سريبية الأولى التالية لنهاية تلك ال�سنة ال�سريبية.

واإذا مل يتم ا�ستخدام الأ�سل الراأ�سمايل للقيام باأي توريدات خا�سعة لل�سريبة فـي اأي �سنة 

�سريبية، تكون ن�سبة اخل�سم املبدئي اأو ن�سبة اخل�سم ال�سنوي هي )0٪( �سفر باملائة.
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املــادة ) ٧0 (

اإذا قام اخلا�سع لل�سريبة اأثناء فرتة التعديل بالت�سرف فـي الأ�سول الراأ�سمالية، اأو فـي 
حال مل يعد موؤهال للت�سجيل فـي ال�سريبة، فاإنه يتوجب عليه اإجراء تعديل نهائي وفقا لالآتي:

�سريبة املدخالت التي مت حتملها عند �سراء الأ�سل الراأ�سمايل ×عدد �سنوات فرتة التعديل املتبقية×)ن�سبة التعديل النهائية - ن�سبة اخل�سم املبدئي(
عدد �سنوات فرتة التعديل

وتكون ن�سبة التعديل النهائية لتطبيق حكم هذه املادة، وفقا لالآتي:
1 - )100٪( مائة باملائة اإذا كان الت�سرف فـي الأ�سول الراأ�سمالية اخلا�سعة لل�سريبة.
2 - )0٪( �سفر باملائة اإذا كان الت�سرف فـي الأ�سول الراأ�سمالية املعفـية من ال�سريبة، 

اأو فـي حال مل يعد اخلا�سع لل�سريبة موؤهال للت�سجيل فـي ال�سريبة.
3 - فـي حال نتج عن الت�ضرف فـي الأ�ضول الراأ�ضمالية توريد اأ�ضل ي�ضتخدم للقيام 
ن�سبة  احت�ساب  يتم  ال�سريبة،  من  معفاة  واأخرى  لل�سريبة  خا�سعة  بتوريدات 
القيمة  على  مق�سومة  لل�سريبة  اخلا�سعة  القيمة  بن�سبة  النهائية  التعديل 

الإجمالية.
فـي  ت�سرره،  اأو  الراأ�سمايل  الأ�سل  فقدان  عند  نهائي  تعديل  اإجراء  يتوجب  ل   -  ٤
حال ل ميكن اإ�ضالحه قبل نهاية فرتة التعديل، �ضريطة ا�ضتيفاء جميع ال�ضروط 

الواردة فـي املادة )٧2( من هذه الالئحة.
وفـي جميع الأحوال يجب اأن يتم التعديل فـي الفرتة التي مت فـيها الت�سرف فـي الأ�سل 
التعديل  اإجراء  فـيها، ويجب  اأو مل يعد اخلا�سع لل�سريبة موؤهال للت�سجيل  الراأ�سمايل، 
فـي اآخر اإقرار عن الفرتة ال�سريبية الأخرية التي يتوجب تقدمي الإقرار ال�سريبي عنها.

املــادة ) ٧1 (

فـي حال قام اخلا�سع لل�سريبة الذي اأجرى التعديالت املتعلقة بالأ�سول الراأ�سمالية وفقا 
حتويل  من  كجزء  اأ�سول  بتحويل  الالئحة،  هذه  من   )٧2( وحتى   )٦8( من  املواد  لأحكام 
ن�ساطه وفقا لأحكام املادة )13( من هذه الالئحة، اأو باخلروج من املجموعة ال�سريبية، اأو 
بالن�سمام اإلى جمموعة �سريبية، فاإنه يجب عليه تعديل ال�سريبة فـي اليوم ال�سابق لتحويل 
الأ�سل، اأو لالن�سمام اإلى املجموعة ال�سريبية، اأو للخروج من املجموعة ال�سريبية، ويجب 
على املالك اجلديد لالأ�ضل الراأ�ضمايل، اأو ممثل املجموعة ال�ضريبية، اأو اخلا�ضع لل�ضريبة الذي 
خرج من املجموعة ال�سريبية، اإجراء التعديالت لالأ�سول الراأ�سمالية عن فرتات التعديل 

احلالية واملتبقية وفقا للمادتني )٦9( و)٧0( من هذه الالئحة حتى نهاية فرتة التعديل.
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 الفــرع اخلامــ�س

خ�ضم �ضريبة املدخالت فـي حالت خا�ضة

املــادة ) ٧2 (

ل يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتعديل �سريبة املدخالت فـي حال مت فقدان اأو تلف اأو �سرقة 
ال�سلــــع املــــوردة له، ويجـــب عليـــه اإخطــــار اجلهـــاز بالفقـــدان والتلف وال�سرقة خالل مدة 
ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ علمه بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س، على 
اأن ترفق به التقارير وامل�ستندات املثبتة مبا فـي ذلك امل�ستندات الدالة على الفقد اأو التلف 

اأو ال�سرقة و�سببه، وتقرير بالأ�سرار الناجتة.
وللجهاز اإجراء معاينة ملقر العمل لإثبات واقعة الفقد اأو التلف اأو ال�سرقة، وذلك خالل 
املعاينة،  فـي حم�سر  الواقعة  اإثبات  ويتم  الإخطار،  ت�سلمه  تاريخ  يوما من  )30( ثالثني 
وفـي حال عدم قيام اجلهاز مبعاينة مقر اخلا�سع لل�سريبة خالل تلك املدة، فال يتوجب 
علـــى اخلا�ســـع لل�سريبـــة اإجـــراء تعديـــل علـــى �سريبــة املدخالت على ال�سلع حمل الفقد 

اأو التلف اأو ال�سرقة.
ويلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتعديل �سريبة املدخالت حمل الفقد اأو التلف اأو ال�سرقة اإذا مل 
يقدم الإخطار املن�سو�س عليه فـي الفقرة الأولى من هذه املادة خالل املدة املحددة، اأو اإذا 

ثبت للجهاز عدم �سحة التقارير وامل�ستندات املقدمة من اخلا�سع لل�سريبة.

املــادة ) ٧3 (

يحق للخا�سع لل�سريبة خ�سم �سريبة املدخالت التي �سبق له حتملها على ال�سلع املوردة 
له اأو التي ا�ضتوردها خالل الفرتة التي ت�ضبق تاريخ ت�ضجيله، وذلك وفقا لل�ضروط الآتية:
1 - اأن تكون ال�سلع املوردة له اأو التي ا�ستوردها متت خالل فرتة ل تتجاوز )3( ثالث 
�ضنوات �ضابقة لتاريخ ت�ضجيله، وب�ضرط اأن تكون ال�ضلع ل تزال متاحة لال�ضتخدام 

فـي هذا التاريخ.

2 - اأن يكون له احلق فـي خ�سم �سريبة املدخالت على هذه ال�سلع وفقا لأحكام القانون 
وهذه الالئحة.
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املــادة ) 74 (

اخلدمات  على  حتملها  له  �سبق  التي  املدخالت  �سريبة  خ�سم  لل�سريبة  للخا�سع  يحق 

املوردة له قبل تاريخ ت�سجيله، وذلك وفقا لل�سروط الآتية:

1 - اأن تكون اخلدمات املوردة قد متت خالل فرتة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر �سابقة 

لتاريخ ت�سجيله.

اأن يكون له احلق فـي خ�سم �سريبة املدخالت على هذه اخلدمات وفقا لأحكام   - ٢

القانون وهذه الالئحة.

املــادة ) 75 (

تاريخ  قبل  اقتناوؤها  مت  راأ�سمالية  اأ�سول  لأي  للخ�سم  القابلة  املدخالت  �سريبة  حتدد 

الت�سجيل وفقا لالآتي:

اإجمايل �سريبة املدخالت املتحملة على الأ�سول الراأ�سمالية × القيمة الدفرتية ال�سافية

قيمة �سراء الأ�سول الراأ�سمالية اأو حيازتها

وفـي حال مت ا�ستخدم الأ�سول الراأ�سمالية - كليا اأو جزئيا - لغري اأغرا�ض الن�ساط، يجب 

توزيع ال�سريبة املحت�سبة وفقا لأحكام املادة )57( من هذه الالئحة، وفـي حال ا�ستخدام 

الأ�سول للقيام بتوريدات خا�سعة لل�سريبة واأخرى معفاة من ال�سريبة، تطبق الأحكام 

الواردة فـي املواد )58( و)59( و)60( من هذه الالئحة على ال�سريبة املحت�سبة.

املــادة ) 76 (

يكون حتديد مبلغ �سريبة املدخالت على الأ�سول الراأ�سمالية قبل تاريخ الت�سجيل والذي 

يتوجب تعديله هو املحت�سب وفقا حلكم املادة )75( من هذه الالئحة، على اأن يتم التعديل 

وفقا لأحكام املواد )69( و)70( و)7٢( من هذه الالئحة.

التعديل  يبداأ  اأن  وعلى  الالئحة،  هذه  من   )68( املادة  حلكم  وفقا  التعديل  فرتة  وتكون 

ابتداء من ال�سنة ال�سريبية التي مت فـيها اقتناء الأ�سل الراأ�سمايل.

املــادة ) 77 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة لإجراء خ�سم �سريبة املدخالت التي �سبق له اأن حتملها على 

اأن يتقدم بطلب اإىل اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ال�سلع واخلدمات قبل تاريخ ت�سجيله 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سجيله، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية:
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1 - و�سف ال�سلع واخلدمات املطلوب خ�سم �سريبتها.

2 - رقم فاتورة ال�سراء وتاريخها لكل �سلعة اأو خدمة.

3 - ال�سريبة امل�سددة لكل فاتورة.

٤ - اإجمايل ال�سريبة املطلوب خ�سمها.

٥ - ا�سم املورد وعنوانه لكل �سلعة وخدمة.

٦ - رقم التعريف ال�سريبي لكل مورد �سلع اأو خدمات.

٧ - قائمة جرد بكافة ال�سلع حمل الطلب فـي اليوم ال�سابق لتاريخ ت�سجيله، اإذا كانت 
ال�سلع فـي املخزن تتجاوز قيمتها )٥0.000( خم�سني األف ريال عماين، ويجب اأن 

تكون هذه القائمة مدققة من مراقب ح�سابات معرتف به فـي ال�سلطنة.

8 - امل�ستندات املن�سو�س عليها فـي املادة )٥٥( من هذه الالئحة.

9 - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها اجلهاز.

املــادة ) ٧8 (

ا�ستيفاء  تاريخ  اأق�ساها )30( ثالثون يوما من  البت فـي الطلب خالل مدة  على اجلهاز 
اأن  على  الالئحة،  هذه  من   )٧٧( املادة  فـي  عليها  املن�سو�س  وامل�ستندات  البيانات  جميع 
يت�سمن القرار ال�سادر من اجلهاز قيمة ال�سريبة املوافق على خ�سمها، ويعترب انق�ساء 

هذه املدة دون رد رف�سا للطلب.
املن�سو�س  ال�سريبي  بالرقابة والفح�س  املتعلقة  الأحكام  الطلب  اأن يطبق على  وللجهاز 

عليها فـي القانون وهذه الالئحة.
ويجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يتظلم من القرار ال�سادر برف�س الطلب اإلى الرئي�س خالل 
اإعالنه بالقرار، ويعترب عدم الرد على التظلم  اأق�ساها )٦0( �ستون يوما من تاريخ  مدة 

خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�ضا له.
ويكون للخا�سع لل�سريبة اإجراء خ�سم �سريبة املدخالت اعتبارا من الإقرار ال�سريبي عن 

الفرتة ال�سريبية التي تلي الفرتة التي مت خاللها اإخطاره مبوافقة اجلهاز.
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 الف�ضــل ال�ضــاد�س

التوريدات املعفاة واخلا�ضعة ملعدل ال�ضفر باملائة

الفــرع الأول

التوريــدات املعفــاة مــن ال�ضريبــة

املــادة ) ٧9 (

تعفى من ال�سريبة - فـي تطبيق حكم البند )1( من املادة )٤٧( من القانون - اخلدمات 
العماين  املركزي  البنك  من  لها  املرخ�س  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  توردها  التي  املالية 
اأي جهة من جهات الخت�سا�س التي توؤ�س�س بها ملمار�سة الأعمال امل�سرفـية، با�ستثناء  اأو 
اأو خ�سم جتاري، وت�سمل  اأو عمولة  اخلدمات املالية التي يكون فـيها �سداد املقابل كر�سم 

اخلدمات املالية املعفاة من ال�سريبة الآتي:
1 - توفـري القرو�س وحتويلها وال�سلف.

2 - الئتمان، مبا فـي ذلك اأق�ضاط الئتمان فـي معامالت ال�ضراء التاأجريي اأو الإيجار 
املنتهي بالتملك و�سمان الئتمان.

3 - اإيداع الأموال فـي احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفـري والإيداع.
واملعامالت  الآجلة واخليارات  والعقود  كامل�ستقات  املالية  الأدوات  واإ�سدار  توريد   -  ٤

املماثلة.
٥ - توريد واإ�سدار الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية الأخرى.

٦ - نقل ملكية اأي اأوراق مالية اأو م�ستقات تتعلق باأي اأوراق مالية.
٧ - خدمات التاأمني على احلياة.

وتعامل توريدات اخلدمات املالية التي تتم مبوجب اأي معاملة مالية اإ�سالمية بذات املعاملة 
املطبقة على املنتجات التقليدية، �سريطة اأن يكون من بني اأطراف املعاملة �سخ�س مرخ�س 
له مبزاولة الأعمال املالية الإ�سالمية امل�سرفـية اأو غريها بالتطبيق للقوانني املعمول بها.

املــادة ) 80 (

القانون - خدمات  املادة )٤٧( من  البند )2( من  تعفى من ال�سريبة - فـي تطبيق حكم 
الرعاية ال�سحية التي توردها املوؤ�س�سات الطبية املرخ�سة وفقا للقوانني املعمول بها فـي 

ال�سلطنة.
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وت�سمل خدمات الرعاية ال�سحية ب�سفة خا�سة الآتي:
1 - خدمات الطب العام.

2 - خدمات الطب التخ�س�سي.

3 - خدمات خمتربات وطب الأ�سنان.

٤ - خدمات الطب النف�سي.

٥ - خدمات العالج الفـيزيائي.

٦ - خدمات التمري�س فـي امل�ست�سفـيات اأو دور الرعاية اأو املوؤ�س�سات املرخ�سة املماثلة.

٧ - خدمات القبالة.

8 - اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية لالأفراد.

9 - خدمة العمليات اجلراحية والرتميمية والتجميلية.

كما ت�سمل خدمات الرعاية ال�سحية، وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها - ب�سفة خا�سة - الآتي:
1 - نقل املر�سى واجلرحى فـي �سيارات اإ�سعاف.

2 - تاأمني الإقامة واملاأكل وامل�سرب.

3 - نفقات غرف العمليات.

٤ - الأدوية واملواد الطبية.

ذات  اخلدمات  توريد  ال�سحية  الرعاية  بخدمات  املرتبطة  واخلدمات  ال�سلع  ت�سمل  ول 
الطابع التجاري كتوريد الطعام وامل�سروب للزوار وتاأمني مواقف ال�سيارات للزوار، وكافة 
الأعمال التي ل تدخل �سمن املعاجلة الطبية كبدل ا�ستئجار جهاز تلفاز اأو بدل مكاملات 

هاتفـية.
املــادة ) 81 (

القانون - خدمات  املادة )٤٧( من  البند )3( من  تعفى من ال�سريبة - فـي تطبيق حكم 
التعليم املرخ�س لها من  التي توردها موؤ�س�سات  املرتبطة بها  التعليم وال�سلع واخلدمات 
اجلهات املخت�ضة فـي جمال التعليم فـي ال�ضلطنة، با�ضتثناء الدورات التي تقدم خارج املناهج 
الدرا�سية املعتمدة، ويق�سد باخلدمات التعليمية، اخلدمات التي تقدم لغايات التعليم وفقا 

ملا تنظمه وحتدده القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة، وت�سمل - ب�سفة خا�سة - الآتي: 
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1 - التعليم فـي مراحل الرو�سة واحل�سانة.
2 - التعليم فـي جميع املراحل الدرا�سية.

3 - التعليم العايل.
٤ - التعليم املهني والتقني، )التعليم النظري اأو العملي لـتاأهيل الأ�سخا�س ملمار�سة 

مهنة اأو حرفة ما(.
٥ - التعليم املخ�س�س لكبار ال�سن.

٦ - التعليم املخ�س�س لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبا فـي ذلك املكفوفون وال�سم والبكم.
٧ - تعليم اللغات.

8 - معاهد التدريب املهني.
املرتبطة  واخلدمات  ال�سلع  التعليم،  بخدمات  املرتبطة  واخلدمات  بال�سلع  يق�سد  كما 
مبا�ضرة بالتعليم واملقدمة من قبل موؤ�ض�ضات التعليم املرخ�ض لها اأو من خاللها، �ضرط اأن 

تكون حم�سورة فقط بالطالب ومكملة خلدمات التعليم، وت�سمل الآتي:
1 - تاأمني الإقامة واملاأكل وامل�سرب.

2 - تنظيم ن�ساطات اأو ندوات ثقافـية اأو تعليمية اأو مهنية.
3 - تنظيم الرحالت، �ضرط اأن ترتبط هذه الرحالت مبنهاج درا�ضي حمدد.

٤ - توريد املواد التعليمية، �ضرط اأن ترتبط هذه املواد مبنهاج درا�ضي حمدد.
٥ - تاأمني نقل الطالب.

٦ - توريد الزي الدرا�سي.
املــادة ) 82 (

يق�سد بالأرا�سي غري املطورة )الأرا�سي الف�ساء( - فـي تطبيق حكم البند )٤( من املادة )٤٧( 
من القانون - الأر�س التي ل يوجد عليها اأي من�ساآت اأو هياكل، اأو جزء من هياكل مكتملة 

فوق �سطحها اأو فـي باطن الأر�س.
املــادة ) 83 (

يق�سد بالعقارات ال�سكنية - فـي تطبيق حكم البند )٥( من املادة )٤٧( من القانون - اأي مبنى 
املطلوبة من اجلهة  املوافقات  �سكنية، وحا�سل على  اأو جزء منه م�سمم ومهياأ لأغرا�س 

املخت�سة لهذا الغر�س.

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

ول ت�سمل العقارات ال�سكنية - ب�سفة خا�سة - الآتي:
ال�سناعيــــة،  املجمعـــات  اأو  ال�سياحيـــة،  املجمعـــات  اأو  كفندق،  ي�ستخدم  مبنى  اأي   -  1
مبان  اأي  اأو  م�ست�سفى  اأو  والإفطار  املبيت  يقدم  مكان  اأو  التجارية،  املجمعات  اأو 

م�سابهة.
2 - اأي �سقق فندقية.

3 - اأي هيكل غري مثبت على الأر�س من املمكن نقله دون تلف.
املــادة ) 84 (

يق�سد بالنقل املحلي للركاب - فـي تطبيق حكم البند )٦( من املادة )٤٧( من القانون - نقل 
الركاب من مكان اإلى اآخر داخل ال�سلطنة عن طريق الرب اأو اجلو اأو البحر، وي�سمل - ب�سفة 

خا�سة - الآتي:
1 - النقل العام املنتظم للركاب، املقيد بتوقيت وتعرفة وخطوط نقل حمددة ومعلن 

عنها م�سبقا.
2 - النقل الذي يتم بوا�سطة �سيارات الأجرة العمومية، با�ستثناء �سيارات الأجرة التي 

يتم ت�سغيلها من قبل �سركات متخ�س�سة تعمل �سمن قطاع عام اأو خا�س.
املــادة ) 85 (

يق�سد بتاأجري العقارات لالأغرا�س ال�سكنية - فـي تطبيق حكم البند )٧( من املادة )٤٧( 
من القانون - اأي اتفاق مينح احلق فـي �ضغل العقار لأغرا�ض �ضكنية، ب�ضرط الآتي:

1 - اأن يكون احلق ملدة مت�سلة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر.
2 - اأن يتم التفاق وفقا لقوانني التاأجري املعمول بها فـي ال�سلطنة.

اأي مبنى ي�ستخدم  تاأجري  �سكنية - ب�سفة خا�سة -  العقارات لأغرا�س  تاأجري  ول ي�سمل 
كفندق، اأو جممع �سياحي، اأو جممع �سناعي، اأو جممع جتاري، اأو مكان للمبيت اأو م�ست�سفى 

اأو اأي مبان م�سابهة، اأو تاأجري �سقق فندقية.

املــادة ) 86 (

يكون اإعفاء الأمتعة ال�سخ�سية والهدايا التي ترد ب�سحبة امل�سافرين القادمني اإلى ال�سلطنة 
من ال�سريبـــة - فـي تطبيق حكم املادة )٤9( من القانون - وفقا لل�ضروط الآتية:

1 - اأن تكون الأمتعة والهدايا ب�سحبة ال�سخ�س عندما ي�سل اإلى ال�سلطنة وملكا له.
2 - اأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع �سخ�سي وبكميات غري جتارية.
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3 - اأن تكون لال�ستخدام املعي�سي اأو ال�سخ�سي.
٤ - األ تزيد قيمة كل �سلعة على )300( ثالثمائة ريال عماين.

٥ - األ يكون امل�ضافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية فـي ال�ضلطنة اأو من ممتهني 
التجارة للمواد التي بحوزته.

٦ - األ يزيد عدد ال�سجائر التي يطبق عليها الإعفاء على )٤00( اأربعمائة �سيجارة.
٧ - اأن تخ�سع الأمتعة والهدايا لأحكام املنع والتقييد املعمول بها فـي ال�سلطنة.

املــادة ) 8٧ (

يكون اإعفاء م�ستلزمات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة - فـي تطبيق حكم املادة )٤9( من القانون - 
وفقا لل�ضروط الآتية:

1 - اأن يتم ا�ستريادها من خارج دول املجل�س.
2 - اأن يتم ا�ستريادها - بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر - من قبل الأ�سخا�س الآتية:

  اأ - اجلهات احلكومية املرخ�س لها برعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
ب - اجلمعيات املرخ�سة برعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

ج - حاملي بطاقات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من مواطني دول املجل�س، بغر�س 
ال�ستخدام ال�سخ�سي وفقا لطبيعة الإعاقة.

3 - اأن يتنا�سب حجم وكمية املواد امل�ستوردة مع الحتياجات الفعلية التي متكن اجلمعيات 
من اأداء وظائفها وممار�ضة ن�ضاطها.

٤ - األ تكون ذات �سفة جتارية.
امل�ستوردة  الآلية  باملركبات  بالت�سرف  الإعفاء  من  امل�ستفـيدون  الأفراد  يقوم  األ   -  ٥
اإل بعد مرور )3( ثالث �سنوات من تاريخ ا�ستريادها، وفـي حالة الت�سرف فـيها 
قبل هذا التاريخ ت�ستحق ال�سريبة عليها على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية فـي تاريخ 

ال�سترياد.
فـي  عليهـا  املن�ضو�ض  والإجراءات  وال�ضوابط  لل�ضروط  وفقا  ال�ضترياد  يتم  اأن   -  ٦

قانون اجلمارك املوحد.
وفـي جميع الأحوال يجب على امل�ستورد الحتفاظ بالبيانات وامل�ستندات الالزمة لإثبات 
توافر ال�ضروط املن�ضو�ض عليها فـي هذه املادة، على اأن تكون هـذه امل�ضتندات م�ضدقا عليها 

من قبل اجلهـات املخت�سة.
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الفــرع الثانــي

التوريدات اخلا�ضعة ملعدل ال�ضفر باملائة

املــادة ) 88 (

يق�سد بالذهب والف�سة والبالتني ال�ستثماري - فـي تطبيق حكم البند )3( من املادة )٥1( 
من القانون - الذهب والف�سة والبالتني ال�ستثماري الذي ل تقل ن�سبة نقاوته عن )٪99( 

والقابل للتداول فـي الأ�سواق العاملية.
ويطبق معدل )0٪( ال�سفر باملائة على اأول توريد بعد ا�ستخراج الذهب والف�سة والبالتني 

ال�ستثماري.
املــادة ) 89 (

ي�سمل النقل البيني والدويل - فـي تطبيق حكم البند )٤( من املادة )٥1( من القانون - الآتي:
1 - نقل الركاب اأو ال�سلع من داخل ال�سلطنة اإلى خارج ال�سلطنة، اأو العك�س.

2 - نقل الركاب اأو ال�سلع داخل ال�سلطنة، اإذا كان هذا النقل ي�سكل جزءا من توريدات 
النقل الواردة فـي البند )1( من هذه املادة.

ويجب اأن يتم النقل بوا�سطة و�سائل النقل املحددة وفقا للمادة )91( من هذه الالئحة.

املــادة ) 90 (

فـي  الركاب  اأو  لل�سلع  والبيني  الدويل  النقل  بتوريدات  املرتبطة  اخلدمات  توريد  ي�سمل 
تطبيق حكم البند )٤( من املادة )٥1( من القانون وب�سفة خا�سة التوريدات الآتية:

1 - توريد ال�ضلع واخلدمات لال�ضتخدام اأو ال�ضتهالك على منت و�ضائل النقل املحددة 
وفقا للمادة )91( من هذه الالئحة.

والتفريغ  التحميل  فـي ذلك خدمات  ال�سلع، مبا  بنقل  للقيام  املقدمة  2 - اخلدمات 
والتعبئة والوزن والقيا�س.

3 - تاأجري احلاويات والآلت واملعدات امل�ستخدمة فـي نقل ال�سلع.
٤ - خدمات التعبئة والتغليف واإعادة تغليف ال�سلع.

املــادة ) 91 (

يق�سد بو�سائل النقل البحري واجلوي والربي املخ�س�سة لنقل ال�سلع والركاب لأغرا�س 
جتارية - فـي تطبيق حكم البند )٥( من املادة )٥1( من القانون - الآتي:
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1 - الطائــرات اأو ال�سفـن اأو القوارب اأو الهياكل العائمة امل�سممة اأو املهياأة لال�ستخدام 
مهيـــاأة  اأو  م�ضممـــة  تكــون  األ  ب�ضــرط  ال�ضلــع،  اأو  للركــاب  التجــاري  النقــل  فـــي 

ل�ستخدامها لأغرا�س ترفـيهية اأو ريا�سية.
النقل  فـي  املهياأة لال�ستخدام  اأو  امل�سممة  القطارات وغريها،  اأو  الآلية  املركبات   -  2

العام لــ )10( ع�ضرة ركاب اأو اأكرث.
3 - املركبات الآلية التي ل تقل حمولتها عن )2( طنني.

ويق�سد بال�سلع واخلدمات املرتبطة بها، ال�سلع واخلدمات لأغرا�س ال�سيانة اأو الت�سليح 
فـي ذلك  النقل مبا  ال�ستهالكية لو�سائل  واملواد  الغيار  التحويل، وت�سمل توريد قطع  اأو 

املكونات التي مت تركيبها اأو اإل�ساقها ب�سكل دائم فـي و�سائل النقل.

املــادة ) 92 (

ال�سفر   )٪0( مبعدل  لل�سريبة  وامل�ساعدة  الإنقاذ  و�سفن  طائرات  توريد  خل�سوع  يجب 
باملائة اأن تكون مرخ�سة من قبل اجلهات املخت�سة فـي ال�سلطنة.

املــادة ) 93 (

النفطية  وم�ستقاته  اخلام  النفط  توريد  باملائة  ال�سفر   )٪0( مبعدل  لل�سريبة  يخ�سع 
وفقا  التوريدات،  بهذه  املرتبطة  واخلدمات  ال�سلع  توريد  ذلك  فـي  مبا  الطبيعي،  والغاز 

لل�ضروط الآتية:
وم�ستقاته  اخلام  النفط  توريد  �سل�سلة  التوريدات مرتبطة مبعامالت  تكون  اأن   -  1
التنقيب  مرحلة  وهي  الأولية  الأن�سطة  ت�سمل  والتي  الطبيعي،  والغاز  النفطية 
املتو�سطة وتت�سمن هذه  املرتبطة بها. والأن�سطة  والتطوير والإنتاج واخلدمات 
الأن�سطة  ت�سمل  ول  بها،  املرتبطة  واخلدمات  والتخزين  النقل  عمليات  املرحلة 

النهائية كمرحلة التكرير والت�سنيع والت�سويق والتوزيع للم�ستهلك النهائي.
2 - اأن يكون املورد والعميل خا�سعني لل�سريبة.

للقيام  الطاقة واملعادن  املورد والعميل م�سجلني ومرخ�سني من وزارة  اأن يكون   -  3
بالأن�سطة الأولية والأن�سطة املتو�سطة املتعلقة با�ستك�ساف اأو اإنتاج، اأو ا�ستخراج اأو 

نقل اأو ا�سترياد النفط اخلام وم�ستقاته النفطية والغاز الطبيعي.
٤ - اأن يكون العميل قد تلقى التوريدات لأغرا�س القيام بالأن�سطة الأولية والأن�سطة 
املتو�سطة �سمن �سل�سلة توريد النفط اخلام وم�ستقاته النفطية والغاز الطبيعي. 
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٥ - األ تكون التوريدات �سمن التوريدات امل�ستثناة من حق اخل�سم وفقا لأحكام هذه 
الالئحة.

وتعهدات  والفنادق  املطاعم  بخدمات  املتعلقة  تلك  التوريدات  هذه  ت�سمل  األ   -  ٦
والتعليمية  والريا�سية  والفنية  الثقافـية  وامل�سروبات، واخلدمات  الطعام  تقدمي 

والرتفـيهية املن�سو�س عليها فـي البند )٥( من املادة )2٤( من القانون.

٧ - األ تكون هذه التوريدات من اخلدمات املعفاة من ال�سريبة املن�سو�س عليها فـي 
املادة )٤٧( من القانون.

املــادة ) 94 (

يق�سد بت�سدير ال�سلع - فـي تطبيق حكم البند )1( من املادة )٥2( من القانون - خروج 
اإلى خارج دول املجل�ض وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد، وي�ضمل  ال�ضلع من ال�ضلطنة 

الآتي:
1 - الت�سدير املبا�سر اأو اإعادة الت�سدير، والذي يكون فـيه مورد ال�سلع فـي ال�سلطنة 

هو امل�سوؤول عن نقل ال�سلع اإلى خارج دول املجل�س.

ال�سلع فـي  فـيه م�سرتي  الت�سدير، والذي يكون  اإعادة  اأو  املبا�سر  الت�سدير غري   -  2
ال�سلطنة هو امل�سوؤول عن نقل ال�سلع اإلى خارج دول املجل�س.

املــادة ) 95 (

ي�ضرتط خل�ضوع ت�ضدير ال�ضلع، مبعدل )0٪( ال�سفر باملائة، الآتي:
دول  فـي  لل�سريبة  املطبقة  الدول  خارج  مكان  اإلى  فعليا  ال�سلع  ت�سدير  يتم  اأن   -  1
املجل�س من قبل اخلا�سع لل�سريبة اأو من اأي �سخ�س اآخر، خالل فرتة ل تتجاوز 

)90( ت�سعني يوما من تاريخ التوريد.

قبل  الأ�ضكال  �ضكل من  باأي  تغيريها  اأو  ا�ضتخدامها  اأو  ال�ضلع  ا�ضتهالك  يتم  األ   -  2
ال�سلع  تلك  لتجهيز  ال�سرورية  العمليات  با�ستثناء  للت�سدير،  الفعلي  التاريخ 

للت�سدير.

لغايات  ال�سلع  بتوريد  يقوم  الذي  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب  الأحوال  جميع  وفـي 
وامل�سدق عليها من اجلهات  الت�سدير  تثبت عملية  التي  بامل�ستندات  الحتفاظ  الت�سدير 

املخت�سة، بالإ�سافة اإلى امل�ستندات التجارية اخلا�سة بعملية الت�سدير.
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املــادة ) 96 (

 )90( خالل  املجل�س  دول  فـي  لل�سريبة  املطبقة  الدول  اإقليم  ال�سلع  تغادر  مل  حال  فـي 
ت�سعني يوما اأو فـي حال مل يقم امل�سدر اأو املورد فـي حالة الت�سدير غري املبا�سر بالحتفاظ 
املجل�س،  فـي  لل�سريبة  املطبقة  الدول  اإقليم  ال�سلع قد غادرت  باأن  تثبت  التي  بامل�ستندات 

يكون امل�سدر اأو املورد م�سوؤول عن ال�سريبة بافرتا�س اأن التوريد مت فـي ال�سلطنة.

املــادة ) 9٧ (

ي�ضرتط خل�ضوع اإعادة ت�ضدير ال�ضلع التي مت اإدخالها موؤقتا اإلى ال�ضلطنة بغر�ض ت�ضليحها 
 )٪0( مبعدل  لل�سريبة  اإليها  امل�سافة  واخلدمات  معاجلتها،  اأو  حتويلها  اأو  ترميمها  اأو 
ال�ضفر باملائة، اأن يتم نقل ال�ضلع اإلى مكان خارج دول املجل�ض وفق ال�ضروط والإجراءات 

اجلمركية املعمول بها وفقا لقانون اجلمارك املوحد.
وفـي جميع الأحوال، يجب على اخلا�سع لل�سريبة الذي يقوم باإعادة الت�سدير الحتفاظ 
بامل�ستندات التي تثبت عملية اإعادة الت�سدير وامل�سدق عليها من اجلهات املخت�سة، بالإ�سافة 

اإلى امل�ستندات التجارية اخلا�سة بالتوريد وعملية اإعادة الت�سدير.

الفــرع الثالــث

الأو�ضـاع املعلقـة لل�ضريبـة اجلمركیـة

املــادة ) 98 (

املعلقة  الأو�ساع  اأحد  اإلى  ال�سلع  توريد  باملائة  ال�سفر   )٪0( مبعدل  لل�سريبة  يخ�سع 
لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد.

ويجب على اخلا�سع لل�سريبة الذي قام بو�سع ال�سلع فـي اأحد الأو�ساع املعلقة لل�سريبة 
اجلمركية الحتفاظ بامل�ستندات التي تثبت نقل هذه ال�سلع، وذلك بعد الت�سديق عليها من 
الإدارة العامة للجمارك اأو اأي جهة اأخرى م�ضوؤولة عن مراقبة حركة ال�ضلع اأو التوريدات 

املرتبطة بال�سلع اإلى الأو�ساع املعلقة لل�سريبة اجلمركية.

املــادة ) 99 (

املعلقة  الأو�ساع  اأحد  اإلى  اخلدمات  توريد  باملائة  �سفر   )٪0( مبعدل  لل�سريبة  يخ�سع 
لل�ضريبة اجلمركية، عند توفر ال�ضروط الآتية:
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1 - اأن يتم تلقي اخلدمات لأغرا�ض الن�ضاط �ضمن الأو�ضاع املعلقة لل�ضريبة اجلمركية.

2 - األ ت�ستمل هذه اخلدمات على خدمات املطاعم والفنادق وتعهدات تقدمي الطعام 
والرتفـيهية  والتعليمية  والريا�سية  والفنية  الثقافـية  واخلدمات  وامل�سروبات، 

املن�سو�س عليها فـي البند )٥( من املادة )2٤( من القانون.

3 - األ تكون هذه اخلدمات معفاة من ال�سريبة وفقا لأحكام املادة )٤٧( من القانون.

املــادة ) 100 (

تعلق ال�سريبة امل�ستحقة على ا�سترياد ال�سلع اأو انتقالها اإلى اأحد الأو�ساع املعلقة لل�سريبة 
اجلمركية فـي حال حتققت �ضروط التعليق اخلا�ضة بال�ضريبة اجلمركية املن�ضو�ض عليها 
فـي قانون اجلمارك املوحد، على اأن ت�ضتحق ال�ضريبة عند الإفراج عن ال�ضلع عند انتهاء 

حالة التعليق.
اإقليم  اإلى خارج  وتعامل ال�سلع التي تخرج من اأحد الأو�ساع املعلقة لل�سريبة اجلمركية 

دول املجل�س باملعاملة املطبقة على ت�سدير ال�سلع ذاتها.

املــادة ) 101 (

يخ�سع لل�سريبة مبعدل )0٪( �سفر باملائة توريد ال�سلع من اأحد الأو�ساع املعلقة لل�سريبة 
اإلى اإحدى املناطق اخلا�سة املن�سو�س عليها فـي املادة )102( من هذه الالئحة، عند توفر 

ال�ضروط الآتية:
1 - اأن يكون العميل خا�سعا لل�سريبة.

على  وامل�سرفة  امل�سغلة  اجلهة  من  وم�سجال  مرخ�سا  �سخ�سا  العميل  يكون  اأن   -  2
املنطقة اخلا�سة.

3 - اأن يكون العميل قد تلقى ال�ضلع لأغرا�ض الن�ضاط.

٤ - األ تكون ال�سلع �سمن ال�سلع امل�ستثناة من حق اخل�سم وفقا حلكم املادة )٥٦( من 
هذه الالئحة.

وفـي جميع الأحوال يجب الحتفاظ بامل�ستندات التي تثبت توريد هذه ال�سلع وانتقالها من 
اأحد الأو�ساع املعلقة لل�سريبة اإلى املنطقة اخلا�سة، على اأن يتم ت�سديقها من قبل اجلهة 

امل�ضغلة وامل�ضرفة على املنطقة اخلا�ضة اأو الإدارة العامة للجمارك )بح�ضب الأحوال(.
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الفــرع الرابــع

املناطــق اخلا�صــة

املــادة ) 102 (

ي�صرتط لعتبار اأي منطقة )منطقة خا�صة( - فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة - الآتي:

1 - اأن تكون من املناطق احلرة اأو من املناطق القت�صادية اخلا�صة املحددة فـي ال�صلطنة 

وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�صلطنة.

٢ - اأن يكون للمنطقة اإجراءات ملراقبة حركة ال�صلع وتوريدها اإىل املنطقة.

3 - اأن يتم الإ�صراف على املنطقة واإدارتها من قبل اجلهة امل�صوؤولة عنها وامل�صغلة لها 

واملرخ�صة مبوجب القوانني املعمول بها.

٤ - اأي �صروط اأخرى يحددها اجلهاز.

وعلى اجلهة املعنية بت�صغيل املنطقة احلرة اأو املنطقة القت�صادية اخلا�صة تقدمي طلب اإىل 

القانون وهذه الالئحة،  املنطقة كمنطقة خا�صة لأغرا�ض تطبيق  اجلهاز لت�صنيف هذه 

وذلك وفق الإجراءات التي يحددها اجلهاز.

املــادة ) 103 (

يخ�صـــع لل�صريبـــة مبعـــدل )0٪( �صفر باملائة توريد ال�صلع اأو نقلها اإىل املناطق اخلا�صة 

اأو �صمنها وفقا لل�صروط الآتية:

1 - اأن يكون العميل اأو املتلقي خا�صعا لل�صريبة.

املنطقة  على  وامل�صرفة  امل�صغلة  اجلهة  من  مرخ�صا  املتلقي  اأو  العميل  يكون  اأن   -  ٢

اخلا�صة ملزاولة الن�صاط داخل املنطقة، وم�صجال بها.

املنطقة  �صمن  الن�صاط  لأغرا�ض  ال�صلع  تلقى  قد  املتلقي  اأو  العميل  يكون  اأن   -  3

اخلا�صة.

٤ - األ تكون ال�صلع �صمن ال�صلع امل�صتثناة من حق اخل�صم وفقا حلكم املادة )56( من 

هذه الالئحة.

وفـي جميع الأحوال يجب الحتفاظ بامل�صتندات التي تثبت نقل ال�صلع اإىل املناطق اخلا�صة 

على  وامل�صرفة  امل�صغلة  اجلهة  قبل  من  عليها  الت�صديق  يتم  اأن  على  بينها،  اأو  �صمنها  اأو 

املنطقة اخلا�صة فـيما يتعلق بتوريد ال�صلع �صمن املنطقة اخلا�صة، ومن قبل الإدارة العامة 

للجمارك، فـيما يتعلق بتوريد ونقل ال�صلع اإىل املنطقة اخلا�صة اأو من منطقة خا�صة اإىل اأخرى.
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املــادة ) 104 (

تعلق ال�سريبة امل�ستحقة على ا�سترياد ال�سلع اإلى املنطقة اخلا�سة، وذلك فـي حال حتقق 
اجلمارك  لقانون  وفقا  اجلمركية  لل�ضريبة  املعلقة  بالأو�ضاع  اخلا�ضة  التعليق  �ضروط 
املوحد، على اأن ت�ستحق ال�سريبة عند الإفراج عن ال�سلع من املنطقة اخلا�سة عند انتهاء 

فرتة التعليق.
املــادة ) 105 (

تعامل ال�سلع اخلارجة واملوردة من منطقة خا�سة اإلى خارج اإقليم دول املجل�س، باملعاملة 
ذاتها املطبقة على ت�سدير ال�سلع.

املــادة ) 106 (

اأحد  اإلى  اخلا�سة  املنطقة  من  ال�سلع  نقل  باملائة  �سفر   )٪0( مبعدل  لل�سريبة  يخ�سع 
اخلا�ضع  وعلى  املوحد،  اجلمارك  لقانون  وفقا  اجلمركية  لل�ضريبة  املعلقة  الأو�ضاع 
بعد  ال�سلع  نقل هذه  تثبت  التي  بامل�ستندات  الحتفاظ  ال�سلع  بنقل  يقوم  الذي  لل�سريبة 
اأو الإدارة العامة  الت�سديق عليها من قبل اجلهة امل�سغلة وامل�سرفة على املنطقة اخلا�سة 

للجمارك )بح�ضب الأحوال(.
املــادة ) 10٧ (

يخ�سع لل�سريبة مبعدل )0٪( �سفر باملائة توريد اخلدمات اإلى اإحدى املناطق اخلا�سة 
عند توفر ال�ضروط الآتية:

1 - اأن يكون العميل خا�سعا لل�سريبة.

2 - اأن يكون العميل �سخ�سا مرخ�سا من اجلهة امل�سغلة وامل�سرفة على املنطقة اخلا�سة 
وم�سجال بها.

3 - اأن يكون العميل قد تلقى اخلدمات لأغرا�ض الن�ضاط فـي املنطقة اخلا�ضة.

٤ - األ ت�ستمل هذه اخلدمات على خدمات املطاعم والفنادق وتعهدات تقدمي الطعام 
والرتفـيهية  والتعليمية  والريا�سية  والفنية  الثقافـية  واخلدمات  وامل�سروبات، 

املن�سو�س عليها فـي البند )٥( من املادة )2٤( من القانون.

٥ - األ تكون هذه اخلدمات معفاة من ال�سريبة وفقا لأحكام املادة )٤٧( من القانون.
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الف�ضــل ال�ضابــع

الت�ضجیــل

الفــرع الأول

قواعـــد عامـــة

املــادة ) 108 (

اأو الذين يجوز لهم الت�سجيل اختياريا، القيام  يجب على الأ�سخا�س امللزمني بالت�سجيل 
بالت�سجيل من خالل البوابة الإلكرتونية للجهاز، وباتباع الإجراءات التي يحددها اجلهاز.

املــادة ) 109 (

يق�سد بالتوريدات املتوقعة اأو امل�سروفات التي من املتوقع اإنفاقها - لأغرا�س تطبيق حكم 
التي  امل�سروفات  اأو  للتوريدات  املتوقعة  القيمة   - القانون  من   )٦1( املادة  من   )2( البند 
اأن ينفقها ال�سخ�س بناء على تقديرات مقبولة، مع مراعاة قيمة التوريدات  من املتوقع 

ال�سابقة والعقود امل�ستقبلية.
الفــرع الثانــي

الت�ضجیل وال�ضتثناءات من الت�ضجیل

املــادة ) 110 (

بطلب  يتقدم  اأن  بالت�سجيل،  وملزم  ال�سلطنة  فـي  اإقامة  حمل  له  �سخ�س  كل  على  يجب 
الت�سجيل وفقا للمادة )120( من هذه الالئحة وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

حتقق اأي من احلالتني املن�سو�س عليهما فـي املادة )٥٥( من القانون.
ويكون تاريخ الت�سجيل الإلزامي هو اليوم الأول من ال�سهر التايل لل�سهر الذي اأ�سبح فـيه 

ال�سخ�س ملزما بالت�سجيل، اأو فـي اأي تاريخ اآخر يحدده اجلهاز فـي �سهادة الت�سجيل.

املــادة ) 111 (

اأن يقوم  ال�سلطنة وملزم بالت�سجيل،  اإقامة فـي  يجب على ال�سخ�س الذي لي�س له حمل 
بالت�سجيل وذلك على النحو الآتي:
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1 - اإذا كان ال�سخ�س لي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة وله حمل اإقامة فـي اأي من 
دول املجل�س املطبقة لل�سريبة، اأن يتقدم بطلب الت�سجيل وفقا للمادة )120( من 
هذه الالئحة، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ حتقق اأي من احلالتني 
املن�سو�س عليهما فـي املادة )٥٥( من القانون، على اأن يتم حتديد تاريخ الت�سجيل 

وفقا حلكم الفقرة الثانية من املادة )110( من هذه الالئحة.

اأي من دول املجل�س  اأو فـي  ال�سلطنة  اإقامة فـي  ال�سخ�س لي�س له حمل  اإذا كان   - 2
هذه  من   )121( للمادة  وفقا  الت�سجيل  بطلب  يتقدم  اأن  لل�سريبة،  املطبقة 
الالئحة، قبل )20( ع�سرين يوما على الأقل من بداية ال�سهر الذي يتم فـيه اأول 
توريد، ويحدد تاريخ الت�سجيل بتاريخ اأول توريد يكون فـيه ال�سخ�س ملزما ب�سداد 

ال�سريبة عنه.

املــادة ) 112 (

وفقا  له،  �ضريبي  تعيني ممثل  ال�ضلطنة  فـي  اإقامة  له حمل  لي�ض  الذي  لل�ضخ�ض  يجوز 
لل�ضروط الآتية:

1 - اأن يتم تعيني املمثل ال�سريبي بناء على اتفاق مكتوب وموثق.

2 - اأن يكون للممثل ال�سريبي حمل اإقامة فـي ال�سلطنة.

3 - اأن يكون املمثل ال�سريبي م�سجال.

٤ - اأي �ضروط اأخرى يحددها اجلهاز.

املــادة ) 113 (

اأن ي�ستمل  يقدم طلب تعيني املمثل ال�سريبي اإلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك، على 
الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية:

1 - ا�سم املمثل ال�سريبي وعنوانه ورقم التعريف ال�سريبي له.

2 - طبيعة الن�ضاط الذي يزاوله املمثل ال�ضريبي.

3 - ن�سخة من التفاق املكتوب بني ال�سخ�س واملمثل ال�سريبي.

٤ - ن�سخة من ال�سجل التجاري للممثل ال�سريبي.

٥ - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها اجلهاز.
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املــادة ) 114 (

يجب على اجلهاز البت فـي طلب تعيني املمثل ال�سريبي خالل مدة اأق�ساها )30( ثالثون 
املادتني )112(  فـي  املن�ضو�ض عليها  واملتطلبات  ال�ضروط  ا�ضتيفاء جميع  تاريخ  يوما من 

و)113( من هذه الالئحة، ويعترب انق�ساء هذه املدة دون رد رف�سا للطلب.
ويجب على اجلهاز فـي حال املوافقة على طلب ت�سجيل املمثل ال�سريبي، منحه رقم تعريف 

�سريبي خا�س بال�سخ�س الذي لي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة.
كما يجب على املمثل ال�سريبي عند اإنهاء التمثيل ال�سريبي لأي �سبب من الأ�سباب، اإخطار 

اجلهاز قبل )1٥( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهائه.

املــادة ) 115 (

يجوز لكل �سخ�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة وغري ملزم بالت�سجيل بالتطبيق لأحكام 
القانون، اأن يتقدم بطلب ت�سجيل اختياري وفقا للمادة )120( من هذه الالئحة فـي اأي من 

احلالتني املن�سو�س عليهما فـي املادة )٦1( من القانون.
ويكون تاريخ الت�سجيل الختياري هو اليوم الأول من ال�سهر التايل لل�سهر الذي قدم فـيه 

طلب الت�سجيل الختياري، اأو فـي اأي تاريخ اآخر يحدده اجلهاز فـي �سهادة الت�سجيل.

املــادة ) 116 (

بالت�سجيل والذي تكون جميع توريداته خا�سعة لل�سريبة مبعدل  امللزم  يجوز لل�سخ�س 
الت�سجيل،  من  ا�ستثناء  على  للح�سول  اجلهاز  اإلى  بطلب  التقدم  باملائة،  ال�سفر   )٪0(
وي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات للت�سجيل واملن�سو�س عليها فـي املادة )120( من 

هذه الالئحة، بالإ�سافة اإلى البيانات وامل�ستندات الآتية:
1 - و�ضف وتفا�ضيل الأن�ضطة التي ميار�ضها، مبينا بها التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة 

مبعدل )0٪( ال�سفر باملائة.

2 - قائمة بجميع التوريدات خالل )12( الثني ع�سر �سهرا التي ت�سبق تاريخ تقدمي 
الطلب، ومعدل ال�سريبة التي تخ�سع لها.

3 - قائمة بجميع التوريدات املتوقعة خالل )12( الثني ع�سر �سهرا التالية لتاريخ 
تقدمي الطلب، ومعدل ال�سريبة التي تخ�سع لها.
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٤ - امل�ستندات املثبتة لعدم قيامه باأي توريدات خا�سعة لل�سريبة بالن�سبة الأ�سا�سية 

م�ستقبال، ويجب اإخطار اجلهاز قبل )1٥( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ القيام باأي 

توريدات خا�سعة لل�سريبة باملعدل الأ�سا�سي.

٥ - حتديد الفرتة الزمنية التي يطبق فـيها ال�ستثناء، على األ تتعدى نهاية ال�سنة 

ال�سريبية التي مت فـيها تقدمي الطلب.

املــادة ) 11٧ (

يجب على اجلهاز البت فـي طلب ال�ستثناء من الت�سجيل خالل مدة اأق�ساها )30( ثالثون 

يوما من تاريخ ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة، ويعترب انق�ساء هذه املدة دون 

رد رف�سا للطلب.

من  ال�ستثناء  فـيها  يطبق  التي  الزمنية  املدة  القرار  فـي  يحدد  اأن  اجلهاز  على  ويجب 

الت�سجيل.

لل�سريبة تقدمي  الت�سجيل يجب على اخلا�سع  الزمنية لال�ستثناء من  الفرتة  ولتمديد 

طلب متديد قبل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهاء فرتة ال�ستثناء من الت�سجيل.

املــادة ) 118 (

يتولى اجلهاز ت�سجيل كل �سخ�س ملزم بالت�سجيل وتخلف عن الت�سجيل فـي املوعد املحدد 

فـي القانون، على اأن يتم اإخطار ال�سخ�س عند ت�سجيله بال�سريبة، واأن ي�ستمل الإخطار 

على �سهادة الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي املادة )123( من هذه الالئحة، وبيان بالإقرارات 

ال�ضريبية الواجب تقدميها ومواعيد تقدميها.

اأق�ساها )1٥(  امل�سوؤول خالل مدة  ال�سخ�س  بتعيني  اإخطار اجلهاز  ال�سخ�س  ويجب على 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بالت�سجيل.

املــادة ) 119 (

ي�ضرتط لت�ضجيل الأ�ضخا�ض املرتبطني الذين يزاولون اأن�ضطة مت�ضابهة اأو مرتابطة الآتي:

1 - اأن يكون الأ�سخا�س مرتبطني وفقا لأحكام املادة )39( من هذه الالئحة.
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2 - اأن تكون طبيعة الأن�سطة التي يزاولونها مت�سابهة اأو مرتابطة بحيث يكون كل 
ن�ضاط �ضروريا ومكمال لن�ضاط الأ�ضخا�ض املرتبطني الآخرين.

3 - اأن تتجاوز اإجمايل التوريدات ال�سنوية لالأ�سخا�س املرتبطني حد الت�سجيل الإلزامي.

لل�سهر  التايل  ال�سهر  الأول من  اليوم  هو  املرتبطني  لالأ�سخا�س  الت�سجيل  تاريخ  ويكون 
الذي ا�ضتوفت فـيه �ضروط الت�ضجيل الإلزامي.

الفــرع الثالــث

اإجــراءات الت�ضجیــل

املــادة ) 120 (

يقدم طلب الت�سجيل اإلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك، على اأن ي�ستمل على البيانات 
وامل�ستندات الآتية:

1 - البيانات العامة لطالب الت�سجيل.

2 - طبيعة الن�ضاط اأو الأن�ضطة التي يزاولها.

3 - رقم ال�سجل التجاري، اإن وجد.

٤ - رقم الت�سجيل ال�سريبي ل�سريبة الدخل، اإن وجد.

٥ - رقم الت�سجيل ال�سريبي لل�سريبة النتقائية، اإن وجد.

٦ - الرقم اجلمركي، اإن وجد.

٧ - تف�سيل التوريدات ال�سنوية املحققة اأو املتوقعة.

8 - تف�سيل امل�ساريف ال�سنوية املتكبدة فعليا اأو املتوقعة.

اأن الن�ضاط الذي يزاوله طالب الت�ضجيل يدخل  9 - امل�ضتندات اجلمركية التي تثبت 
اجلمارك  لقانون  وفقا  اجلمركية  "الر�سوم"  لل�سرائب  املعلقة  الأو�ساع  �سمن 

املوحد، اإن وجدت.

الت�ضجيل يقع �ضمن  اأو جزءا من ن�ضاط طالب  اأن ن�ضاطا  امل�ضتندات التي تثبت   - 10
املناطق اخلا�سة املحددة فـي هذه الالئحة.

11 - تفا�سيل احل�ساب البنكي.

12 - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها اجلهاز.

-85-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

املــادة ) 121 (

يجب تقدمي طلب الت�سجيل من ال�سخ�س الذي لي�س له حمل اإقامة، فـي ال�سلطنة من ال�سخ�س 
البيانات  على  الطلب  ي�ضتمل  اأن  على  لذلك،  املعد  النموذج  على  ال�ضريبي  ممثله  من  اأو 
وامل�ستندات املن�سو�س عليها فـي املادة )120( من هذه الالئحة، با�ستثناء البندين )٧( و)8(، 

بالإ�سافة اإلى البيانات وامل�ستندات الآتية:
1 - ن�سخة طبق الأ�سل من التفاق املربم بني املمثل ال�سريبي وال�سخ�س الذي لي�س 

له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة.

2 - رقم الت�سجيل ال�سريبي لل�سخ�س فـي حمل اإقامته.

3 - ن�سخة طبق الأ�سل من وثائق تاأ�سي�س الأ�سخا�س العتباريني فـي حمل اإقامتهم.

املــادة ) 122 (

عليها  املن�سو�س  الت�سجيل  حالت  جلميع  الت�سجيل  طلبات  فـي  البت  اجلهاز  على  يجب 
فـي هذه الالئحة خالل مدة ل تتجاوز )1٥( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب 

الت�سجيل جميع البيانات وامل�ستندات، واإل اعترب الطلب مرفو�سا.

املــادة ) 123 (

ب�سهادة  لل�سريبة  اخلا�سع  باإخطار  الت�سجيل  طلب  على  املوافقة  حال  فـي  اجلهاز  يقوم 
الت�سجيل باإحدى طرق الإعالن املن�سو�س عليها فـي املادة )٧( من هذه الالئحة، على اأن 

تت�سمن ال�سهادة البيانات الآتية:
1 - ا�سم اخلا�سع لل�سريبة.

2 - رقم التعريف ال�سريبي.

3 - تاريخ الت�سجيل.

٤ - رقم ال�سجل التجاري، اإن وجد.

٥ - قائمة باأ�سماء اأع�ساء املجموعة ال�سريبية، اإن وجدت.

٦ - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.

ويجب على اخلا�سع لل�سريبة عر�س ن�سخة من �سهادة الت�سجيل فـي مقر العمل اأو املن�ساأة 
امل�ضتقرة اأو اأي مكان تتم فـيه مزاولة الن�ضاط.
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املــادة ) 124 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة باإخطار اجلهاز باأي تغيريات تطراأ على البيانات ال�سابق تقدميها 

على  وذلك  التغيريات،  تلك  حدوث  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  الت�سجيل  طلب  فـي 

النموذج املعد لذلك، مرفقا به امل�ستندات الدالة على �سحة البيانات اجلديدة.

التعريف  برقم  جديدة  ت�سجيل  �سهادة  اإ�سدار  يتم  اجلهاز،  يقررها  التي  الأحوال  وفـي 

ال�سريبي ذاته مت�سمنة البيانات اجلديدة، على اأن يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بت�سليم �سهادة 

الت�سجيل ال�سابق اإ�سدارها له.

الفــرع الرابــع

املجموعــة ال�ضريبيــة

املــادة ) 125 (

يجوز ل�سخ�سني اأو اأكرث الت�سجيل كمجموعة �سريبية وفقا لل�سروط الآتية:

1 - اأن يكون لكل �سخ�ص حمل اإقامة فـي ال�سلطنة.

٢ - اأن يكون اأع�ساء املجموعة اأ�سخا�سا اعتباريني.

3 - اأن يكون كل �سخ�ص م�سجال مبوجب القانون.

٤ - اأن يكون لأحد الأ�سخا�ص فـي املجموعة اأو خارجها �سلطة التحكم فـي الأ�سخا�ص 

الآخرين فـي املجموعة ال�سريبية.

٥ - األ يكون اأي من الأ�سخا�ص ع�سوا فـي جمموعة �سريبية اأخرى.

٦ - األ يكون اأي من الأ�سخا�ص �سخ�سا م�سجال فـي اجلهة امل�سغلة للمنطقة اخلا�سة 

املحددة وفقا لأحكام املادة )10٢( من هذه الالئحة.

ويق�ســــد بالتحكـــم - لأغـــرا�ص املجموعة ال�سريبيــة - حتكم ال�سخ�ص بطريقة مبا�سرة 

اأو غـــري مبا�ســـرة فــــي ن�ساط ال�سخ�ص الآخر اأو فـي �سوؤونه التجارية، اأو امتالكه اأكرث من 

)٥0٪( خم�سني باملائة من حقوق ت�سويت ال�سخ�ص العتباري اأو اأكرث من )٥0٪( خم�سني 

باملائة من راأ�ص مال ال�سخ�ص العتباري.

-87-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

املــادة ) 126 (

يجب على الأ�ضخا�ض فـي املجموعة ال�ضريبية تعيني اأي منهم ممثال عن املجموعة، ويجب 
تقدمي طلب ت�سجيل املجموعة ال�سريبية من املمثل ال�سريبي على النموذج املعد لذلك، 
على اأن ي�ستمل على البيانات وامل�ستندات املن�سو�س عليها فـي املادة )120( من هذه الالئحة 

فـيما يتعلق باأع�ساء املجموعة، بالإ�سافة اإلى البيانات وامل�ستندات الآتية:
1 - ن�سخـــة مـــن التفـــاق املبـــرم بني اأع�ســـاء املجموعــة علــى تعيني املمثل ال�سريبي، 

وما يفـيد موافقة املمثل على التعيني.

2 - رقم التعريف ال�سريبي لكل ع�سو فـي املجموعة.

املــادة ) 12٧ (

يجب على اجلهاز البت فـي طلب ت�سجيل املجموعة ال�سريبية خالل مدة ل تتجاوز )30( 
ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات، واإل اعترب الطلب مرفو�سا، 
املجموعة  اأن  ثابتة  باأدلة  له  تبني  حال  فـي  الت�سجيل  طلب  يرف�س  اأن  للجهاز  ويجوز 

ال�سريبية ت�ساعد على التهرب ال�سريبي اأو متهد له.
ويكون تاريخ ت�سجيل املجموعة ال�سريبية هو اليوم الأول من ال�سهر التايل لل�سهر الذي 

قدم فـيه طلب الت�سجيل، اأو اأي تاريخ اآخر يحدده اجلهاز فـي �سهادة الت�سجيل.
ممثل  باإخطار  ال�ضريبية،  املجموعة  ت�ضجيل  طلب  على  املوافقة  حال  فـي  اجلهاز  ويقوم 

املجموعة ب�سهادة الت�سجيل على النحو املبني فـي املادة )123( من هذه الالئحة.

املــادة ) 128 (

يرتتب على ت�سجيل املجموعة ال�سريبية الآتي:
1 - يكون ممثل املجموعة ال�ضريبية م�ضوؤول عن كافة اللتزامات ال�ضريبية املفرو�ضة 
على املجموعة ال�سريبية وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة، وذلك دون الإخالل 

بامل�سوؤولية الت�سامنية لبقية الأع�ساء فـي املجموعة ال�سريبية.

2 - يعترب اأي ن�ضاط تتم مزاولته، واأي توريد يتم القيام به، �ضواء كان خا�ضعا لل�ضريبة 
اأو غري ذلك، واأي ا�سترياد لل�سلع اأو اخلدمات التي يقوم بها اأحد اأع�ساء املجموعة 
ال�سريبية، واأي توريد لل�سلع اأو اخلدمات املقدمة لأحد اأع�ساء املجموعة ال�سريبية 

قد مت اإجراوؤه من قبل اأو ل�ضالح ممثل املجموعة ال�سريبية.
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3 - تعترب �سريبة املخرجات التي مت فر�سها من قبل اأحد اأع�ساء املجموعة ال�سريبية 
اأو �سريبة املدخالت التي حتملها اأحد اأع�ساء املجموعة ال�سريبية كاأنه مت فر�سها 

اأو حتملها من قبل املجموعة ال�سريبية.

٤ - يتحمل جميع اأع�ساء املجموعة ال�سريبية امل�سوؤولية بالت�سامن فـيما بينهم عن 
اأخرى  التزامات  اأو  عقوبات  اأو  اإدارية  جزاءات  اأو  اإ�سافـية  �سريبة  اأو  �سريبة  اأي 

مفرو�سة مبوجب اأحكام القانون وهذه الالئحة على املجموعة ال�سريبية.

٥ - ل تعترب توريدا ول تفر�س �سريبة عليها معامالت ال�سلع واخلدمات بني اأع�ساء 
املجموعة ال�سريبية، وفـيما بينها، وذلك فـي حال كانت �ستعامل كتوريد خالف ذلك.

املــادة ) 129 (

يلتزم ممثل املجموعة ال�ضريبية باإخطار اجلهاز باأي تغيريات تطراأ على البيانات ال�ضابق 
تلك  يوما من حدوث  ال�ضريبية خالل )30( ثالثني  املجموعة  ت�ضجيل  تقدميها بطلب 
امل�ستندات  على  الإخطار  ي�ستمل  اأن  على  لذلك،  املعد  النموذج  على  وذلك  التغيريات 
اإ�سدار �سهادة ت�سجيل جديدة  التي يقررها اجلهاز، يتم  الأحوال  بالتغيري، وفـي  املتعلقة 
برقم التعريف ال�ضريبي ذاته مت�ضمنة البيانات اجلديدة، على اأن يلتزم ممثل املجموعة 

ال�سريبية بت�سليم �سهادة الت�سجيل ال�سابق اإ�سدارها لها.

املــادة ) 130 (

يلتزم ممثل املجموعة ال�ضريبية باإخطار اجلهاز خالل )30( ثالثني يوما من حدوث اأي 
من التغيريات الآتية:

1 - انتفاء اأي من ال�ضروط املن�ضو�ض عليها فـي املادة )12٥( من هذه الالئحة.

2 - اإ�سافة �سخ�س جديد فـي املجموعة ال�سريبية.

3 - خروج اأحد الأع�ساء من املجموعة ال�سريبية.

٤ - حدوث اأي تغيري فـي البيانات املن�سو�س عليها فـي القانون، وهذه الالئحة.

٥ - تغيري ممثل املجموعة ال�ضريبية.
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٦ - اإلغاء املجموعة ال�سريبية.

٧ - اأي تغري فـي �سلطة التحكم له اأثر على اأي من اأع�ساء املجموعة ال�سريبية.

التعريف  برقم  جديدة  ت�سجيل  �سهادة  اإ�سدار  يتم  اجلهاز،  يقررها  التي  الأحوال  وفـي 
ال�ضريبية  املجموعة  ممثل  يلتزم  اأن  على  اجلديدة،  البيانات  مت�ضمنة  ذاته  ال�ضريبي 

بت�سليم �سهادة الت�سجيل ال�سابق اإ�سدارها له.

املــادة ) 131 (

فـي الأحوال التي يتم فـيها اإلغاء املجموعة ال�سريبية بناء على طلب اأو اإخطار مقدم من 
ممثل املجموعة ال�ضريبية اإلى اجلهاز، يجب على اجلهاز اإخطار ممثل املجموعة ال�ضريبية 

بقرار الإلغاء خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم الطلب اأو الإخطار.
ويكون تاريخ اإلغاء املجموعة ال�سريبية هو اليوم الأول من ال�سهر التايل لل�سهر الذي قدم 

فـيه الطلب اأو الإخطار.
املــادة ) 132 (

فـي حال خروج اأحد اأع�ساء املجموعة ال�سريبية منها اأو مل يعد موؤهال للم�ساركة فـيها، 
اأيهما  الآتيني،  التاريخني  من  اأيا  ال�سريبية  املجموعة  فـي  ع�سويته  انتهاء  تاريخ  يكون 

اأ�سبق:
1 - تاريخ نهاية الفرتة ال�سريبية التي مت فـيها تقدمي الإخطار باخلروج من املجموعة.

2 - التاريخ الذي مل يعد فـيه ال�ضخ�ض م�ضتوفـيا �ضروط امل�ضاركة فـي املجموعة ال�ضريبية.

املــادة ) 133 (

يجوز للجهاز ا�ستبعاد الع�سو غري املوؤهل من املجموعة ال�سريبية، اإذا تبني للجهاز باأن اأحد 
اأع�ضاء املجموعة ال�ضريبية مل يعد موؤهال للم�ضاركة، على اأن يتم اإخطار ممثل املجموعة 

بذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ال�ستبعاد.

املــادة ) 134 (

ال�سريبية  املجموعة  اأن  لديه  ثبت  اإذا  ال�سريبية  املجموعة  ت�سجيل  اإلغاء  للجهاز  يجوز 
 )30( خالل  بذلك  املجموعة  ممثل  واإخطار  له،  متهد  اأو  ال�ضريبي  التهرب  على  ت�ضاعد 
ثالثني يوما من تاريخ الإلغاء. ويكون تاريخ اإلغاء ت�سجيل املجموعة ال�سريبية هو اليوم 
الأول من ال�سهر التايل لل�سهر الذي مت فـيه قرار الإلغاء، اأو اأي تاريخ اآخر يحدده اجلهاز.
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املــادة ) 135 (

على  ال�سريبية،  املجموعة  اإلغاء  عند  اأو  ال�سريبية  املجموعة  من  ع�سو  اأي  خروج  عند 
ال�سخ�س التقدم بطلب لإعادة الت�سجيل فـي حال كان ل يزال ملزما بالت�سجيل فـي ذلك 
التاريخ وفقا لأحكام القانون، ويعترب تاريخ اإعادة الت�سجيل هو تاريخ اخلروج من املجموعة 

ال�سريبية اأو اإلغاء الت�سجيل بح�سب الأحوال.

الفــرع اخلامــ�س

اإلغـــاء الت�ضجیـــل

املــادة ) 136 (

يتعني على ال�سخ�س امل�سجل التقدم بطلب اإلغاء ت�سجيله اإلى اجلهاز، وذلك خالل املواعيد 
الآتية:

1 - )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقف عن مزاولة الن�ضاط ب�ضكل نهائي.
2 - )2( �ضهرين من نهاية ال�ضنة ال�ضريبية التي انتفت فـيها �ضروط اخل�ضوع لل�ضريبة، 

وذلك فـي اأي من احلالت الآتية:
  اأ - اإذا توقف عن القيام بتوريدات خا�سعة لل�سريبة.

ب - اإذا انخف�ست قيمة توريداته فـي فرتة )12( الثني ع�سر �سهرا ال�سابقة عن 
حد الت�سجيل الختياري، ومل تتجاوز قيمة توريداته اخلا�سعة لل�سريبة حد 

الت�سجيل الإلزامي فـي فرتة )12( الثني ع�سر �سهرا التالية.
األ تتجاوز قيمة توريداته اخلا�سعة لل�سريبة فـي فرتة  املتوقع  اإذا كان من   - ج 

)12( الثني ع�سر �سهرا التالية حد الت�سجيل الختياري.
اآخر، وتوفرت  اإلى �سخ�س   - اأو جزئيا  ن�ساطه - كليا  اإذا مت حتويل جزء من   - د 
)2( من  الفقرة  و)ج( من  )ب(  البندين  فـي  عليها  املن�سو�س  الوقائع  ب�ساأنه 

هذه املادة.
املــادة ) 13٧ (

اإذا قام امل�سجل بتقدمي طلب لإلغاء ت�سجيله وفقا لأحكام البندين )ب( و)ج( من الفقرة )2( 
من املادة )13٦( من هذه الالئحة، وتوافرت فـي �ضاأنه �ضروط الت�ضجيل الختياري وفقا 
للمادة )٦1( من القانون، يجوز له اأن يطلب من اجلهاز البقاء م�سجال فـي ال�سريبة عند 

تقدمي طلب اإلغاء الت�سجيل وفقا للمادة )139( من هذه الالئحة.

-91-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

املــادة ) 138 (

يجوز للم�ضجل التقدم اإلى اجلهاز بطلب اإلغاء ت�ضجيله عند توفر ال�ضروط الآتية:
1 - اإذا انخف�ست قيمة توريداته اخلا�سعة لل�سريبة فـي فرتة )12( الثني ع�سر �سهرا 

ال�سابقة عن حد الت�سجيل الإلزامي، وجتاوزت حد الت�سجيل الختياري.
2 - اإذا كان من املتوقع األ تتجاوز قيمة توريداته اخلا�سعة لل�سريبة فـي الأ�سهـر )12( 

الثنتي ع�سرة التالية حد الت�سجيل الإلزامي.
3 - اأن تتجاوز مدة ت�سجيل امل�سجل )12( اثني ع�سر �سهرا.

املــادة ) 139 (

اأن ي�ستمل الطلب  اإلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك، على  اإلغاء الت�سجيل  يقدم طلب 
على البيانات الآتية:

1 - ا�سم امل�سجل.
2 - رقم التعريف ال�سريبي اخلا�س بامل�سجل.

3 - اأ�ضباب ا�ضتيفاء �ضروط اإلغاء الت�ضجيل.
٤ - تاريخ توفر �ضروط اإلغاء الت�ضجيل.

٥ - القيمة املقدرة لالأ�سول املتاحة بتاريخ تقدمي طلب اإلغاء الت�سجيل.
التوريدات  ال�سابقة وقيمة  الثنتي ع�سرة  التوريدات لالأ�سهر )12(  بقيمة  بيان   -  ٦

املقدرة لالأ�سهر )12( الثنتي ع�سرة التالية.
٧ - بيان بقيمة امل�سروفات لالأ�سهر )12( الثنتي ع�سرة ال�سابقة وقيمة امل�سروفات 

املقدرة لالأ�سهر )12( الثنتي ع�سرة التالية.
8 - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز. 

املــادة ) 140 (

مدة  خالل  بالقرار  امل�سجل  واإخطار  الت�سجيل،  اإلغاء  طلب  فـي  البت  اجلهاز  على  يتعني 
اعترب  واإل  وامل�ستندات،  البيانات  ا�ستيفاء جميع  تاريخ  يوما من  تتجاوز )30( ثالثني  ل 

الطلب مرفو�سا.
وعلى اجلهاز اأن يخطر امل�سجل باإلغاء ت�سجيله باإحدى طرق الإعالن املن�سو�س عليها فـي 

املادة )٧( من هذه الالئحة، على اأن يت�سمن الإخطار تاريخ اإلغاء الت�سجيل.
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املــادة ) 141 (

بتقدمي  قيامه  عدم  حال  فـي  ت�سجيله،  باإلغاء  امللزم  امل�سجل  ت�سجيل  اإلغاء  للجهاز  يجوز 
طلب اإلغاء ت�سجيله وفقا لأحكام هذه الالئحة، على اأن يقوم باإخطار امل�سجل بذلك خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ قرار اإلغاء الت�سجيل.

املــادة ) 142 (

امل�سار  املحا�سبية  بال�سجالت والدفاتر  األغي ت�سجيله، الحتفاظ  الذي  امل�سجل  يجب على 
اإليها فـي املادة )٧0( من القانون ملدة )10( ع�سر �سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء، ويلتزم 

بتمكني فح�سها متى طلب اجلهاز ذلك.

الف�ضـــل الثامــن

الفواتري ال�ضريبیة وال�ضجالت والإقرارات

الفــرع الأول

الفواتیــر ال�ضريبیــة

املــادة ) 143 (

على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار فاتورة �سريبية فـي احلالت الآتية:
1 - عند القيام بتوريدات، مبا فـي ذلك التوريدات ل�سالح �سخ�س غري خا�سع لل�سريبة 

اأو ل�سخ�س خا�سع لل�سريبة يخ�س�سها لغاياته اخلا�سة.
2 - عند القيام بتوريدات مفرت�سة.

3 - عند ت�سلم املقابل - كليا اأو جزئيا - قبل تاريخ التوريد.

املــادة ) 144 (

يكون اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية باللغة العربية، ويجوز اأن ت�سدر باللغة الإجنليزية، على 
اأن تتوفر لها ترجمة اإلى اللغة العربية متى طلب اجلهاز ذلك.
وتت�سمن الفاتورة ال�سريبية - ب�سفة خا�سة - البيانات الآتية:

1 - عبارة "فاتورة �سريبية".
2 - تاريخ اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية، وتاريخ التوريد، وتاريخ ال�سداد.

3 - الرقم الت�سل�سلي للفاتورة ال�سريبية.
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٤ - ال�سم الكامل للمورد وعنوانه ورقم التعريف ال�سريبي اخلا�س به.
٥ - ال�سم الكامل للعميل، وعنوانه، ورقم التعريف ال�سريبي اخلا�س به اأو املماثل له 

فـي دولة اإقامته ما مل يكن له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة.
٦ - و�سف ال�سلع واخلدمات املوردة.

٧ - كمية ال�سلع.
8 - تاريخ �سداد دفعة مقدمة، اإن وجدت.

9 - اإجمايل املقابل دون ال�سريبة.
10 - معدل ال�سريبة املطبق.

11 - اأي تخفـي�ضات على الأ�ضعار اأو خ�ضومات ممنوحة للعميل اأو اإعانات ممنوحة من 
قبل الدولة مل يتم ت�سمينها فـي قيمة املقابل دون ال�سريبة.

12 - القيمة اخلا�سعة لل�سريبة.
13 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة.

املــادة ) 145 (

فـي حال قيام اخلا�سع لل�سريبة بتوريد �سلع م�ستعملة وفقا لآلية هام�س الربح، يتعني اأن 
ت�ستمل الفاتورة ال�سريبية على جميع البيانات املن�سو�س عليها فـي املادة )1٤٤( من هذه 
الالئحة، فـيما عدا قيمة ال�سريبة امل�ستحقة، على اأن ي�سار فـي الفاتورة اإلى اأن ال�سريبة 

احت�سبت وفقا لآلية هام�س الربح.
املــادة ) 146 (

ا�ستثناء من اأحكام املادة )1٤3( من هذه الالئحة، يجوز للخا�سع لل�سريبة اإ�سدار فاتورة 
�ضريبية مب�ضطة �ضريطة احل�ضول على موافقة اجلهاز، وذلك اإذا حتققت ال�ضروط الآتية:
1 - اأن تكون طبيعة التوريدات ل تتطلب اإ�سدار فواتري �سريبية وفقا للمادة )1٤٤( 

من هذه الالئحة.
2 - اأن تكون قيمة التوريدات دون ال�سريبة اأقل من )٥00( خم�سمائة ريال عماين.

املــادة ) 14٧ (

يجب اأن ت�سمل الفاتورة ال�سريبية املب�سطة البيانات الآتية:
1- عبارة "فاتورة �سريبية مب�سطة".
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2 - تاريخ اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية املب�سطة، وتاريخ التوريد وتاريخ ال�سداد.
3 - ال�سم الكامل للمورد، وعنوانه، ورقم التعريف ال�سريبي اخلا�س به.

٤ - و�سف ال�سلع واخلدمات.
٥ - كمية ال�سلع.

٦ - اإجمايل املقابل دون ال�سريبة. 
٧ - معدل ال�سريبة املطبق.

8 - اأي تخفـي�ضات على الأ�ضعار اأو خ�ضومات ممنوحة للعميل اأو اإعانات ممنوحة من 
قبل الدولة مل يتم ت�سمينها فـي قيمة املقابل دون ال�سريبة.

9 - القيمة اخلا�سعة لل�سريبة.
10 - ال�سريبة امل�ستحقة.

املــادة ) 148 (

على اخلا�سع لل�سريبة اأن يتقدم بطلب اإلى اجلهاز للح�سول على املوافقة لإ�سدار فواتري 
�سريبية مب�سطة وفقا للنموذج املعد لذلك، ويجب على اجلهاز البت فـي الطلب خالل مدة 

ل تتجاوز )1٥( خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ تقدميه، واإل اعترب الطلب مرفو�ضا.

املــادة ) 149 (

�سريبية  فاتورة  باإ�سدار  اجلهاز  موافقة  على  احلا�سل  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
مب�سطة اأن ي�سدر فاتورة �سريبية وفقا لأحكام املادة )1٤٤( من هذه الالئحة متى طلب 

العميل منه ذلك، �سواء كان هذا العميل خا�سعا لل�سريبة اأو غري خا�سع لها.

املــادة ) 150 (

ال�سلع  توريدات  جميع  ت�سمل  ملخ�سة  �سريبية  فاتورة  اإ�سدار  لل�سريبة  للخا�سع  يجوز 
واخلدمات املقدمة اإلى نف�س العميل خالل �سهر واحد، على اأن تت�سمن الفاتورة ال�سريبية 
امللخ�سة البيانات ذاتها التي تت�سمنها الفاتورة ال�سريبية واملن�سو�س عليها فـي املادة )1٤٤( 

من هذه الالئحة.
املــادة ) 151 (

يجب على العميل اخلا�سع لل�سريبة امللزم ب�سداد ال�سريبة فـي احلالت التي تطبق فـيها 
اآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي اأن يدون فـي الفاتورة ال�سريبية ال�سادرة ل�ساحله من 
املورد الذي له حمل اإقامة خارج ال�سلطنة قيمة ال�سريبة امل�ستحقة عن التوريد بالريال 

العماين، واأن التوريد خا�سع لآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي.
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املــادة ) 152 (

ال�سلع  �سرائه  عند  ذاتية"  الربح  هام�س  "فاتورة  اإ�سدار  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يتعني 
امل�ستعملة من �سخ�س غري خا�سع لل�سريبة، على اأن تت�سمن هذه الفاتورة البيانات الآتية:
1 - ا�سم اخلا�سع لل�سريبة الذي قام ب�سراء ال�سلع وعنوانه ورقم التعريف ال�سريبي 

اخلا�س به.

2 - ا�سم ال�سخ�س غري اخلا�سع لل�سريبة الذي ا�سرتى منه اخلا�سع لل�سريبة ال�سلع 
امل�ستعملة، وعنوانه.

3 - رقما ت�سل�سليا خا�سا بالفواتري الذاتية التي ي�سدرها اخلا�سع لل�سريبة.

٤ - تاريخ ال�سراء.

٥ - و�ضف ال�ضلع التي مت �ضراوؤها مبا فـي ذلك اأي رقم مميز لل�ضلعة، اإن وجد.

٦ - قيمة املقابل لقاء �سراء ال�سلع.

لل�سريبة  اخلا�سع  منه  ا�سرتى  الذي  لل�سريبة  اخلا�سع  غري  ال�سخ�س  توقيع   -  ٧
ال�سلع.

املــادة ) 153 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة اأن ينيب �سخ�سا اآخر فـي اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية بعد احل�سول 
على موافقة اجلهاز، وفقا لل�ضروط الآتية:

1 - اأن يكون ال�سخ�س الآخر عميال خا�سعا لل�سريبة.

هذه  من  و)1٤٦(   )1٤٤( املادتني  لأحكام  وفقا  ال�سريبية  الفواتري  ت�سدر  اأن   -  2
الالئحة، بح�سب الأحوال.

3 - اأن تتم الإنابة مبوجب اتفاق كتابي مربم بهذا ال�ساأن، ويت�سمن و�سف التوريدات 
التي ينطبق عليها هذا التفاق.

٤ - األ ي�سدر اخلا�سع لل�سريبة فاتورة �سريبية لذات التوريد.

٥ - اأن يخطر كل من الطرفـني الطرف الآخر فـي حال مل يعد م�سجال.

٦ - اأن يقوم ال�سخ�س الآخر بتزويد اخلا�سع لل�سريبة بن�سخة من الفاتورة ال�سريبية 
ال�سادرة نيابة عنه، واأن يقوم املورد اخلا�سع لل�سريبة باملوافقة عليها.
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٧ - اأن تت�سمن الفاتورة ال�سريبية ال�سادرة نيابة عن اخلا�سع لل�سريبة عبارة "اخلا�سع 
لل�سريبة م�سوؤول عن �سداد ال�سريبة امل�ستحقة على التوريد".

8 - اأن يخطر كل من الطرفـني الطرف الآخر كتابة فـي حال رغبته فـي التوقف عن 
العمل بهذا التفاق.

املــادة ) 154 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة التقدم بطلب اإلى اجلهاز للموافقة على ال�سماح ل�سخ�س اآخر 
اأن يرفق بالطلب  باإ�سدار الفواتري ال�سريبية نيابة عنه وفقا للنموذج املعد لذلك، على 
ن�سخة من التفاق املربم بني الطرفـني وعلى اجلهاز البت فـي الطلب خالل )1٥( خم�سة 

ع�ضر يوما من تاريخ تقدميه، واإل اعترب الطلب مرفو�ضا.

املــادة ) 155 (

على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار م�ستند معدل فـي الأحوال التي تق�سي تعديل الفاتورة بعد 
اإ�سدارها.

ويجب اأن يكون امل�ستند املعدل مطابقا لأحكام املادة )1٤٤( من هذه الالئحة، كما يجب اأن 
ي�سري اإلى الفاتورة اأو جمموعة الفواتري حمل التعديل، وقيمة ال�سريبة الواجب تعديلها.

الفـــرع الثانــي

الحتفــاظ بال�ضجــالت

املــادة ) 156 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة الحتفاظ - ب�سفة خا�سة - بال�سجالت الآتية:
1 - �ضجل اليومية، ي�ضجل فـيه العمليات اليومية التي تتعلق بن�ضاط اخلا�ضع لل�ضريبة 
وفقا لت�سل�سلها التاريخي والرقمي، على اأن يحتفظ بجميع امل�ستندات التي متكن 

من مراقبة �سحة تلك الأعمال.

2 - �سجل الأ�ستاذ، الذي ير�سد فتح احل�سابات والعمليات القائمة على هذا احل�ساب، 
من  واملعفاة  اخلا�سعة  التوريدات  اأنواع  من  نوع  لكل  ح�ساب  فـيه  يكون  اأن  على 

ال�سريبة. 
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3 - �سجل اجلرد، الذي ت�سجل فـيه عنا�سر اجلرد وامليزانية وح�ساب النتيجة.

٤ - ال�سجالت وامل�ستندات العائدة لتوريدات ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة اأو امل�سدرة.

٥ - ال�سجالت وامل�ستندات العائدة لتوريدات ال�سلع واخلدمات البينية.

٦ - ال�سجالت وامل�ستندات العائدة لكافة املعامالت اجلمركية.

ال�سفر   )٪0( بن�سبة  لل�سريبة  اخلا�سعة  التوريدات  تثبت  التي  امل�ستندات  كافة   -  ٧
باملائة وفقا لأحكام املادتني )٥1( و)٥٤( من القانون.

8 - جميع الفواتري ال�سريبية وامل�ستندات الأخرى ال�سادرة عن اخلا�سع لل�سريبة.

9 - جميع الفواتري ال�سريبية وامل�ستندات الأخرى التي يتلقاها اخلا�سع لل�سريبة.

10 - ال�سجالت التي تت�سمن البيانات الالزمة لتحديد املعاجلة ال�سريبية ال�سحيحة.

11 - اأي �سجالت اأخرى يحددها اجلهاز.

املــادة ) 15٧ (

اإلكرتونيا من خالل اعتماد  يجوز الحتفاظ بال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات 
اخلا�ضع لل�ضريبة اأنظمة حما�ضبية ممكننة، تثبت العمليات املحا�ضبية، ومتكن من اإ�ضدار 
امل�ستندات والبيانات املطلوبة ورقيا متى طلبت، �سريطة اأن يتوافر فـي تلك الأنظمة الآتي:
اإ�سافات  اأو  اأو حذف  اأو تغيريات  اأي قيود تعديلية  امل�ستخدمة  األ تتيح الأنظمة   - 1
على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية والفواتري وامل�ستندات بتاريخ لحق لت�سجيل 

العمليات.

الورقية  لل�سجالت  الأ�سل  ن�سخة وا�سحة وطبق  الإلكرتونية  الن�سخة  اأن تكون   -  2
الأ�سلية.

3 - اأن يتوفر دليل ا�ستخدام هذه الأنظمة عند طلبه من اجلهاز.

املــادة ) 158 (

مع مراعاة اأحكام املادة )1٤٤( من هذه الالئحة، يجوز للخا�سع لل�سريبة حفظ ال�سجالت 
والدفاتر املحا�سبية والفواتري وامل�ستندات باأي لغة على اأن تتم اإتاحتها باللغة العربية متى 

طلب اجلهاز ذلك.
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املــادة ) 159 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة الذي يقوم بتوريد �سلع م�ستعملة وفقا لآلية هام�س الربح 
الحتفاظ بال�سجالت الآتية:

1 - ال�سجالت التي تت�سمن و�سف ال�سلع التي مت �سراوؤها وفقا لآلية هام�س الربح، 
وتاريخ  امل�ستحقة،  ال�سريبة  وقيمة  الربح،  وهام�س  البيع،  و�سعر  ال�سراء،  و�سعر 

التوريد.
2 - ن�سخ من الفواتري الذاتية ال�سادرة منه عند �سراء �سلع وفقا لهام�س الربح.

لل�سريبة وفقا لآلية  �سلع م�ستعملة من �سخ�س خا�سع  �سراء  ن�سخ من فواتري   -  3
هام�س الربح.

٤ - ن�سخ من فواتري توريدات اخلا�سع لل�سريبة ال�سادرة وفقا لآلية هام�س الربح.

الفـرع الثالــث

الفتــرة ال�ضريبیــة

املــادة ) 160 (

عنها  ال�سريبي  الإقرار  بتقدمي  لل�سريبة  اخلا�سع  يلتزم  التي  ال�سريبية  الفرتة  حتدد 
بفرتة )3( ثالثة اأ�سهر ميالدية خالل ال�سنة ال�سريبية، وذلك على النحو الآتي: 

1 - الفرتة ال�سريبية الأولى: تبداأ من 1 يناير وتنتهي فـي 31 مار�س.

2 - الفرتة ال�سريبية الثانية: تبداأ من 1 اأبريل وتنتهي فـي 30 يونيو.
3 - الفرتة ال�سريبية الثالثة: تبداأ من 1 يوليو وتنتهي فـي 30 �سبتمرب.

٤ - الفرتة ال�سريبية الرابعة: تبداأ من 1 اأكتوبر وتنتهي فـي 31 دي�سمرب.
الفرتة  نهاية  فـي  وتنتهي  الت�سجيل  تاريخ  من  الأولى  ال�سريبية  الفرتة  تبداأ  اأن  على 
لنتهاء  التايل  اليوم  من  تالية  �سريبية  فرتة  كل  تبداأ  الأحوال  جميع  وفـي  ال�سريبية. 

الفرتة ال�سريبية املنق�سية.
املــادة ) 161 (

فـي حال تخلف ال�سخ�س امللزم بالت�سجيل عن الت�سجيل خالل املوعد املحدد فـي القانون، 
تكون الفرتة ال�سريبية الأولى له من تاريخ الت�سجيل املتوجب عليه قانونا وتنتهي فـي 

نهاية الفرتة ال�سريبية املتعلقة بها.
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الفــرع الرابــع

الإقــرارات ال�ضريبیــة

املــادة ) 162 (

يقدم اخلا�سع لل�سريبة الإقرار ال�سريبي اإلكرتونيا من خالل البوابة الإلكرتونية على 
النموذج املعد لذلك، على اأن يت�سمن البيانات الآتية:

1 - البيانات العامة للخا�سع لل�سريبة.
2 - رقم التعريف ال�سريبي للخا�سع لل�سريبة.

3 - الفرتة ال�سريبية املقدم عنها الإقرار.
٤ - قيمة التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة، واملعفاة منها.

٥ - قيمة ال�سلع امل�ستوردة.
٦ - قيمة �سريبة املخرجات خالل الفرتة ال�سريبية املعد عنها الإقرار، وقيمة �سريبة 

املدخالت املطالب بخ�سمها.
٧ - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�سريبية املعد عنها الإقرار.

8 - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.

املــادة ) 163 (

اخلا�سع  يقدم  مل  اإذا  ال�سريبية  الفرتة  عن  ال�سريبة  تقدير  فـي  احلق  للجهاز  يكون 
لل�سريبة الإقرار ال�سريبي فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي املادة )٧2( من القانون، كما يجب 
على اجلهاز تعديل الإقرار ال�سريبي الذي يقدمه اخلا�سع لل�سريبة اإذا كان ينطوي على 
خطاأ اأو اإغفال، وفـي جميع الأحوال يجب على اجلهاز اإخطار اخلا�سع لل�سريبة بالتقدير، 
اأو بالتعديل، واأ�سبابه، والأ�س�س التي ا�ستند اإليها، على اأن يت�سمن الإخطار البيانات الآتية:

1 - تاريخ تقدير ال�سريبة، اأو التعديل.
2 - الفرتة ال�سريبية املعد عنها التقدير اأو التعديل.

3 - القيمة اخلا�سعة لل�سريبة.
٤ - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة، وتاريخ �سدادها.

٥ - اأ�سباب التقدير والتعديل، والأ�س�س التي مت ال�ستناد اإليها.

٦ - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.
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الف�ضــل التا�ضــع

الفــرع الأول

الرقابة والفح�س ال�ضريبي

املــادة ) 164 (

فـي تطبيق حكم املادة )٧٥( من القانون جترى الرقابة على اأ�س�س دفرتية وم�ستندية، وفـي 
حالة ا�ستخدام اخلا�سع لل�سريبة اأنظمة احلا�سب الآيل، يكون للجهاز فح�س واختبار هذه 

الأنظمة للتاأكد من �سالمتها وكفاءتها.
املــادة ) 165 (

يكون ملوظفـي اجلهاز املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية حق دخول اأي مكان يزاول فـيه 
اخلا�ضع لل�ضريبة الن�ضاط، اأو مقر العمل اأو اأي مكان اآخر ذي �ضلة مبزاولة الن�ضاط، وذلك 
فـي اأي وقت خالل �ساعات العمل الر�سمية للتفتي�س والرقابة، ولهم احلق فـي الدخول اإلى 

اأي نظام اآيل اأو اإلكرتوين ي�ضتخدمه اخلا�ضع لل�ضريبة لأغرا�ض مزاولة الن�ضاط.
ولهم على الأخ�س الطالع على ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات املن�سو�س عليها فـي هذه 
الالئحة، ون�سخ �سور منها، ومقابلة املوظفـني ومناق�ستهم، وفح�س كل ما يتعلق بالنواحي 
لتحقيق  لزمة  تعترب  اإجراءات  اأي  واتخاذ  بالن�ضاط،  املتعلقة  والإدارية  واملالية  الفنية 

اأغرا�ض القانون، وعلى اخلا�ضع لل�ضريبة اأن يقدم كل ما ميكنهم من اأداء عملهم.

املــادة ) 166 (

يكون للجهاز الفح�س والطالع على ال�سجالت الورقية والإلكرتونية للخا�سع لل�سريبة، 
اأو اأي �ضخ�ض يقوم مبزاولة الن�ضاط، من اأجل �ضمان المتثال لأحكام القانون والالئحة.

املــادة ) 16٧ (

يتولى موظفو الإدارة العامة للجمارك متابعة ورقابة ال�ضلع عند اإدخالها اإلى ال�ضلطنة، 
اأو اإخراجها منها.

ويجوز للجهاز اأن يطلب من امل�ستورد اأي بيانات ذات �سلة بال�سلع امل�ستوردة اأو امل�سدرة.
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املــادة ) 168 (

التقديرية  واملدة  ومكانه،  ال�سريبي،  الفح�س  بتاريخ  لل�سريبة  اخلا�سع  اجلهاز  يخطر 
الإخطار،  ي�ستمل  اأن  على  التاريخ،  هذا  من  الأقل  على  يوما  ع�سر  خم�سة   )1٥( قبل  له 
والدفاتر  ال�سجالت  للفح�س وحتديد  ال�سريبية اخلا�سعة  الفرتات  ب�سفة خا�سة، على 

وامل�ستندات املراد فح�سها.
ويجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يطلب تغيري التاريخ وذلك خالل )٥( خم�سة اأيام من ا�ستالم 

الإخطار بالفح�س، على اأن ي�سمل الطلب اأ�سباب التغيري. 
تثري  ظروف  قامت  اإذا  م�سبق  اإخطار  دون  ال�سريبي  الفح�س  يجري  اأن  للجهاز  ويجوز 

�سكوكا جدية حول تهرب اخلا�سع لل�سريبة من ال�سريبة.

الفــرع الثانــي

اإجــراءات الفحــ�س

املــادة ) 169 (

الن�ضاط،  فـيه  يزاول  الذي  لل�ضريبة  اخلا�ضع  فـي مقر  ال�ضريبي  الفح�ض  يتم  اأن  يجب 
وخالل �ساعات العمل الر�سمية.

الرئي�س، ويجب على  التي يقدرها  اأن يتم الفح�س فـي مقر اجلهاز فـي احلالت  ويجوز 
اخلا�سع لل�سريبة فـي هذه احلالة موافاة اجلهاز مبا يطلبه من �سجالت اأو دفاتر اأو م�ستندات 

خالل الأجل الذي يحدده فـي الإخطار امل�سار اإليه فـي املادة )1٦8( من هذه الالئحة.
الدخول  الق�سائية  ال�سبطية  املخولني �سفة  الأحوال، يحق ملوظفـي اجلهاز  وفـي جميع 

اإلى اأي مقر تابع للخا�سع لل�سريبة متى كان ذلك لزما للقيام باأعمال الفح�س.

املــادة ) 1٧0 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة با�ستقبال موظفـي اجلهاز املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية، 
يلتزم  كما  فح�سها،  املراد  وامل�ستندات  والدفاتر،  ال�سجالت،  على  الطالع  من  ومتكينهم 
خالل  اجلهاز  موظفو  يطلبها  التي  وامل�ستندات  والدفاتر  وال�سجالت  البيانات  بتوفـري 
قيامهم باأعمال الفح�س ال�سريبي، وذلك خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ طلبها ما مل يقدم 
البيانات  فـي تقدمي هذه  كافـيا على ما يعرت�سه من �سعوبات  دليال  لل�سريبة  اخلا�سع 
اخلا�سع  منح  للرئي�س  ويجوز  املحددة،  املدة  خالل  وامل�ستندات  والدفاتر  وال�سجالت 

لل�سريبة مدة اأخرى منا�سبة.
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املــادة ) 1٧1 (

تكون مدة الفح�س ال�سريبي )3( ثالثة اأ�سهر تبداأ من تاريخ بدء الفح�س، ويجوز للرئي�س 
اأخرى مماثلة بناء على طلب من املوظف املخت�ض الذي يجري  متديد هذه املدة لفرتة 

الفح�س، على اأن يبني املوظف فـي طلبه اأ�سباب ومربرات التمديد.
اإليه فـي  اأن يقت�سر الفح�س على الفرتات ال�سريبية املحددة فـي الإخطار امل�سار  ويجب 
املادة )1٦8( من هذه الالئحة، اإل اإذا قرر الرئي�س بناء على اأ�سباب يقدرها اإجراء الفح�س 

لفرتات �سريبية اأخرى.
املــادة ) 1٧2 (

يقوم اجلهاز باإخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بنتائج الفح�ض ال�ضريبي، على اأن ي�ضتمل الإخطار 
على ما ياأتي:

1 - تقدير ال�سريبة، اأو تعديل الإقرار ال�سريبي، بح�سب الأحوال.
2 - الفرتة ال�سريبية املعد عنها التقدير ال�سريبي، اأو تعديله.
3 - تاريخ تقدير ال�سريبة، اأو تاريخ تعديل الإقرار ال�سريبي.

٤ - الأ�س�س التي مت ال�ستناد اإليها لتقدير ال�سريبة اأو تعديل الإقرار ال�سريبي.
٥ - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة، وميعاد �سدادها.

٦ - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.
املــادة ) 1٧3 (

ل يجوز اإعادة فح�س فرتة �سريبية اأو عنا�سر �سبق فح�سها، واإجراء التقدير ال�سريبي 
اإل فـي حالة ورود معلومات جديدة توؤثر على احت�ساب  اأو تعديل الإقرار ال�سريبي  لها، 

قيمة ال�سريبة املفرو�سة، على اأن يقت�سر اإعادة الفح�س على ما ورد فـي هذه املعلومات.

الفــرع الثالــث

تدابري اجلهاز جتاه الغ�س والحتیال

املــادة ) 1٧4 (

لأغرا�س تطبيق اأحكام املادة )80( من القانون، فـي حال ثبت قيام اأي �سخ�س باتباع اأ�ساليب 
الغ�س اأو ا�ستخدام الو�سائل الحتيالية، بهدف جتنب اخل�سوع - كليا اأو جزئيا - لل�سريبة 

امل�ستحقة عن اأي فرتة �سريبية، يكون للجهاز احلق فـي اتخاذ التدابري الآتية:
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1 - ت�سجيل ال�سخ�س اأو اإلغاء ت�سجيله.
2 - جتاهل اأي معاملة لأغرا�س تطبيق ال�سريبة.

3 - اإجراء تقدير لل�سريبة اأو تعديل الإقرار ال�سريبي مبقدار ما مت جتنبه من مبلغ 
ال�سريبة )كليا اأو جزئيا(.

٤ - اإلغاء اأي قرار �سبق �سدوره لرد ال�سريبة.
٥ - املطالبة با�سرتداد �سريبة �سبق ردها خالل املدة التي يحددها اجلهاز.
٦ - اتخاذ اإجراءات فر�س العقوبات وفقا للف�سل الثاين ع�سر من القانون.

الف�ضــل العا�ضــر

حت�شيل ال�شريبة وردها

الفــرع الأول

حت�شيــل ال�شريبــة

املــادة ) 1٧5 (

يجــب علــى اخلا�ســع لل�سريـــبة �ســـداد ال�سريبـــة امل�ستحقـــة مــن واقـــع الإقرار ال�سريبي، 
اأو التعديل على الإقرار ال�سريبي، اأو التقدير اأو التعديل الذي يجريه اجلهاز، فـي املواعيد 

املقررة قانونا وذلك عن طريق اإحدى الو�سائل الآتية:
1 - تقدمي �سيكات م�سرفـية ل�سالح اجلهاز.

2 - اإيداع املبلغ امل�ضتحق فـي احل�ضاب اجلاري املفتوح با�ضم اجلهاز لهذا الغر�ض، ب�ضرط 
تقدمي ن�سخة معتمدة من ق�سيمة الإيداع ال�سادرة من امل�سرف املودع لديه.

ح�ساب  اإلى  لل�سريبة  اخلا�سع  ح�ساب  من  البنكي  بالتحويل  كتابي  اأمر  اإ�سدار   -  3
اجلهاز، واإخطاره بذلك، ول تعترب ال�سريبة امل�ستحقة قد �سددت فـي هذه احلالة 

اإل بقيد مبلغ ال�سريبة كامال فـي ح�ساب اجلهاز.
٤ - اأي و�سيلة اأخرى يحددها اجلهاز.

وفـي حالة عدم الوفاء بال�سريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد فـي املواعيد املحددة قانونا، 
يتم حت�سيلها باتباع الإجراءات املقررة بالتنفـيذ الإداري مبقت�سى نظام حت�سيل ال�سرائب 
والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 32/9٤.
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املــادة ) 1٧6 (

يجوز للرئي�س الإعفاء من ال�سريبة الإ�سافـية فـي احلالت الآتية:
1 - وفاة املدين بال�سريبة عن غري تركة اأو عن تركة م�ستغرقة بالديون.

2 - اإذا مت حل وت�سفـية اخلا�سع لل�سريبة املدين بال�سريبة اأو اإ�سهار اإفال�سه، وعدم 
والواجبة  امل�ستحقة  بال�سريبة  للوفاء  التفلي�سة  اأموال  اأو  الت�سفـية  ناجت  كفاية 

ال�سداد.

3 - اإذا ثبت عدم وجود اأموال لدى اخلا�ضع لل�ضريبة ميكن التنفـيذ عليها.

اأموال  اأو مهنته، وعدم وجود  اإنهاء اخلا�سع لل�سريبة املدين بال�سريبة ن�ساطه   - ٤
ميكن التنفـيذ عليها.

٥ - احلالت التي يثبت فـيها اأن الوفاء بال�سريبة الأ�سلية بعد امليعاد يرجع لأ�سباب 
اأو ظروف مل يكن فـي اإمكان املدين بال�سريبة توقعها.

املــادة ) 1٧٧ (

يقدم طلب الإعفاء من ال�سريبة الإ�سافـية اإلى الرئي�س م�ستمال على البيانات الر�سمية 
املثبتة لتحقق اأي من احلالت املن�سو�س عليها فـي املادة )1٧٦( من هذه الالئحة، وعلى 
اعترب  واإل  يوما،  ثالثني   )30( تتجاوز  ل  مدة  خالل  الإعفاء  طلب  فـي  يبت  اأن  اجلهاز 

الطلب مرفو�سا.
اأو على  اأنه قام على معلومات غري �سحيحة  اإذا ثبت  ويجوز للجهاز �سحب قرار الإعفاء 

اأ�سباب م�سللة، واأن يبا�سر الإجراءات الالزمة لتح�سيل ال�سريبة الإ�سافـية امل�ستحقة.

املــادة ) 1٧8 (

الن�ضبة  بتطبيق  امل�ضتوردة  ال�ضلع  على  ال�ضريبة  للجمارك حت�ضيل  العامة  الإدارة  تتولى 
املقررة، ووفقا لالإجراءات املعمول بها لديها، واإيداعها فـي ح�ساب خا�س يفتح لهذا الغر�س.
حالة  فـي  اإل  بالكامل،  امل�ستحقة  ال�سريبة  �سداد  قبل  ال�سلع  هذه  عن  الإفراج  يجوز  ول 

تاأجيل ال�سريبة.
املــادة ) 1٧9 (

يلتزم امل�ستورد فـي حال تعليق ال�سريبة وفقا حلكم املادة )٥0( من القانون، اأن يقدم لالإدارة 
العامة للجمارك اأيا من ال�ضمانات التالية:
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1 - ال�سمان امل�سرفـي.

2 - ال�سمان املايل.

3 - ال�سمان اخلطي.

٤ - اأي نوع اآخر من ال�ضمانات حتدده الإدارة العامة للجمارك.

املــادة ) 180 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يطلب تاأجيل �سداد ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سلع امل�ستوردة 
بالتطبيق للمادة )8٦( من القانون وفقا لل�ضروط الآتية:

1 - اأن يكون م�سجال لدى اجلهاز وفقا لأحكام القانون.

القانون وهذه  املفرو�سة مبوجب  اأن يكون ملتزما بكافة اللتزامات واملتطلبات   - 2
الالئحة.

3 - األ يكون قد �ضبق احلكم عليه نهائيا فـي جرمية من�ضو�ض عليها فـي القانون.

٤ - اأن تكون ال�ضلع امل�ضتوردة لغايات ن�ضاط اخلا�ضع لل�ضريبة.

٥ - اأن يقدم الطلب قبل دخول ال�سلع امل�ستوردة اإلى ال�سلطنة مبدة ل تقل عن )1( 
�سهر، واأن يكون قد قام بتقدمي ال�سمانات امل�سرفـية اأو اأي �سمانات اأخرى يحددها 

اجلهاز.

٦ - اأي �ضروط اأخرى يحددها اجلهاز.

املــادة ) 181 (

لذلك،  املعد  النموذج  على  اإلى اجلهاز  ال�سترياد  ال�سريبة عند  �سداد  تاأجيل  يقدم طلب 
مت�ضمنا كافة البيانات وامل�ضتندات ل�ضتيفاء ال�ضروط املن�ضو�ض عليها فـي املادة )180( من 
هذه الالئحة ويبت فـي طلب الإعفاء خالل مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما، واإل اعترب 

الطلب مرفو�سا.
وفـي جميع الأحوال يتعني على اجلهاز اإخطار اخلا�ضع لل�ضريبة والإدارة العامة للجمارك 

بقراره بقبول الطلب اأو رف�سه اأو اإلغاء التاأجيل.
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املــادة ) 182 (

يعد فـي اجلهاز �سجل تقيد فـيه البيانات واملعلومات املتعلقة باحل�سابات ال�سريبية للخا�سع 
لل�سريبة، ويتم الحتفاظ بهذا ال�سجل ملدة )10( ع�سر �سنوات.

ويجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يطلب من اجلهاز الطالع على البيانات واملعلومات املتعلقة 
بح�ساباته، ون�سخ �سورة منها وفقا للقواعد التي يحددها اجلهاز.

املــادة ) 183 (

جترى املقا�سة بقوة القانون بني ما هو م�ستحق للخا�سع لل�سريبة لدى اجلهاز، وما يكون 
املبالغ  تكون  اأن  �سريطة  اآخر،  �سريبي  قانون  اأي  مبوجب  ال�سداد  وواجب  عليه  م�ستحقا 
وفق  املقا�سة  تتم  اأن  على  عليها،  متنازع  وغري  نهائية،  ب�ساأنها  املقا�سة  اإجراء  املطلوب 

الرتتيب الآتي:
1 - املقا�سة بني املبالغ التي �سددها اخلا�سع لل�سريبة بالزيادة على ما هو م�ستحق 

قانونا، وبني املبالغ امل�ستحقة عليه، وواجبة ال�سداد قانونا.

2 - املقا�سة بني املبالغ التي �سددها اخلا�سع لل�سريبة بالزيادة على ما هو م�ستحق 
قانونا، وبني املبالغ امل�ستحقة عليه وواجبة ال�سداد قانونا وفقا لأي قانون �سريبي اآخر.

وفـي جميع الأحوال، يجب على اجلهاز اإخطار اخلا�سع لل�سريبة باإجراء املقا�سة ونتيجتها 
على النموذج املعد لذلك.

 الفــرع الثانــي

رد ال�ضريبـــة

املــادة ) 184 (

يقدم طلب ا�سرتداد ال�سريبة املدفوعة بالزيادة عن ال�سريبة امل�ستحقة - وفقا للبند )1( 
من املادة )8٧( من القانون - بناء على طلب يقدم من اخلا�سع لل�سريبة اإلى اجلهاز على 
النموذج املعد لذلك، على اأن يت�سمن الطلب قيمة ال�سريبة املطالب با�سرتدادها و�سبب 

ذلك، والفرتة ال�سريبية املتعلقة بها، ويرفق بالطلب البيانات وامل�ستندات املوؤيدة لذلك.
غري  نهائية  بردها  املطالب  املبالغ  تكون  اأن  ال�ضريبة  لرد  ي�ضرتط  الأحوال  جميع  وفـي 
نهاية  من  �سنوات  خم�س   )٥( خالل  تقدميه  مت  قد  الرد  طلب  يكون  واأن  عليها،  متنازع 

الفرتة ال�سريبية التي ن�ساأ عنها هذا احلق، واإل �سقط هذا احلق.
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املــادة ) 185 (

يتعني على اجلهاز البت فـي طلب ال�سرتداد املقدم وفقا للمادة )18٤( من هذه الالئحة، 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة، واإل اعترب 

الطلب مرفو�سا.
وعلى اجلهاز رد املبلغ املوافق عليه - كليا اأو جزئيا - اإلى اخلا�سع لل�سريبة خالل )1٥( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار.

املــادة ) 186 (

اأي  يجوز للخا�سع لل�سريبة تقدمي طلب ا�سرتداد فائ�س ال�سريبة القابلة للخ�سم عن 
فرتة �سريبية - وفقا للفقرة الثانية من حكم املادة )38( من القانون - اإلى اجلهاز على 
النموذج املعد لذلك وذلك خالل املوعد املحدد لتقدمي الإقرار ال�سريبي عن تلك الفرتة 
فـي حال جتاوز فائ�س ال�سريبة القابلة للخ�سم فـي تلك الفرتة مبلغ )100( مائة ريال 

عماين.
وفـيما عدا ذلك يجوز تقدمي طلب ال�سرتداد عن �سنة �سريبية ب�سرف النظر عن قيمة 
ال�سريبي  الإقرار  لتقدمي  املحدد  املوعد  خالل  وذلك  للخ�سم،  القابلة  ال�سريبة  فائ�س 

للفرتة ال�سريبية الأولى التالية لتلك ال�سنة ال�سريبية.
�سنوات من  اأن يكون تقدمي الطلب خالل مدة )٥( خم�س  الأحوال ي�ضرتط  وفـي جميع 

نهاية الفرتة ال�سريبية التي ن�ساأ فـيها هذا احلق واإل �سقط هذا احلق.

املــادة ) 18٧ (

يجب على اجلهاز البت فـي طلب ال�سرتداد املقدم وفقا للمادة )18٦( من هذه الالئحة، 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سوئه واإل اعترب الطلب مرفو�سا. 

املن�سو�س  ال�سريبي  والفح�س  بالرقابة  املتعلقة  الأحكام  ال�سرتداد  طلب  على  وي�سري 
عليها فـي القانون وفـي هذه الالئحة، وعلى اجلهاز اأن يرد املبلغ املوافق عليه - كليا اأو جزئيا - 

اإلى اخلا�سع لل�سريبة خالل )1٥( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بقراره.

املــادة ) 188 (

ترد ال�سريبة املدفوعة من احلكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوما�سية والقن�سلية 
والع�سكرية واملنظمات الدولية، وروؤ�ساء واأع�ساء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�سلي املعتمدين 

لدى ال�سلطنة وفقا لل�سروط الآتية:
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1 - اأن يتوفر �ضرط املعاملة باملثل.

2 - اأن تكون ال�سريبة قد مت تكبدها لقاء �سلع وخدمات خم�س�سة ح�سرا ل�ستعمالها 
الر�ضمي فـي ممار�ضة مهامها وتنفـيذ اأعمالها. 

اإجمايل قيمة ال�سريبة مو�سوع طلب ال�سرتداد عن )100( مائة ريال  األ يقل   - 3
عماين.

٤ - األ تكون ال�سريبة قد مت تكبدها على ال�سلع واخلدمات الآتية:

 اأ - املنتجات النفطية.

ب - منتجات التبغ اأو ال�سجائر الإلكرتونية.

 ج - امل�سروبات الكحولية.

 د - خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية.

هـ - املركبات الآلية.

املــادة ) 189 (

ال�سريبة وفقا للنموذج  با�سرتداد  اإلى اجلهاز  اأن يتقدم بطلب  ال�ساأن  يجب على �ساحب 
على  الطلب  ي�ستمل  اأن  على  اخلارجية،  وزارة  قبل  من  عليه  الت�سديق  بعد  لذلك،  املعد 

البيانات وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز وعلى الأخ�س ما يلي:
1 - ن�سخة من فاتورة ال�سراء مدونا فـيها رقمها وتاريخها، وامل�ستندات املوؤيدة لها.

2 - اأ�سماء املوردين وعناوينهم واأرقام تعريفهم ال�سريبي فـي ال�سلطنة لكل فاتورة.

3 - قيمة ال�سريبة لكل فاتورة وجمموعها.

٤ - تفا�سيل احل�ساب امل�سرفـي فـي ال�سلطنة للحكومات الأجنبية، اأو للهيئات والبعثات 
الدبلوما�سية والقن�سلية والع�سكرية، اأو للمنظمات الدولية، املقدمة للطلب.

٥ - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.

على اأن يتم تقدمي الطلب خالل )٦( �ستة اأ�سهر من نهاية كل من الفرتتني املذكورتني 
اأدناه، واأن ي�ستمل الطلب على الفواتري الواقعة تواريخها فقط �سمن هاتني الفرتتني:

1 - الفرتة الأولى: من 1 يناير اإلى 30 يونيو من كل �سنة �سريبية.

2 - الفرتة الثانية: من 1 يوليو اإلى 31 دي�سمرب من كل �سنة �سريبية.
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املــادة ) 190 (

يجب على اجلهاز البت فـي طلب ا�سرتداد ال�سريبة واإخطار اجلهة مقدمة الطلب بقراره 
خالل )٦0( �ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا البيانات وامل�ستندات املطلوبة، 

وي�سدر اجلهاز قراره بالرف�س اأو برد ال�سريبة )كليا اأو جزئيا(.
وعلى اجلهاز اأن يرد املبلغ املوافق عليه - كليا اأو جزئيا - وحتويله اإلى احل�ساب امل�سرفـي 
ل�ساحب ال�ساأن خالل )1٥( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويتحمل مقدم 

الطلب م�ساريف احلوالة.
ال�سريبي  والفح�س  بالرقابة  املتعلقة  الأحكام  ال�سريبة  ا�سرتداد  طلب  على  وت�سري 

املن�سو�س عليها فـي القانون وفـي هذه الالئحة.

املــادة ) 191 (

ترد ال�سريبة املدفوعة فـي ال�سلطنة من قبل اأي �سخ�س لي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة 
اأو فـي اأي من دول املجل�ض وفقا لل�ضروط الآتية:

1 - األ يكون مقدم الطلب م�سجال فـي ال�سريبة )اأو ملزما بالت�سجيل( فـي ال�سلطنة 
اأو فـي اأي من دول املجل�س.

2 - األ يقوم مقدم الطلب الذي لي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة اأو فـي اأي من دول 
املجلـــ�س بتوريــد �سلــع اأو خدمات يكون ملزما ب�سداد ال�سريبة عنها فـي ال�سلطنة 

اأو فـي اأي من دول املجل�س.

3 - اأن يكون مقدم الطلب م�سجال لغايات ال�سريبة فـي بلد اإقامته، فـي حال كان هذا 
البلد يطبق نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة اأو نظاما �ضريبيا مماثال.

٤ - اأن تكـــون ال�سريبــة املتكبدة فـي ال�سلطنة من قبل مقدم الطلب، لغايات ن�ساطه 
واأن تكون قابلة للخ�سم فـي ال�سلطنة.

٥ - اأن يتوفر �ضرط املعاملة باملثل فـي الأحكام ال�ضريبية فـي بلد اإقامة مقدم الطلب.

٦ - األ يقل اإجمايل قيمة ال�سريبة املطالب بها فـي اأي طلب ا�سرتداد لل�سريبة عن 
)100( مائة ريال عماين.

٧ - األ تكون ال�سريبة متكبدة على اأي من ال�سلع واخلدمات الآتية:
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 اأ - املنتجات النفطية.

ب - منتجات التبغ وال�سجائر الإلكرتونية.

ج - امل�سروبات الكحولية.

د - خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية.

هـ - املركبات الآلية.

و - ال�سلع التي مت ا�ستهالكها وا�ستخدامها )جزئيا اأو كليا( فـي ال�سلطنة.

املــادة ) 192 (

يقـــدم طلــب ا�ستـــرداد ال�سريبـــة مـــن ال�سخـــ�س الـــذي ليـــ�س لــه حمل اإقامة فـي ال�سلطنة 

اأو فـي اأي من دول املجل�س اإىل اجلهاز على النموذج املعد لذلك، على اأن ي�ستمل الطلب على 

البيانات وامل�ستندات الآتية: 

1 - ن�سخة من فاتورة ال�سراء مدون فـيها رقمها وتاريخها، وامل�ستندات املوؤيدة لها.

٢ - اأ�سماء املوردين وعناوينهم واأرقام تعريفهم ال�سريبي فـي ال�سلطنة لكل فاتورة.

3 - قيمة ال�سريبة لكل فاتورة وجمموعها.

٤ - تفا�سيل احل�ساب امل�سرفـي ملقدم الطلب.

٥ - �سهادة ت�سجيل �سريبي اأو اإفادة اأخرى �سادرة عن اجلهة ال�سريبية فـي بلد اإقامة 

مقدم الطلب وتبني عنوان عمله ورقم ت�سجيله ال�سريبي، على األ يتجاوز تاريخ 

اإ�سدار ال�سهادة اأو الإفادة )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ طلب ا�سرتداد ال�سريبة.

٦ - اأي بيانات اأخرى يحددها اجلهاز.

على اأن يتم تقدمي الطلب خالل )٦( �ستة اأ�سهر من نهاية كل من الفرتتني املذكورتني 

اأدناه، واأن ي�سمل الطلب الفواتري الواقعة تواريخها فقط �سمن هاتني الفرتتني:

1 - الفرتة الأوىل: من 1 يناير اإىل 30 يونيو من كل �سنة �سريبية.

٢ - الفرتة الثانية: من 1 يوليو اإىل 31 دي�سمرب من كل �سنة �سريبية.

املــادة ) 193 (

على اجلهاز اأن يبت فـي طلب ا�سرتداد ال�سريبة واإخطار مقدم الطلب بقراره خالل )٦0( 

وي�سدر  املطلوبة،  وامل�ستندات  البيانات  م�ستوفـيا  الطلب  ا�ستالم  تاريخ  من  يوما  �ستني 

اجلهاز قراره بالرف�س اأو برد ال�سريبة )كليا اأو جزئيا(.
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وعلى اجلهاز اأن يرد املبلغ املوافق عليه )كليا اأو جزئيا( خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

اإخطاره بالقرار بتحويله فـي احل�ساب امل�سرفـي العائد له، ويتحمل مقدم الطلب م�ساريف 

احلوالة.

ال�سريبي  والفح�س  بالرقابة  املتعلقة  الأحكام  ال�سريبة  ا�سرتداد  طلب  على  ت�سري 

املن�سو�س عليها فـي القانون وفـي هذه الالئحة.

املــادة ) 194 (

اأي �سخ�س طبيعي  يق�سد بال�سائح فـي تطبيق املادتني )19٥( و)19٦( من هذه الالئحة 

تتحقق فـيه ال�سروط الآتية:

1 - لي�س له حمل اإقامة دائم فـي ال�سلطنة اأو اأي من دول املجل�س املطبقة لل�سريبة.

٢ - ل ميار�س اأي ن�ساط فـي ال�سلطنة.

3 - ل تتجاوز فرتة اإقامته فـي ال�سلطنة ثالثة اأ�سهر ب�سورة مت�سلة.

٤ - لي�س من اأع�ساء طاقم رحلة اأو طائرة اأو �سفـينة اأو عبارة اأو اأي و�سيلة نقل اأخرى 

تغادر ال�سلطنة.

املــادة ) 195 (

ي�سرتط لرد ال�سريبة املدفوعة فـي ال�سلطنة من قبل ال�سائح على ال�سلع امل�سرتاة منه عند 

مغادرته ال�سلطنة ما يلي:

1 - األ يتم ا�ستهالك ال�سلع امل�سرتاة فـي ال�سلطنة.

٢ - األ يقل اإجمايل امل�سرتيات لكل فاتورة عن )٢٥( خم�سة وع�سرين ريال عمانيا دون 

ال�سريبة.

3 - اأن تكون امل�سرتيات ذات ا�ستعمال �سخ�سي.

٤ - اأن يتم اإخراج ال�سلع من ال�سلطنة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ال�سراء. 

٥ - اأن يتم نقل ال�سلع �سمن الأمتعة ال�سخ�سية لل�سائح.

٦ - األ ت�سمل امل�سرتيات ال�سلع الآتية:

  اأ - املواد الغذائية وامل�سروبات.

ب - النفط والغاز، اأو امل�ستقات النفطية وم�ستقات الغاز.

ج - التبغ واملنتجات املماثلة.

د - اأي م�سرتيات اأخرى يحددها اجلهاز.
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املــادة ) 196 (

يكون رد ال�سريبة لل�سائح باتباع الإجراءات الآتية:
1 - اأن يتقدم ال�سائح عند �سرائه الب�ساعة من املورد اخلا�سع لل�سريبة بطلب ا�سرتداد 
اإلكرتوين وفقا للنموذج املعد من قبل امل�سغل الذي يتعاقد معه اجلهاز لإدارة اآلية 

ال�سرتداد، وعلى املورد اأن ي�سادق على حمتويات هذا الطلب.

طلب  للجمارك  العامة  لالإدارة  يربز  اأن  ال�ضلطنة  مغادرته  عند  ال�ضائح  على   -  2
ال�سرتداد املن�سو�س عليه فـي البند )1( من هذه املادة، وال�سلع املطلوب ا�سرتداد 

ال�سريبة املدفوعة عنها اأو التي مت ا�سرتداد �سريبتها.

3 - تتولى الإدارة العامة للجمارك فح�ض الطلب وال�ضلع املطلوب ا�ضرتداد ال�ضريبة 
عنها، من اأجل التاأكد من مطابقتها مع الفواتري املتعلقة بها، ومدى توفر �ضروط 

ال�سرتداد، وتتم امل�سادقة عليها بعد اإجراء هذا الفح�س.

عليها  املوافق  ال�ضريبة  رد   - ال�ضرتداد  �ضروط  توفر  فـي حال   - امل�ضغل  يتولى   -  ٤
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي طلب ال�سرتداد، ول تدخل فـي قيمة 
باإجراءات  القيام  فـي  امل�سغل  يتقا�ساها  التي  العمولة  قيمة  امل�سرتدة  ال�سريبة 

ال�سرتداد.

الف�ضــل احلــادي ع�ضــر

املنازعــة ال�ضريبیــة

الفــرع الأول

العتــرا�س

املــادة ) 19٧ (

يحق للخا�سع لل�سريبة العرتا�س لدى الرئي�س من تقدير ال�سريبة اأو تعديل الإقرار 
ال�سريبي من قبل اجلهاز، اأو من قرار الت�سجيل اأو رف�سه اأو اإلغائه، خالل )٤٥( خم�سة 

واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه بالتقدير اأو التعديل اأو القرار.
ويجب اأن تكون �سحيفة العرتا�س حمررة باللغة العربية، وموقعا عليها من ال�سخ�س 
اإليها  ي�ستند  التي  والأ�سباب  املعرت�س  طلبات  ت�سمن  اأن  ويجب  يفو�سه،  من  اأو  امل�سوؤول 

تف�سيال، وعلى اأن ترفق بالعرتا�س الأوراق وامل�ستندات املوؤيدة له.
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امليعاد  فـي  تقدميه  عدم  اأن  ثبت  اإذا  امليعاد  بعد  املقدم  العرتا�ض  قبول  للرئي�ض  ويجوز 
يرجع لأ�سباب اأو ظروف طارئة مل يكن باإمكان اخلا�سع لل�سريبة توقعها.

ويرتتب على عدم تقدمي العرتا�س فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي هذه املادة اأو عدم قبوله 
وفقا للفقرة ال�سابقة، اأن ي�سبح قرار التقدير اأو التعديل، اأو الت�سجيل اأو رف�سه اأو اإلغاوؤه 

نهائيا.
املــادة ) 198 (

يجوز للجهاز قبل اإ�سدار القرار فـي الف�سل فـي العرتا�س مطالبة املعرت�س بتقدمي اأي 
بيانات اأو م�ستندات حول مو�سوع العرتا�س مبوجب اإخطار يوجه اإليه، كما يجوز له اأن 
يطلب ح�سور ال�سخ�س امل�سوؤول للمناق�سة - اإذا راأى �سرورة لذلك - باإخطار موجه اإليه.

الفــرع الثانــي

تاأجیل �ضداد ال�ضريبة املعرت�س علیها

املــادة ) 199 (

على  الرئي�س  اإلى   - جزئيا  اأو  كليا   - عليها  املعرت�س  ال�سريبة  �سداد  تاأجيل  طلب  يقدم 
النموذج املعد لذلك، خالل مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي العرتا�س، 

مت�سمنا مقدار ال�سريبة املطلوب تاأجيل �سدادها واأ�سباب التاأجيل.

املــادة ) 200 (

يتولى الرئي�س نظر طلب تاأجيل �سداد ال�سريبة اإذا كان مقدما فـي امليعاد املن�سو�س عليه 
فـي القانون، وي�سدر قراره - بالرف�س اأو بتاأجيل �سداد ال�سريبة كليا اأو جزئيا - خالل 
اأنه فـي حال �سدور القرار من  )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي طلب التاأجيل، على 
الرئي�س باملوافقة على الطلب، يجوز للرئي�س مطالبة املعرت�س - خالل )1٥( اخلم�سة ع�سر 
يوما التالية لتاريخ اإخطاره باملوافقة - بتقدمي ال�سمانات املالية التي يراها لزمة ل�سالح 

اجلهاز بقيمة ال�سريبة املوؤجل �سدادها، وتكون �سارية حلني الف�سل فـي العرتا�س.

املــادة ) 201 (

بني  الفرق  هو  عليه  املعرت�س  ال�سريبة  مبلغ  فاإن  عليها  املتنازع  ال�سريبة  حتديد  عند 
مبلغ ال�سريبة الواجبة ال�سداد طبقا للتقدير اأو التعديل ومبلغ ال�سريبة امل�ستحقة غري 
املعرت�س عليه كما لو كانت هذه ال�سريبة هي ال�سريبة امل�ستحقة لتلك الفرتة ال�سريبية.
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الف�ضــل الثانــي ع�ضــر

اجلزاءات الإدارية والتظلم منها

الفــرع الأول

اجلــزاءات الإداريــة

املــادة ) 202 (

يجوز للرئي�س فر�س غرامة اإدارية ل تقل عن )٥00( خم�سمائة ريال عماين، ول تزيد على 

)٥000( خم�سة اآلف ريال عماين فـي احلالت الآتية:

1 - عدم تقدمي الإقرارات ال�ضريبية فـي املوعد املحدد لتقدميها قانونا.

2 - تخلف اخلا�سع لل�سريبة عن عر�س �سهادة الت�سجيل فـي مكان ظاهر وفقا حلكم 

املادة )123( من هذه الالئحة.

3 - تخلف اخلا�سع لل�سريبة الذي األغي ت�سجيله عن الحتفاظ بال�سجالت والدفاتر 

املحا�سبية وامل�ستندات وفق اأحكام املادة )1٤2( من هذه الالئحة.

املــادة ) 203 (

األف ريال عماين، ول تزيد على  اإدارية ل تقل عن )1000(  يجوز للرئي�س فر�س غرامة 

)10000( ع�سرة اآلف ريال عماين فـي احلالت الآتية:

1 - ا�سرتداد قيمة ال�سريبة بناء على م�ستندات اأو بيانات غري �سحيحة.

فـي  ال�سريبة  من  الت�سجيل  اإلغاء  بطلب  التقدم  عن  لل�سريبة  اخلا�سع  تخلف   -  2

احلالت الإلزامية املحددة فـي القانون وفـي هذه الالئحة.

املبلغ  �سداد  عن  اخلطاأ  طريق  عن  �سريبة  مبلغ  ا�سرتد  الذي  ال�سخ�س  تخلف   -  3

امل�ستحق عليه فور علم �ساحب ال�ساأن باخلطاأ.

٤ - تخلف اخلا�سع لل�سريبة عن عر�س اأ�سعار ال�سلع واخلدمات مت�سمنة ال�سريبة.
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املــادة ) 204 (

يجوز للرئي�س فـي حالة عدم اإعالن اخلا�سع لل�سريبة عن ال�سريبة احلقيقية فـي اإقراره 
عن اأي فرتة �سريبية، فر�س غرامة ل تقل عن )1٪( واحد فـي املائة ول تزيد على )٪2٥( 
خم�سة وع�سرين فـي املائة من الفرق بني قيمة ال�سريبة على اأ�سا�س ال�سريبة احلقيقية 

الواجب الت�ضريح عنها، وقيمة ال�ضريبة من واقع الإقرار ال�ضابق تقدميه.

املــادة ) 205 (

فـي حالت التهرب ال�سريبي، يجوز للرئي�س فر�س غرامة قدرها )300٪( ثالثمائة فـي 
املائة من فرق ال�سريبة امل�ستحقة املرتبطة بهذا التهرب، مع مراعاة اأحكام املادة )99( من القانون.

املــادة ) 206 (

يجب على الرئي�س - قبل اإ�سدار اأي قرار بفر�س الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الف�سل - 
اإعالن ال�سخ�س للح�سور فـي موعد حمدد ل�سماع اأقواله، فاإذا مل يح�سر فـي امليعاد املحدد 

جاز توقيع الغرامة عليه دون �سماع اأقواله.
الفــرع الثانــي

التظلــم مــن فــر�س الغرامــة

املــادة ) 20٧ (

يجوز لأي �سخ�س فر�س عليه اأي من الغرامات املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل التظلم 
من القرار ال�سادر بفر�س الغرامة، ويقـدم التظلم اإلـى اللجنة خالل )٤٥( خم�سة واأربعني 
لأحكام  وفقا  فـيه  والف�سل  للتظلم  اللجنة  نظر  ويكون  بالقرار.  اإعالنه  تاريخ  من  يوما 

املادتني )93( و)9٤( من القانون.
املــادة ) 208 (

يجــوز الـطعن فـي القرار الذي ت�سدره اللجنة بتاأييد فر�س الغرامة، ويقدم الطعن اإلى 
املحكمة املن�سو�س عليها فـي املادة )9٦( من القانون، خالل )٤٥( خم�سة واأربعني يوما من 

تاريخ اإعالن القرار ال�سادر من اللجنة.
ويكون نظر املحكمة للطعن والف�سل فـيه باتباع الإجراءات املقررة لنظر الدعوى ال�سريبية 

والف�سل فـيها.
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 الف�ضــل الثالــث ع�ضــر

اأحكــام ختامیــة

املــادة ) 209 (

تخ�سع توريدات ال�سلع اأو اخلدمات لل�سريبة اعتبارا من التواريخ الآتية:

1 - تاريخ العمل بالقانون.

2 - تاريخ الت�سجيل، فـي حال كان الت�سجيل بعد تاريخ العمل بالقانون.

3 - تاريخ تعديل معدل ال�سريبة املطبق على التوريدات.

٤ - تاريخ تغيري املعاملة ال�سريبية للتوريدات.

املــادة ) 210 (

�سداد  اأو  فاتورة  اإ�سدار  مت  حال  فـي  القانون،  من   )10٤( املادة  اأحكام  تطبيق  لأغرا�س 

مقابل توريد ال�سلع اأو اخلدمات قبل تاريخ العمل بالقانون اأو قبل تاريخ ت�سجيل اخلا�سع 

لل�سريبة، يجب على اخلا�سع لل�سريبة اأن ي�سدر فاتورة �سريبية عن هذا التوريد احلا�سل 

بعد تاريخ العمل بالقانون اأو بعد تاريخ ت�سجيل اخلا�سع لل�سريبة. 

املــادة ) 211 (

لأغرا�س تطبيق اأحكام املادة )10٥( من القانون، وفـي حال مل يت�سمن العقد اأو التفاق 

املبالغ  اأو  املقابل  يعترب  بال�سريبة،  يتعلق  ن�سا  اخلدمات  اأو  ال�سلع  توريد  ينظم  الذي 

امل�ستحقة مت�سمنة لل�سريبة.

وفـي حال ت�سمن العقد ن�سا يتعلق بال�سريبة، ت�ستحق ال�سريبة على قيمة التوريدات على 

اأ�سا�س اأن ال�سريبة غري مت�سمنة فـي حال ذكر �سراحة اأن املقابل اأو املبالغ امل�ستحقة هي 

دون ال�سريبة، اأو على اأ�سا�س اأن ال�سريبة مت�سمنة فـي جميع احلالت الأخرى.
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هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

قــــرار

رقم 1/ 2021

بتحديـد ر�سـوم خدمـة نقـل

 وتفريـغ احلاويـات الآمنـة مبعمـل الإتـالف الآمـن للوثائـق

ا�ستنادا اإلى قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون الوثائق واملحفوظات ال�سادرة بالقرار رقم 2008/23،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية،

 واإلى موافقة وزارة املالية، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

وفقا  للوثائق،  الآمن  الإتالف  مبعمل  الآمنة  احلاويات  وتفريغ  نقل  خدمة  ر�سوم  حتدد 

للجدول املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

�سدر فـي :  23 /  7 / 1442هـ

املوافــــق :    7  / 3  / 2021م  

�سالـم بن محمـــد بن �سعيــد املحروقــي
                                                                               رئيــ�س جملـــــ�س اإدارة

 هيئـــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيـــة
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جدول ر�سوم خدمة

 نقل وتفريغ احلاويات الآمنة مبعمل الإتالف الآمن للوثائق

الوليــــةاملحافظـــة

ر�سوم اخلدمة )ذهابا واإيابا( 

بالريال العماين 

للطلب الواحد الذي ل يزيد

 على )25( حاوية

حمافظة م�سقط

25بو�سر / ال�سيب

م�سقط / مطرح / 

العامرات / قريات
35

200كافة واليات املحافظةحمافظة ظفار

150كافة واليات املحافظةحمافظة م�سندم

70كافة واليات املحافظة حمافظة الربميي

حمافظة الداخلية

45اإزكي / �سمائل / بدبد

نزوى / بهالء / منح / 

احلمراء / اأدم
55

حمافظة �سمال الباطنة
50�سحم / اخلابورة / ال�سويق

60�سحار / �سنا�ص / لوى

حمافظة جنوب الباطنة

العوابي / نخل / 

وادي املعاول / بركاء
45

50الر�ستاق / امل�سنعة

حمافظة جنوب ال�سرقية

�سور / الكامل والوافـي / 

جعالن بني بوح�سن / 

جعالن بني بو علي

70

150م�سرية

60كافة واليات املحافظة حمافظة �سمال ال�سرقية

70كافة واليات املحافظةحمافظة الظاهرة

حمافظة الو�سطى
120هيماء / حموت

150الدقم / اجلازر
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هيئة تنظيم اخلدمات العامة

قــرار 

رقــم 2021/8

  باعتبار موا�سفة قيا�سية كهربائية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2004/78، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تعتبــــر املوا�سفــــة الكهربائـــية القيا�سيـــة اخلا�ســـة بالتو�سيـــالت الكهربائيــة فـــي املن�ســاآت، 

موا�سفة كهربائية قيا�سية عمانية ملزمة:

STANDARD OES-4 Electrical Installations in Buildings.

املــادة الثانيــــة

اإدارية ال تقل عن )300( ثالثمائة ريــــال عمانـــي، وال تزيـــد على )5000(  تفر�ص غرامة 

خم�سة اآالف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا القرار، وت�ساعف الغرامة فـي حال 

تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي : 23 من رجــــــــــب 1442هـ

املوافــــق :   7  من مــــــــار�س 2021م

حممد بن حمد بن �سيف الرحمي

                                                                               رئيــــ�ص جملـــــ�ص اإدارة 

هيئــــــــة تنظيـــــــــم اخلدمـــــــات العامـــــــة
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 

ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142228

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال 

للكائنات الب�سرية اأو احليوانات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، طب 

الأ�سنان، الرعاية ال�سحية، املراكز ال�سحية، دور العجزة واملقعدين، امل�ست�سفـيات، خدمات 

الإخ�ساب خارج اجل�سم، امل�ساعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، خدمات القابالت، دور 

التمري�س، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات اأطباء اجللدية، خدمات ال�سيادلة لتح�سري 

علماء  خدمات  التقوميية،  اجلراحة  الطبيعي،  العالج  ال�سيدلنية،  الن�سائح  الو�سفات، 

النف�س، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142230

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحية  العناية  خدمات  البيطرية،  اخلدمات  الطبية،  اخلدمات 

خدمات  احليوانات،  اأو  الب�سرية  للكائنات  اجلمال  على  واملحافظة 

املراكز  ال�سحية،  الرعاية  الأ�سنان،  طب  لالأع�ساب،  اليدوية  املعاجلة  بالعطور،  العالج 

امل�ساعدة  امل�ست�سفـيات، خدمات الإخ�ساب خارج اجل�سم،  ال�سحية، دور العجزة واملقعدين، 
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فنيي  خدمات  التمري�ض،  دور  القابالت،  خدمات  الطبية،  العيادات  خدمات  الطبية، 

الن�سائح  الو�سفات،  لتح�سري  ال�سيادلة  خدمات  اجللدية،  اأطباء  خدمات  الب�سريات، 

ال�سيدلنية، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات علماء النف�ض، خدمات العالج، 

اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142231

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية، التاأمني ال�سحي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142232
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142233
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 
التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت 
بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فـيديوية رقمية وغريها من 
و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، 
اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برجميات كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء 

احلرائق.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142234
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ض )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142235
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية، التاأمني ال�سحي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142244
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل 
الن�ساط املكتبي.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142245
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ض )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142246
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 
الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي 

والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 
اأقرا�ض مدجمة،  اأقرا�ض ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
اأقرا�ض فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل 
بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، 

برجميات كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142676
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات 
وذلك  النقل(،  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  الغري،  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع 
املالب�ض  حتديدا  احلاجة،  عند  ال�سلع  هذه  و�سراء  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني 
للم�ستهلكني،  املنتجات  معلومات عن  توفـري  الأزياء،  منتجات  القدم وغريها من  ولبا�ض 
ت�سويق  جمال  فـي  امل�ساعدة  توفـري  املنتجات،  ببيع  املتعلقة  والإعالن  الدعاية  خدمات 
وعر�ض  املنتجات  عرو�ض  خدمات  لالآخرين،  واخلدمات  املنتجات  ت�سويق  املنتجات، 
املعلومات  توفـري  الإنرتنت،  عرب  للم�ستهلكني  املنتجات  عن  معلومات  توفـري  املنتجات، 
عرب  لالآخرين  واخلدمات  املنتجات  ترويج  واخلدمات،  باملنتجات  املتعلقة  للم�ستهلكني 
الإنرتنت، ترويج مبيعات منتجات الأزياء من خالل املواد الرتويجية فـي املجالت، تقدمي 
املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني حول اختيار املنتجات واخلدمات، عر�ض ال�سلع 
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املنتجات واخلدمات لالآخرين عرب  بالتجزئة، ترويج  بيعها  لغايات  على و�سائل الت�سال 
�سبكات الكمبيوتر العاملية، توفـري املعلومات وامل�سورة للم�ستهلكني املتعلقة باختيار املنتجات 
واملواد املطلوب �سرائها، عر�ض املنتجات واخلدمات من خالل الو�سائل الإلكرتونية وكذلك 
عرب  التجارة  خدمات  املنزيل،  والت�سوق  الهاتف  عرب  الت�سوق  بخدمات  ي�سمى  ما  ل�سالح 
الإنرتنت بحيث ين�سر البائع منتجات ليتم بيعها باملزاد وتقدم العطاءات عرب الإنرتنت، 
الإدارة  امل�سورة فـي  املتعلقة بالمتياز، خدمات  الأعمال  امل�سورة وال�ست�سارات فـي  خدمات 
املتعلقة بالمتياز، خدمات دعايات الأعمال املتعلقة بالمتياز، توفـري امل�ساعدة فـي الأعمال 
فـي ت�سغيل المتياز، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال �سمن اإطار عقد امتياز، خدمات امل�سورة 
بتاأ�سي�ض  املتعلقة  الأعمال  فـي  امل�سورة  المتيازات، خدمات  بتاأ�سي�ض  املتعلقة  الأعمال  فـي 
املبيعات،  موظفـي  �سوؤون  اإدارة  البيع(،  )بخالف  التجارة  ت�سويق  المتيازات،  وت�سغيل 
خدمات الطلب عرب الإنرتنت من خالل الكمبيوتر، تنظيم املعامالت التجارية لالآخرين 
الربيدية  الطلبات  بوا�سطة  بالتجزئة  البيع  خدمات  الإنرتنت،  عرب  محالت  خالل  من 
املرتبطة باإك�س�سوارات املالب�ض، تنظيم بيع و�سراء العقود للغري، خدمات البيع بالتجزئة 
اإدارة  املالب�ض،  جمال  فـي  بالتجزئة  البيع  خدمات  باملالب�ض،  يتعلق  فـيما  الإنرتنت  عرب 
م�ساريع البيع بالتجزئة لالآخرين، خدمات توظيف موظفـي املبيعات والت�سويق، خدمات 
البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع املالب�ض واإك�س�سوارات املالب�ض، خدمات البيع بالتجزئة فـيما 
يتعلق مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت فـيما يتعلق بحقائب 
بالتجزئة  البيع  خدمات  ال�سفرية،  باحلقائب  يتعلق  فـيما  بالتجزئة  البيع  خدمات  اليد، 
عرب الإنرتنت فـيما يتعلق باملالب�ض، خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت فـيما يتعلق 

مب�ستح�سرات ومنتجات التجميل، امل�ساعدة فـي ت�سويق املنتجات �سمن اإطار عقد امتياز.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متناكو �ض.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: wm 1102، املنطقة احلرة مبطار دبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142677

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  املالية  ال�ست�سارات  النقدية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون 

ا�ستثمار  التمويلية،  اخلدمات  املالية،  الإدارة  املالية،  املعلومات  والعقارات(،  امل�سرفـية 

الأموال، القرو�ض املق�سطة، القرو�ض املالية، التمويل التباديل، اخلدمات املالية التي تعمل 

بالبطاقات، توفـري البطاقات وال�سندات املدفوعة م�سبقا، خدمات بطاقات النقد، خدمات 

البطاقات،  خالل  من  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  امل�سرفـية  اخلدمات  ال�سحن،  بطاقات 

اخلدمات املالية املتعلقة ببطاقات البنوك، معاجلة الدفعات التي تتم من خالل بطاقات 

التمويل  املالية،  الكفالت  اخلريية،  التربعات  جمع  الأموال،  روؤو�ض  ا�ستثمار  ال�سحن، 

اجلماعي، خدمات جمع التربعات عرب املواقع الإلكرتونية للتمويل اجلماعي، اخلدمات 

ال�ست�سارات  ال�ستثمار،  اإدارة  ال�ستثمار،  عن  معلومات  بال�ستثمار،  املتعلقة  امل�سرفـية 

املتعلقة بال�ستثمار، حتليل ال�ستثمار، ال�ستثمار املايل، خدمات ال�ستثمار، خدمات بنوك 

ال�ستثمار، خدمات �سناديق ال�ستثمار، القرو�ض املالية املتعلقة بالتجارة، خدمات الدفع 

التجاري الإلكرتوين، خدمات الدفع املايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف اإت�ض كابيتال �ض.م.خ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

البادي  بناية محمد حمد محمد  الأول  الطابق   ،202 رقـــم  مكتـــب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأبوظبي،   7808 �ض.ب:  )اخلالدية(،  الأول  زايد  �سارع  الظاهري، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104363

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والككاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والقهوة الأ�سطناعية، املعكرونة، 

الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر، واحللويات ملثلجة، ع�سل 

وال�سل�سات،  اخلل  اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل 

)التوابل(، البهارات، الثلج البوظة )اأي�س كرمي( وعوامل متا�سك البوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مور / انتيليجنت فودز )ام اأي اف( اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 6، ميل مول، ويكهامز، كاي 1، �س.ب: 3085، 

رود تاون، تورتول، اجلزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128826

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املجوهرات،  للمجوهرات،  علب  نفـي�سة،  معادن  من  �سناديق  نفـي�سة،  معادن  من  �سبائك 

نفـي�سة، �ساعات كبرية، �ساعات كبرية و�ساعات كهربائية، �ساعات،  ا�سغال فنية من معادن 

�ساعات يد، علب لل�ساعات، �سال�سل �ساعات، نواب�س �ساعات، بلور لل�ساعات، عقارب ال�ساعات، 

علب لإهداء ال�ساعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوت�سانغ كومري�سال اند تريدينج كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 408، نانفاجن بلدينج، بلدينج 202، �ساجنبو اند�سرتيال زون هوجنلي 

دي�سرتيكت  فوتيان  �سرتيت  هواكياجنبي  كوميونتي  هواهاجن  رود 

�سينزهني �سيتي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129252

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج نظام الت�سغيل، برامج لت�سغيل احلا�سوب، خوادم ال�سبكة، برامج الكمبيوتر ل�سيانة 

الدخول،  فـي  التحكم  اأو  الو�سول  لتمكني  الكمبيوتر  برامج  الكمبيوتر،  نظام  وت�سغيل 

الكمبيوتر  برامج  �سغري،  حا�سوب  �سكل  فـي  مفكرة  حممولة،  حوا�سيب  حا�سوب،  اأجهزة 

اآيل  اإن�سان  املحمولة،  الأجهزة  مع  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة 

التعرف  اأجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء، برنامج  ب�سرية وذكاء ا�سطناعي،  ذو موا�سفات 

اأدوات  داخلي،  ات�سال  اأجهزة  هوائيات،  البيولوجية،  ال�سوئية  املا�سحات  الإمياءات،  على 

اأجهزة تتبع الن�ساط ميكن ارتداوؤها،  اأدوات الت�سالت الب�سرية،  اأجهزة املودم،  مالحية، 

هواتف خلوية، الهواتف الذكية، حقائب واأغلفة للهواتف اخللوية، واقيات �سا�سة لالأجهزة 

املحمولة، اأ�سرطة الهاتف اخللوي، حامالت الهاتف املحمول، اأجهزة الت�سالت على �سكل 

جموهرات، ع�سي الت�سوير الذاتي لال�سخدام مع الهواتف الذكية، كبائن ملكربات ال�سوت، 

الأذن  �سمعات  املتنقلة،  للهواتف  الأذن  �سمعات  الأذن،  �سمعات  و�سائط حممولة،  م�سغالت 

الال�سلكية للهواتف الذكية، جهاز رنان الإلكرتوين مع الكتب، �سماعات الواقع الفرتا�سي، 

�سماعات لألعاب الواقع الفرتا�سي، روبوتات املراقبة الأمنية، �سا�سات عر�س الفـيديو ميكن 

ارتداوؤها، كامريات فـيديو، ع�سي للت�سوير الذاتي )اأحادية الأرجل حتمل باليد(، عد�سات 

للت�سوير الذاتي، اأ�سباه املو�سالت، رقائق الإلكرتونية، جهاز اأ�سباه املو�سالت، تو�سيالت 

باللم�س،  تعمل  جم�سات  املنخف�س،  للجهد  الطاقة  مزودات  الطاقة،  حمولت  كهربائية، 

اأجهزة  بو�سفها  اإلكرتونية  مفاتيح  �سال�سل  فـيديو،  �سا�سات  كهربائية،  تو�سيل  مهايئات 

حتكم عن بعد، نظارات ثالثية الأبعاد، طاقة متنقلة )بطارية قابلة لل�سحن(، مغناطي�س 

الواجبة  والعناية  المتثال  بخدمات  يتعلق  ل  اأعاله  املذكورة  الب�سائع  من  اأيا  الثالجة، 

وجوازات ال�سفر الرقمية، اأيا من الب�سائع املذكورة اأعاله ل يتعلق بخدمات التحقق من 

اخللفـية وجوازات ال�سفر الرقمية للتحقق من الهوية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سيتي،  دوجنوان  تاون،  ت�ساجنان  وو�سا،  رود،  هايبني   ،18 منرب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جواجندوجن، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129488

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب )جريبا مته( والزهورات والقهوة وامل�ستح�سرات وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة، 

القهوة املثلجة، ال�ساي وامل�ستح�سرات وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي املثلج، امل�ستح�سرات 

وال�سكر  الكاكاو،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  وامل�ستح�سرات  الكاكاو  ال�سعري،  اأ�سا�سها  التي 

والأرز ون�سا التابيوكا ون�سا ال�ساجو ون�سا الذرة ون�سا البطاطا والقهوة ال�سطناعية، الدقيق 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات واملثلجات، ع�سل النحل 

والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل وماء الزهر وماء الورد 

وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، والثلج ودب�س بنكهات وحب الهيل، ب�سكويت، �سوكولتة، 

كيك، فطائر، تورتات )كيك بالفواكه(بوظة )اي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لالأكل، املعجنات، 

حالوة الطحينية، الطحينية، �سيب�س، منكهات غذائية، الطحني، �سكاكر، بيتزا، متبالت، 

ال�سويا، معكرونة،  دقيق  الطماطم،  دقيق  ب�سار،  �سميد،  ذرة،  الزعرت،  فانيال،  ال�سعريية، 

حلوى اجلوز واللوز، فريكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الروابي البي�ساء للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املدينة املنورة، تالع العلي - عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129553

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج، املتة، ال�سكر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كبور لل�سناعة والتجارة / جمموعة كبور الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناء اأديب كبور عقار 194 - منطقة عقارية 17/11- 

بريود - ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129554

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن، تزيني واجهات املحالت التجارية، خدمات وكالت الدعاية 

التجارية  الإدارة  بالتجزئة،  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  والإعالن، 

لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، ترويج املبيعات )لالآخرين(، اإ�ست�سارات فـي 

اإدارة وتنظيم الأعمال، ت�سميم املواد الدعائية والإعالن، الدعاية والإعالن، برامج اإدارة 

ولء امل�ستهلكني، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، خدمات وكالت 

ال�سترياد والت�سدير، تاأجري منا�سب للبيع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييو ليمايدي نيتورك تكنولوجي كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلور 6،5،4 يونت 1، بلدينج بي 1، اي- بزن�س دي�سرتيكت، مول بايونري 

بارك، رقم:117 كيو�سي رود، بييوان �سرتيت، ييوو، زهيجياجن، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130265

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التغليف،  النقل،  الطريان،  خدمات  الطائرات،  تاأجري  خدمات  اجلوي،  النقل  خدمات 

الب�سائع،  نقل  الأ�سخا�س،  نقل  وال�سياحة،  الرحالت  تنظيم  ال�سلع،  وتخزين  التغليف 

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأجنحة ال�سام للطريان املحدودة امل�سوؤولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

�سينما  مقابل   - فردو�س   - دم�سق   - ال�سورية  العربية  اجلمهورية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الفردو�س - بناء �سركة فليب�س ط 4 - عقار/2105 / - مق�سم 33- 

�ساحلية جادة، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130464

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�ستثمار، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، ا�ستثمار الأموال، الإ�ست�سارات املالية، الإدارة 

املالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كون�سولكو كابيتال ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قرب�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 73 ميتو�سيو �سرتيت،اإنغومي، 2407، نيقو�سيا، جمهورية قرب�س

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130952

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املجففة،  البقول  املعاجلة،  اللحوم  منتجات  وال�سيد،  الدواجن  والأ�سماك وحلوم  اللحوم 

زبدة،  احلليب،  ومنتجات  احلليب  الزيتون،  معجون  معالج،  زيتون  حلم،  مرق  �سوربات، 

زيوت �ساحلة لالأكل، فواكه وخ�سراوات جمففة وحمفوظة وجممدة ومطبوخة ومدخنة 

ومملحة، معجون الطماطم، املك�سرات املح�سرة والفواكه املجففة كوجبات خفـيفة، بندق 

وم�سحوق  البي�س  ال�سم�سم(،  بذور  )عجينة  طحينية  ال�سوداين،  الفول  وزبدة  للدهن 

خايل  حليب  فـيها،  ال�سائد  هو  احلليب  يكون  احلليب  م�سروبات  بطاطا،  رقائق  البي�س، 

الد�سم، حليب ع�سوي، حليب مب�سرت، احلليب املجفف، احلليب املعقم، حليب كامل الد�سم، 

حليب  بقر،  حليب  احلليب،  بدائل  الالكتوز،  من  اخلايل  احلليب  الد�سم،  قليل  حليب 

املاعز، ق�سدة )منتجات األبان(، م�سروبات اأ�سا�سها الألبان، بودرة كرميا )منتجات الألبان(، 

منتجات األبان تعتمد على بدائل احلليب.

 

تيجاريت  فب  �سانايي  جيدا  اأكادميي  ميلك  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

ليمتد �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

نو:4،  �سوكاك،   146 ماهالي�سي،  يالينتا�س  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سطفى كمال با�سا- بور�سا، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131127

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باتريك�س للتجارة )�س ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س ب34254، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131128

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باتريك�س للتجارة )�س ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س ب34254، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131129

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باتريك�س للتجارة )�س ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س ب34254، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132142

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستخدام  ال�سائل  ت�سرب  عن  الك�سف  على  قادرة  اإلكرتونية  الت�سرب  عن  ك�سف  اأنظمة 

على  املراقبة  برنامج  قابلة لال�ستخدام مع  بعد  واملراقبة عن  ا�ست�سعار  م�سبار  اأو  الكيبل 

�سبكة الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريما - بايب، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6410 دبليو. هورد �سرتيت، نايلز، ايللينويز 60174، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132708

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك والطيور الداجنة وطيور ال�سيد وم�ستخرجات اللحوم واللحوم املحفوظة 

واملعلبة، والفواكه واخل�سراوات املحفوظة واملجففة واملطهية واملحالة بال�سكر واجليالتني 

واملك�سرات  واملوالح  والطحينة  والتمور  واملخلالت  واملعلبة  املحفوظة  والأغذية  واملربيات 

الألبان  منتجات  من  وغريه  واللنب  والبي�س  واخل�سار  البطاطا  من  الغذائية  واملقبالت 

وزبدة و�سمنة حيواين وجبنة واحلليب وحليب جمفف لعمر بعد ال�سنينت وم�ستقات احلليب 

و�سحوم �ساحلة للتغذية والزيوت وزيوت مهدرجة �ساحلة للتغذية زبدة نباتية ومارغرين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفـيق اأبو وطفة بن لطفـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

دم�سق  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

امليدان - مقابل فروج الكواكبي، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132709

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النب وال�ساي وال�سكر والكاكاو والأرز والتابيكو وال�ساجور ومايقوم مقام النب، املتة والدقيق 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب اخلبز واملعجنات والكعك والفطائر واحللويات اخلمرية 

اأطعمة  وملونات  ومنكهات  الذرة  من  غذائية  مقبالت  غذائية  م�ساحيق  اخلبيز  وم�سحوق 

واحلبوب واحلالوة واملثلجات والثلج والبوظة.و ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س.وامللح 

واخلردل والفلفل والتوابل والبهارات والزعرت والأع�ساب والزهور املجففة واخلل وال�سل�سة 

والعلكة  ال�سكاكر  والكيك،  ملب�سة  �سوكولتة  وحبوب  وال�سوكول  والب�سكويت  واملغط�سات 

والراحة وم�سا�س الأطفال وملب�س وق�سامة �سكرية وفوندان و�سكاكر العرق�سو�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفـيق اأبو وطفة بن لطفـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

دم�سق  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

امليدان - مقابل فروج الكواكبي، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133311

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوكولتة واملنتجات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة، احللويات والب�سكويت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة التون�سية لل�سوكولطة واحللويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تون�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق اخلليدية نع�سان 1135 - بن عرو�س، تون�س

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133603

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سل�سة  )التوابل(،  ال�سل�سات  بهارات،  )منكهات(،  فانيال  الغذائية،  للمواد  لأجل  توابل 

الطماطم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ني�سبيتي جادي�سى، اكمركيز الي�سفـري�س مريكزى، بي بلوك، كات: 

5، ايتلري، بي�سكتا�س- ا�سطنبول، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133604

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  املجففة  واخل�سراوات  الفواكه  الزيتون،  معجون  معالج،  زيتون  حلم،  مرق  �سوربات، 

املحفوظة اأو املجمدة اأو املطهية اأو املدخنة اأو اململحة، معجون الطماطم، معجون البندق 

قابل للدهن وزبدة الفول ال�سوداين، الطحينة )عجينة بذور ال�سم�سم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ني�سبيتي جادي�سى، اكمركيز الي�سفـري�س مريكزى، بي بلوك، كات: 5، 

ايتلري، بي�سكتا�س- ا�سطنبول، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133605

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر الفواكه واخل�سراوات، مركزات وخال�سات الفواكه واخل�سراوات ل�سنع امل�سروبات، 

امل�سروبات اخلفـيفة غري الكحولية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ني�سبيتي جادي�سى، اكمركيز الي�سفـري�س مريكزى، بي بلوك، كات: 5، 

ايتلري، بي�سكتا�س، ا�سطنبول، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134323

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماء زهر، ماء ورد، �سراب التوت، �سراب الفريز، �سراب النعنع، �سراب الرمان، �سراب الكرز، 

�سراب متر هندي، �سراب قمر الدين، �سراب اجلالب، �سراب الورد، �سراب الربتقال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عماد كوجك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوريا - دم�سق - مدحت با�سا، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134324

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حم�س  الليمون،  حم�س  فطر،  �سوكي،  اأر�سي  كماأة،  خ�سراء،  بازلء  عري�س/عنب،  ورق 

احل�سرم، ملوخية، بامية ياب�سة، خ�سار جمففة، فا�سولياء، ملوخية ياب�سة، بامية، فريكة، 

برغل، عد�س، ذرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عماد كوجك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوريا - دم�سق - مدحت با�سا، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134326

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دب�س  راحة،  �سائلة،  �سوكول  �سوكول،  �سو�سية، حالوة  �سادة، حالوة  ف�ستق، حالوة  حالوة 

رمان، كت�سب، دب�س متر جامد، دب�س متر �سائل، دب�س عنب �سائل، دب�س عنب جامد، دب�س 

اخلروب، �سل�سة بيتزا، �سو�س �سطة، خل تفاح، خل العنب، خل اأبي�س، كعك، من و�سلوى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عماد كوجك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوريا - دم�سق - مدحت با�سا، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134327

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مربى امل�سم�س، مربى امل�سم�س حب، مربى التني، مربى التني حب، مربى الفراولة، مربى 

فريز حب، مربى التوت، مربى الكرز، مربى الربتقال، مربى الباذجنان، مربى اليقطني، 

مربى اأجا�س، مربى نانرج، مربى دراق، مربى الكباد، مربى اخلوخ، مربى البوملي، مربى 

الليمون، مربى ال�سفرجل، مربى التفاح حب، خ�ساف دراق، خ�ساف اأجا�س، خ�ساف م�سم�س، 

خ�ساف كرز، �سلطة فواكه، فواكه جمففة، مربيات جمففة حب، قمر الدين، نانرج مطحون، 

مطحونة،  حمراء  فليفلة  البندورة،  معجون  طحينة،  متر،  جمفف،  تني  ناعمة،  عجوة 

مكدو�س، زيتون، �سلطة زيتون، �سرائح زيتون، زيتون مكل�س، زيتون حم�سي جزر، زيتون 

زيت  زيتون حم�سي م�سكل،  ليمون،  زيتون حم�سي  زيتون حم�سي زعرت،  فليفلة،  حم�سي 

باذجنان، فول مدم�س، حم�س  بابا غنوج، متبل  يالنجي، م�سقعة،  زيتون، فالفل، زعرت، 

القتة،  �سنكلي�س، خملل اخليار، خملل  لبنة، جبنة مطبوخة،  �سو�س،  حب، م�سبحة، عرق 

خملل باذجنان، خملل اللفت حب، خملل الفليفلة، خملالت م�سكلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عماد كوجك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوريا - دم�سق - مدحت با�سا، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134965

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  وطبية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 

واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان 

واحليوان، مواد ت�سميد، الل�سقات وال�سمادات الال�سقة لالأغرا�س اجلراحية والطبية، 

ل�سقات ل�سقة مع �سمادات لإيقاف النزيف، ل�سقات ل�سقة امل�سادة لاللتهابات، ل�سقات 

ل�سقة لتغطية اجلروح اأو اجلروح خياطة بعد العمليات، ورقة مزيت لالأغرا�س الطبية، 

اأقنعة �سحية، عوامل تو�سيل الدواء على �سكل رقائق �ساحلة لالأكل لتغليف امل�ستح�سرات 

�سمادات  لالأدوية،  فارغة  كب�سولت  الطبية،  لالأغرا�س  ال�سا�س  امل�سحوقة،  ال�سيدلنية 

الفوط  للحي�س،  قطنية  �سدادات  للحي�س،  �سمادات  طبية،  لغايات  عيون  ل�سقات  الأذن، 

ل�سقات،  الطبي،  لال�ستعمال  للجروح  ل�سقات  ما�س،  قطن  �سحية،  �سراويل  ال�سحية، 

ل�سقات للجروح الب�سيطة، �سمادات، ال�سمادات ال�سائلة، اأ�سرطة ذاتية الل�سق لالأغرا�س 

لالأغرا�س  ل�سقة  بقع  اجلروح،  �سمادات  الطبية،  لالأغرا�س  ل�سقة  اأ�سرطة  الطبية، 

الطبية، كمادات، الأدوية امل�سادة لاللتهابات، الأدوية امل�سكنة، م�سكن م�ساد لاللتهاب، فرو 

خلد لغايات طبية، بقع حتتوي م�سكن م�ساد لاللتهاب، بقع اجللد الال�سقة لال�ستخدام 

الطبي، عامل ت�سحيح اجللد، بقع جلدية ت�ساعد على امت�سا�س وتوزيع الأدوية ببطء، 

اأ�سرطة ل�سقة حتتوي على دواء، ل�سقات، عامل يحتوي هيدروجيل، �سمادات اجلراحية، 

كمادات، ل�سقات اخلردل، م�ستح�سرات للج�ساأة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سيبان كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-3-2، �سيكيجو�سى، بنكيو-كو، طوكيو 112-8663، اليابان،

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134966

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  وطبية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 

واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان 

واحليوان، مواد ت�سميد، الل�سقات وال�سمادات الال�سقة لالأغرا�س اجلراحية والطبية، 

ل�سقات ل�سقة مع �سمادات لإيقاف النزيف، ل�سقات ل�سقة امل�سادة لاللتهابات، ل�سقات 

ل�سقة لتغطية اجلروح اأو اجلروح خياطة بعد العمليات، ورقة مزيت لالأغرا�س الطبية، 

اأقنعة �سحية، عوامل تو�سيل الدواء على �سكل رقائق �ساحلة لالأكل لتغليف امل�ستح�سرات 

�سمادات  لالأدوية،  فارغة  كب�سولت  الطبية،  لالأغرا�س  ال�سا�س  امل�سحوقة،  ال�سيدلنية 

الفوط  للحي�س،  قطنية  �سدادات  للحي�س،  �سمادات  طبية،  لغايات  عيون  ل�سقات  الأذن، 

ل�سقات،  الطبي،  لال�ستعمال  للجروح  ل�سقات  ما�س،  قطن  �سحية،  �سراويل  ال�سحية، 

ل�سقات للجروح الب�سيطة، �سمادات، ال�سمادات ال�سائلة، اأ�سرطة ذاتية الل�سق لالأغرا�س 

لالأغرا�س  ل�سقة  بقع  اجلروح،  �سمادات  الطبية،  لالأغرا�س  ل�سقة  اأ�سرطة  الطبية، 

الطبية، كمادات، الأدوية امل�سادة لاللتهابات، الأدوية امل�سكنة، م�سكن م�ساد لاللتهاب، فرو 

خلد لغايات طبية، بقع حتتوي م�سكن م�ساد لاللتهاب، بقع اجللد الال�سقة لال�ستخدام 

الطبي، عامل ت�سحيح اجللد، بقع جلدية ت�ساعد على امت�سا�س وتوزيع الأدوية ببطء، 

اأ�سرطة ل�سقة حتتوي على دواء، ل�سقات، عامل يحتوي هيدروجيل، �سمادات اجلراحية، 

كمادات، ل�سقات اخلردل، م�ستح�سرات للج�ساأة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سيبان كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-3-3، �سيكيوجو�سى،بنكيو-كو، طوكيو 112-8663، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134967

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  وطبية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 

واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان 

واحليوان، مواد ت�سميد، الل�سقات وال�سمادات الال�سقة لالأغرا�س اجلراحية والطبية، 

ل�سقات ل�سقة مع �سمادات لإيقاف النزيف، ل�سقات ل�سقة امل�سادة لاللتهابات، ل�سقات 

ل�سقة لتغطية اجلروح اأو اجلروح خياطة بعد العمليات، ورقة مزيت لالأغرا�س الطبية، 

اأقنعة �سحية، عوامل تو�سيل الدواء على �سكل رقائق �ساحلة لالأكل لتغليف امل�ستح�سرات 

�سمادات  لالأدوية،  فارغة  كب�سولت  الطبية،  لالأغرا�س  ال�سا�س  امل�سحوقة،  ال�سيدلنية 

الفوط  للحي�س،  قطنية  �سدادات  للحي�س،  �سمادات  طبية،  لغايات  عيون  ل�سقات  الأذن، 

ل�سقات،  الطبي،  لال�ستعمال  للجروح  ل�سقات  ما�س،  قطن  �سحية،  �سراويل  ال�سحية، 

ل�سقات للجروح الب�سيطة، �سمادات، ال�سمادات ال�سائلة، اأ�سرطة ذاتية الل�سق لالأغرا�س 

لالأغرا�س  ل�سقة  بقع  اجلروح،  �سمادات  الطبية،  لالأغرا�س  ل�سقة  اأ�سرطة  الطبية، 

الطبية، كمادات، الأدوية امل�سادة لاللتهابات، الأدوية امل�سكنة، م�سكن م�ساد لاللتهاب، فرو 

خلد لغايات طبية، بقع حتتوي م�سكن م�ساد لاللتهاب، بقع اجللد الال�سقة لال�ستخدام 

الطبي، عامل ت�سحيح اجللد، بقع جلدية ت�ساعد على امت�سا�س وتوزيع الأدوية ببطء، 

اأ�سرطة ل�سقة حتتوي على دواء، ل�سقات، عامل يحتوي هيدروجيل، �سمادات اجلراحية، 

كمادات، ل�سقات اخلردل، م�ستح�سرات للج�ساأة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سيبان كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-3-3، �سيكيجو�سى، بنكيو-كو، طوكيو 112-8663، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134987

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سراب  الطعام  تقدمي  خدمات  احلانات،  املطاعم،  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 

وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سومو�سان ري�ستورانت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قرب�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 15، اأيو بافلو �سرتيت، ليدرا هاو�س، اأيو�س اأندريا�س �سي واي-1105، 

نيقو�سيا، قرب�س

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135212

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأنابيب غري املعدنية املعزولة، تركيبات وو�سالت ومفا�سل الأنابيب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريما - بايب، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6410 دبليو. هورد �سرتيت، نايلز، ايللينويز 60174، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135213

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأنابيب املعدنية املعزولة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريما - بايب، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6410 دبليو. هورد �سرتيت، نايلز، ايللينويز 60174، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135614

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة الكهربائية والأجهزة والآلت، الآلت لإعداد الطعام والتنظيف والب�ستنة والق�س 

والتقطيع وم�ستح�سرات امل�سروبات والتكني�س، اأدوات املطبخ، اأدوات واأجهزة ومعدات الواردة 

بهذا ال�سنف، معاجلات اأغذية، املطاحن واملت�سمنة املطاحن الكهربائية، مطاحن القهوة 

الكهربائية ومطاحن التوابل الكهربائية، اخلالطات مبا فـي ذلك اخلالطات الكهربائية 

الكهربائية  القهوة  مطاحن  ذلك  فـي  مبا  املطاحن،  الكهربائية،  الطعوم  وخالطات 

ومطاحن الفلفل الكهربائية، الع�سارات الكهربائية، مبا فـي ذلك مكاب�س احلم�سيات، اآلت 

حت�سري امل�سروبات الكهروميكانيكية، مبا فـي ذلك اآلت �سنع امل�سروبات الهوائية، اأجهزة 

اإعداد احللو املجمدة، اآلت حالقة اجلليد، اخلالطات الكهربائية، مبا فـي ذلك اخلالطات 

املنزلية، اخلالطات الغذائية واخلالطات ال�سائلة، اخلالطات الكهربائية املحمولة واآلت 

الأكيا�س،  اآلت ختم  الكهربائية،  ال�سكاكني  ذلك  فـي  الكهربائية، مبا  والتقطيع  التقطيع 

املكان�س الكهربائية الكهربائية، مبا فـي ذلك املكان�س الكهربائية الرطبة واجلافة، واملكان�س 

الكهربائية املنزلية، واملكان�س الكهربائية املحمولة باليد، اآلت التنظيف بالفراغ لال�ستخدام 

تنظيف  اآلت  الأر�سيات،  )كن�س(  لتنظيف  كهربائي  جهاز  كهربائية،  املكن�سة  املنازل،  فـي 

ال�سجاد الكهربائي )كن�س(، اأكيا�س مكن�سة كهربائية، مر�سحات واأنظمة الرت�سيح للمكان�س 
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الكهربائية، خراطيم مكن�سة كهربائية، املكان�س الكهربائية املحمولة، املكان�س الكهربائية 

واملكونات  والتجهيزات  والأجزاء  )كهربائية(،  املكان�س  تنظيف  اأدوات  واجلافة،  الرطبة 

وامللحقات فـي هذه الفئة للب�سائع املذكورة اأعاله، الآلت والأدوات الآلية، ع�سارات، اآلت 

ع�سري الفاكهة، ع�سائر اخل�سراوات، اآلت ا�ستخراج الع�سري، اآلت �سنع اللنب، الأجهزة 

املطبخ  واأدوات  اأجهزة  الفئة،  هذه  فـي  واملعدات  والأجهزة  الأدوات  املنزلية،  الكهربائية 

والأجهزة الكهربائية التي تعمل بالكهرباء فـي هذه الفئة، اأدوات املطبخ واإعداد الطعام فـي 

هذه الفئة، الأجهزة الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريفـيل بي تي واي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 2 جي،170بورك رود، ال�سكندرية، ان ا�س دبليو 2015، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135615

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البخار  الهواء والتدفئة والتربيد والتجفـيف وتوليد  واملن�ساآت ملعاجلة  الأجهزة واملعدات 

والطبخ والإ�ساءة والتربيد والتهوية ومتديد املياه الوارد بهذه الفئة، اآلت �سنع القهوة 

والإ�سربي�سو، مبا فـي ذلك اآلت �سنع القهوة الكهربائية واآلت الكابت�سينو والإ�سربي�سو، 

اآلت القهوة بالتنقيط الكهربائي، غاليات )اأباريق( والأواين واملر�سحات، اأجهزة حتمي�س 

القهوة  اأجهزة حت�سري  القهوة وتخمريها،  القهوة وتخمريها، مبا فـي ذلك جهاز فلرتة 

اأواين  للقهوة،  كهربائية  )اأباريق(  غاليات  الكهربائية،  القهوة  مر�سحات  الكهربائية، 

)اأباريق(،  غاليات  على  حتتوي  التي  الكهربائية  القهوة  واأواين  الكهربائية،  القهوة 

اأو املهني، جهاز يعمل بالكهرباء ل�سنع القهوة، مبا فـي ذلك  جميعها لال�ستخدام املنزيل 

جهاز خللط القهوة وجهاز ل�سنع م�سروبات القهوة، رغوة احلليب الكهربائية، اآلت �سنع 

اأو  ال�ساي الكهربائية، اأجهزة ت�سخني املياه، مبا فـي ذلك الغاليات الكهربائية، والأباريق 

اجلرار، واأجهزة ت�سخني املياه الكهربائية ل�سنع امل�سروبات، واأجهزة لتزويد املاء ال�ساخن 

اأجهزة لتوليد البخار مبا فـي ذلك �سواين بخار لعمل رغوة احلليب وحمطات  الفوري، 
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البخار والت كي املالب�س البخارية اليدوية، اأجهزة غري كهربائية لإعداد )التدفئة( من 

امل�سروبات، مبا فـي ذلك ل�سنع القهوة، املحام�س، مبا فـي ذلك اأفران حمم�سة و�سوايات 

حمم�سة، مكاب�س و�سناع �ساندويت�س، اأفران التحمي�س )امليكرويف(، �سوايات للتحمي�س، 

اآلت غ�سغط و�سنع ال�سندوي�سات مبا فـي ذلك مبا فـي ذلك طباخات يافلي واآلت اخلبز 

واملت�سمنة اأفران اخلبز، اآلت �سنع اخلبز، اأجهزة الطهي الكهربائية، مبا فـي ذلك الأفران، 

والأواين، واأواين الطهي، واأفران الطهي، واأوعية البخار، وال�سوايات، واأفران الطهي واأفران 

امليكروويف، والأطباق ال�ساخنة، طباخات الأرز، طباخات البطيئة، طناجر ال�سغط، اأواين 

كهربائية، مقايل، مقايل مقعرة ،املقايل وال�سوايات، اأواين الطبخ بال�سغط، اأجهزة القلي، 

الوفل،  ب�سنع  الكهربائية  اأدوات  الكهربائية،  القلي  واأدوات  العميقة  املقايل  ذلك  فـي  مبا 

طباخات البي�س والت �سنع حللوى املجمدة، اآلت �سنع الآي�س كرمي، اآلت �سنع الف�سار 

الكهربائية، مربدات �سائلة )اأجهزة(، مبا فـي ذلك مربدات املياه ومربدات النبيذ، ال�سوايات 

الكهربائية املحمولة والباربيكيو، اأدوات ن�سر الروائح، �سخانات كهربائية، من�ساآت الإ�ساءة 

الإ�ساءة،  وتركيبات  الكهربائية  الإ�ساءة  جتهيزات  الداخلي،  لال�ستخدام  الكهربائية 

الهواء،  معاجلة  اأجهزة  ال�سموع،  بخالف  الليل،  اأ�سواء  لالإ�ساءة،  الكهربائية  الأجهزة 

اأجهزة واأدوات واآلت ومن�ساآت لتنقية الهواء، ترطيب الهواء، اإزالة الرطوبة اجلوية، تاأين 

الهواء، تربيد الهواء، ت�سخني الهواء، تعقيم الهواء، ترطيب الهواء، جتفـيف الهواء، اإزالة 

رائحة اجلو، اأجهزة تنقية واأدوات واآلت ومن�ساآت، مبا فـي ذلك اأجهزة تنقية الهواء، اأجهزة 

تت�سمن  التي  الهواء  تنقية  واأجهزة  الغرفة  هواء  تنقية  اأجهزة  الكهربائية،  الهواء  تنقية 

واملن�ساآت، مبا  والآلت  واملعدات،  والأجهزة،  الهواء،  اأجهزة ترطيب  الهواء،  نقاء  م�ست�سعر 

الغرف،  واأجهزة ترطيب  الكهربائية،  الرتطيب  واأجهزة  الهواء،  اأجهزة ترطيب  ذلك  فـي 

واأجهزة ترطيب الهواء )بخالف ال�ستخدام الطبي(، اأجهزة ترطيب الهواء التي ت�ستمل 

والآلت  واملعدات  والأجهزة  اجلوية  الرطوبة  اإزالة  اأجهزة  الهواء،  رطوبة  م�ست�سعر  على 

الرطوبة  مزيالت  الرطوبة،  مزيالت  اجلوية،  الرطوبة  مزيالت  ذلك  فـي  مبا  واملن�ساآت، 

على  ت�ستمل  التي  اجلوية  الرطوبة  مزيالت  الغرفة،  فـي  الرطوبة  مزيالت  الكهربائية، 

م�ست�سعر رطوبة الهواء، اأجهزة تكييف الهواء، جهاز حمث الهواء )تكييف الهواء(، �سناع 

من�ساآت  التهوية،  اأو  ال�سخ�سي  كهربائية لال�ستخدام  الهواء(، مراوح  تكييف  اأو  )التهوية 

واملجمدات  العميقة  املجمدات  ذلك  فـي  مبا  والتربيد،  والتجميد  العميق  للتجميد  تربيد 

والثالجات وجمموعات الثالجات واملجمدات، الأجزاء والتجهيزات واملكونات وامللحقات فـي 

هذه الفئة لل�سلع املذكورة اأعاله، واأجهزة الرتطيب، ومزيالت الرطوبة، وجهاز تنقية الهواء.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريفـيل بي تي واي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 2 جي،170بورك رود، الإ�سكندرية، ان ا�س دبليو 2015، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135616

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف  الثمينة،الإ�سفنج،فرا�سي،اأجهزة  املعادن  من  لي�ست  واحلاويات  املنزلية  الأواين 

الواردة بهذا ال�سنف، اأجهزة الطهو الواردة بهذا ال�سنف، مغارف الآي�س كرمي، خالطات غري 

الكهربائية، غاليات غري الكهربائية، اأباريق معزولة، مكاب�س الثوم، حاويات املطبخ،األواح 

اأواين املطبخ  اأواين، القدور واملقايل والأواين وجميع  التقطيع، لوحات املطبخ للتقطيع، 

الأخرى واحلاويات املدرجة فـي هذه الفئة، اأجهزة غري كهربائية ل�سنع القهوة، حازيات 

احلليب، الأجزاء والتجهيزات واملكونات وامللحقات فـي هذه الفئة للب�سائع املذكورة اأعاله.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريفـيل بي تي واي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 2 جي،170بورك رود، ال�سكندرية، ان ا�س دبليو 2015، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136115

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كوفـي �سوب، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رامي حممد �ساه بدران 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

االول،  الطابق   - بالزا  م�سنات   137  - الثاين  عبداللـه  امللك  �سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136117

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثمار  واملرتديال  اللحم  خال�سة  ال�سيد  وطيور  الداجنة  والطيور  واالأ�سماك  اللحوم 

وخم�سرات )حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهية( وفواكه مطبوخة بال�سكر جيالتني 

ومربيات والبي�س حليب ولنب وجنب ومنتجات يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ومنتجات 

االألبان وزيت االأكل ودهن االأكل وزيت الزيتون واملخلالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء اأديب ديروان )املراعي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الك�سوة - مرانة 82 - ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136118

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثمار  واملرتديال  اللحم  خال�سة  ال�سيد  وطيور  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

وخم�سرات )حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهية( وفواكه مطبوخة بال�سكر جيالتني 

فـيها  ال�سائد  هو  احلليب  يكون  ومنتجات  وجنب  وزبدة  ولنب  حليب  والبي�س  ومربيات 

ومنتجات الألبان وزيت الأكل ودهن الأكل وزيت الزيتون واملخلالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء اأديب ديروان )املراعي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الك�سوة - مرانة 82 - ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136119

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثمار  واملرتديال  اللحم  خال�سة  ال�سيد  وطيور  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

وخم�سرات )حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهية( وفواكه مطبوخة بال�سكر جيالتني 

فـيها  ال�سائد  هو  احلليب  يكون  ومنتجات  وجنب  وزبدة  ولنب  حليب  والبي�س  ومربيات 

ومنتجات الألبان وزيت الأكل ودهن الأكل وزيت الزيتون واملخلالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء اأديب ديروان )املراعي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الك�سوة - مرانة 82 - ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136120

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثمار  واملرتديال  اللحم  خال�سة  ال�سيد  وطيور  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

وخم�سرات )حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهية( وفواكه مطبوخة بال�سكر جيالتني 

فـيها  ال�سائد  هو  احلليب  يكون  ومنتجات  وجنب  وزبدة  ولنب  حليب  والبي�س  ومربيات 

ومنتجات الألبان وزيت الأكل ودهن الأكل وزيت الزيتون واملخلالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء اأديب ديروان )املراعي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الك�سوة - مرانة 82 - ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136121

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثمار  واملرتديال  اللحم  خال�سة  ال�سيد  وطيور  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

وخم�سرات )حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهية( وفواكه مطبوخة بال�سكر جيالتني 

ومربيات والبي�س حليب ولنب وجنب ومنتجات يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ومنتجات 

الألبان وزيت الأكل ودهن الأكل وزيت الزيتون واملخلالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء اأديب ديروان )املراعي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الك�سوة - مرانة 82 - ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136170

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات كيميائية مقاومة للحم�س، اأحما�س، اإ�سافات كيميائيةاإىل طني احلفر، اإ�سافات 

الأملنيوم،  كلوريد  الأملنيوم،  �سب  القلوية،  الفلزات  اأمالح  املحركات،  وقود  اإىل  كيميائية 

�سناعية،  اأغرا�س  متطايرة(  قلوية  )مادة  اأمونيا  اأمونيا،  الأملنيوم،  )ماءات(  هيدرات 

بكتريية  م�ستح�سرات  للتجمد،  مقاوم  املحركات،  ملربدات  للغليان  مانعة  م�ستح�سرات 

�سودا  كيميائية(،  )م�ستح�سرات  قواعد  وبيطرية،  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف 

للزيوت،  كيميائية  اإ�سافات  �سناعية،  لأغرا�س  كاوية  مواد  �سناعية،  لأغرا�س  كاوية 

كحول  م�ستحلبات،  البرتول،  م�ستتات  الزيت،  م�ستتات  للمداخن،  كيميائية  منظفات 

 اإثيلي، ملبدات، غليكول، اأثري الغليكول، م�ستح�سرات اإزالة ال�سحوم ت�ستخدم فـي عمليات

امل�ستخدمة  بخالف  دقيقة  ع�سوية  كائنات  م�ستنبتات  ال�سودا،  هيبوكلوريت  الت�سنيع، 

طبية  لغايات  مل�ستخدمة  بخالف  دقيقة  حية  كائنات  وبيطرمي�ستح�سرات  طبية  لغايات 

وبيطرية، نرتات، حم�س النرتيك، م�ستتات الزيت، م�ستتات البرتول، حم�س الف�سفوريك، 

امل�ستخدمة  بخالف  الق�سور  لإزالة  م�ستح�سرات  �سناعية،  لأغرا�س  اأمالح  خام،  ملح 

لغايات منزلية، حم�س ال�سبا�سيك، �سليكات، رماد ال�سودا، اأحما�س الكربيتونيك، حم�س 

الكربيتيك، عوامل كيميائية ذات فاعلية �سطحية، م�ستح�سرات لإزالة الغراء، كيماويات 

لتنقية املاء، م�ستح�سرات لإزالة ع�سر املاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايفلو كيم خللط املواد الكيميائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 12282، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115 مدينة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135999

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاجن فندينغ كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 هاموند درايف، �سويت 1100 اأتالنتا، جورجيا 30328، الواليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136336

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، وكالت الدعاية والإعالن، اإدارة اأعمال الريا�سيني، تنظيم املعار�ش لغايات 

لغايات  الت�سميم  خدمات  ترويجية،  لغايات  الأزياء  عرو�ش  تنظيم  دعائية،  اأو  جتارية 

اأو اإعالنية، تنظيم املعار�ش  الدعاية والإعالن، الت�سويق، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية 

التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الإعالن بالراديو، بحث الكفالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلينك اك�سبريين�ش �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 403، برج �سما، املركز التجاري الأول، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136337

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  املو�سيقية،  احلفالت  واإقامة  تنظيم  الت�سلية،  املالهـي،  حدائق 

تنظيم واإدارة الجتماعات، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم 

واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم م�سابقات اجلمال، حجز املقاعد للعرو�ش امل�سرحية، 

اإقامة  التعليم(،  اأو  )للرتفـيه  النوادي  خدمات  ال�سريك،  ال�سينمائية،  الأفالم  عرو�ش 

امل�سيف،  خدمات  الدي�سكو،  خدمات  الأ�سطوانات،  فار�ش  خدمات  بدنية،  لياقة  ح�س�ش 

الدعاية  اأفالم  بخالف  اأفالم  اإنتاج  الرتفـيه،  لغايات  الأزياء  عـــرو�ش  تنظــــيم  الرتفـيه، 

الألعاب،  معدات  تاأجري  كمبيوتر،  �سبكة  مبا�سرة من  املقدمة  الألعاب  والإعالن، خدمات 

وملحقاتهـا،  )اآلت عر�ش(  بروجكرتات  تاأجري  )للرتفـيه(،  العطالت  خدمات مع�سكرات 

احلفالت  تنظيم  الأورك�سرتا،  خدمات  مو�سيقية،  قاعات  ال�سينما،  دور  ت�سهـيالت  توفـري 

الراق�سة، تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو الرتفـيه(، تنظيم املعار�ش لالأغرا�ش 

املباريات  تنظيم  احلفالت(،  متعهـدي  )خدمات  العرو�ش  تنظيم  التعليمية،  اأو  الثقافـية 

الريا�سية، تنظيم حفالت )ترفـيه(، عر�ش متثيليات حية، الت�سوير الفوتوغرافـي، اإنتاج 

تاأجري  ريا�سية،  ت�سهـيالت  توفـري  م�سرحية،  عرو�ش  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج 

تاأجري  والتلفزيونية،  الإذاعية  والربامج  ال�سيناريو  كتابة  خدمات  ال�سينمائية،  الأفــــالم 

املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  ال�سوت،  م�سجالت 

وكالت  خدمات  امل�سرحي،  الإنتاج  الإ�ستادات،  مرافق  تاأجري  الريا�سية،  املنا�سبات  توقيت 

التذاكر )ترفـيه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلينك اك�سبريين�ش �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 403، برج �سما، املركز التجاري الأول، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138283

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والب�ستنة  للزراعة  الدقيقة  واملغذيات  الزراعي،  لال�ستخدام  النباتية  الغذائية  الأ�سمدة 

ال�سطحي  التوتر  خاف�ش  الآفات  مبيدات  ت�سنيع  فـي  ل�ستخدامها  امل�ساعدة  واملواد 

الزراعية، وعوامل ال�ستحالب،  الآفات  لال�ستخدام فـيما يتعلق بعوامل ترطيب مبيدات 

الزراعية،  والتطبيقات  الب�ستنة  ن�سر  وعوامل  املخرتقة،  والعوامل  الت�ستت،  وعوامل 

ترميم  فـي  ل�ستخدامها  الزراعية  الكيماوية  الأ�سمدة  ت�سنيع  فـي  لال�ستخدام  وحتديدا 

الرتبة، وهي بدائل املغذيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كون�سوليديتد انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،62711 الينوي  �سربينجفـيلد  رود  ميل  كوك  ا�ش   2935 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142343

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق والكرتون املطبوعات ومواد جتليد الكتب ال�سور وم�ستلزمات القرطا�سية واملكتب 

ومواد  الر�سم  ومواد  املنزلية  لالأغرا�ش  اأو  للقرطا�سية  ل�سقة  ومواد  الأثاث  با�ستثناء 

الفنانني وفر�ش الر�سم واملواد التعليمية والتدري�سية و�سفائح واأغ�سية واأكيا�ش بال�ستيكية 

معدنية  وم�سابك  ال�ستخدام  ودليل  وكلي�سيهات  الطابعات  من  واأنواع  والتعبئة  للتغليف 

للمكاتب وورق تغليف الهدايا وم�سافـي قهوة ورقية ومناديل ومناديل للمائدة من الورق 

ومناديل من الورق واأغطية موائد من الورق ومنديل طاولة من الورق و�سحون من الورق 

ومل�سق ومل�سق الو�سم ومل�سق نقل )ذات ر�سوم تعبريية( ومغلفات ورق الكتابة ودفاتر 

للكتابة وملحوظة ومالحظات ل�سقة ومالحظة ذاتية الل�سق ون�سرة ترويجية ومن�سور 

ودفاتر  الإخبارية  والن�ســـرة  والتقويـــم  ومو�سوعـــة  ال�ستخدام  ودليل  املالحظـــات  ودفاتر 
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ال�سهري  والتقومي  والكتابة  للر�سم  وكتب  )الكتب(  حما�سبة  ودفاتر  )قرطا�سية(  قطع 

والتقومي املكتبي واملطبوعات و�سناديق وعبوات من الورق وحقيبة ت�سوق ورقية واأربطة 

ل�سقة وحامالت اأقالم وحامالت اأقالم احلرب وجملد ملف )ثابت( وجملد ملف )ثابت( 

ومالقط �سارة وبكرات قابلة لل�سحب حلاملي �سارات ال�سم )متطلبات املكتب( وقلم جاف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5، رقم 137، فوك�سينج اأن.اأر دي، �سونغ�سان دي�ست، تايبي �ستي 

10541، تايوان، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142344

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة الكهربائية واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والب�سري والوزن والقيا�ش 

اأو  اأو ال�ســـورة  والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( واأجهزة واأدوات التدري�ش وت�سجيل ال�سوت 

التي  والأجهـــزة  ت�سجيل  واأقرا�ش  بيانات مغناطي�سية  اإنتاجها وحامالت  اإعــــــادة  اأو  نقلها 

تعمل بقطع نقدية واآلت ت�سجيل النقد ولآلت احلا�سبة ومعدات معاجلة البيانات واأجهزة 

الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وقطع غيار وتركيبات جلميع الب�سائع 

املذكورة اأعاله واأجهزة فك ت�سفـري )اأجهزة ا�ستقبال( واأجهزة ا�ستقبال متكاملة وم�سغالت 

الكمبيوتر واألعاب الفـيديو )اأجهزة الكمبيوتر( و�سناديق الكابالت و�سناديق البث الأر�سية 

الرقمية وهواتف الإنرتنت وهواتف فـيديو واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية لالأطفال وبوابات 

رقمي  وتلفزيون  وال�سكني  املنزيل  لال�ستخدام  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  )منافذ( 

)تلفزيونات( وبطاقات التلفزيون الرقمي )التلفزيون( وجهاز العميل )جهاز كمبيوتر يتم 

ت�سغيله من املوارد املخزنة على خادم مركزي بدل من حمرك اأقرا�ش ثابت حملي( وجهاز 

عميل الإنرتنت )جهاز كمبيوتر يتم ت�سغيله من املوارد املخزنة على خادم مركزي بدل من 
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الكمبيوتر  اأجهزة  التلقائية  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  واأجهزة  ثابت حملي(  اأقرا�ش  حمرك 

ال�سخ�سية ذات �سا�سات الكري�ستال ال�سائل وال �سي دي )�سا�سات الكري�ستال ال�سائل( والكتب 

الإلكرتونية وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية واأجهزة كمبيوتر �سخ�سية بحجم راحة اليد 

املالية  واملعلومات  املخزون  معلومات  يتلقى  متنقل  اإلكرتوين  وجهاز  الذكية  والهواتف 

ال�سخ�سي  الكمبيوتر  وكامريات  الإلكرتونية(  الكتب  )قارئات  اليد  راحة  بحجم  وكتب 

والكامريات الرقمية الثابتة وكامريات الفـيديو الرقمية والكامريات الرقمية ذات الو�سع 

املزدوج واخلوادم وحمطة عمل الكمبيوتر اأجهزة RAID )م�سفوفة زائدة لالأقرا�ش غري 

املكلفة( و�سناديق تخزين لالأقرا�ش املدجمة ورفوف لالأقرا�ش املدجمة واأجهزة اخلادم 

SAN )�سبكات منطقة التخزين( وحوا�سيب �سخ�سية واأجهزة الكمبيوتر املكتبية واأجهزة 
�سائلة(  بلورية  )�سا�سة   LCD ب�سا�سة  مزود  واحد  فـي  الكل  كمبيوتر  حممولة  كمبيوتر 

واأجهزة كمبيوتر الكل فـي واحد مع CRT )�سا�سة اأنبوبية( واأجهزة الكمبيوتر املحمولة 

)جهاز كمبيوتر ميكن حمله ب�سهولة فـي اليد بينما يتم ا�ستخدام اليد الأخرى لت�سغيله( 

واأجهزة الكمبيوتر املحمول واأجهزة تلفزيون الكمبيوتر ال�سخ�سية )هو كمبيوتر �سخ�سي 

التقليدية(  املكتبية  الكمبيوتر  اأجهزة  اأكرث قابلية للنقل من  �سغري مت ت�سميمها لتكون 

واأجهزة تلفزيون الكمبيوتر ال�سخ�سية واأجهزة كمبيوتر حممولة اأجهزة كمبيوتر متعددة 

التعليق  وخوادم  الطلب  عند  الفـيديو  خوادم  الرف  خوادم  ال�سبكة  وخوادم  املعاجلات 

ال�سوتي IP واللوحة الآم )التي تربط مكونات الكمبيوتر معا فـي مكان واحد( وحمطات 

الكمبيوتر و�سناديق اإعداد الكمبيوتر وملحقات الكمبيوتر واأجهزة الإدخال و/ اأو الإخراج 

الإ�سافـية ولوحات املفاتيح واأداة التحكم باملوؤ�سر)املاو�ش( واأقالم �سوئية وقارئ الباركود 

و�سناديق الكمبيوتر ومعدات القراءة الب�سرية اأو الكتابة ومعدات القراءة املغناطي�سية اأو 

الكتابة ولوحات مفاتيح ل�سلكية وفئران ل�سلكية ومعدات التعرف على الكتابة واملا�سحات 

التي تعمل  املودم،  واأجهزة  املودم  واأجهزة  الكمبيوتر  �سبكات  واأجهزة  ال�سوئية والطابعات 

مبكرب ال�سوت واأجهزة مودم xDSL )x Digital Subscriber Line( واأجهزة مودم الكابل 

الرابطة  PCMCIA)�سخ�سي  املودم  وبطاقات  العاملي(  الت�سل�سلي  )الناقل   USB مودم 

الدولية لبطاقات ذاكرة الكمبيوتر( بطاقات املودم وبطاقات واجهة �سبكة اإيرثنت وبطاقات 

�سبكة Universal Serial Bus وبطاقات ال�سبكة PCMCIA )رابطة واجهة بطاقة ذاكرة 

 PCMCIA الكمبيوتر ال�سخ�سي( وبطاقات ال�سبكة الال�سلكية بطاقات ال�سبكة الال�سلكية

)رابطة واجهة بطاقة ذاكرة الكمبيوتر ال�سخ�سي( وبطاقات جلهاز لالإر�سال ق�سري املدى 
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النقاط  ومتعدد  نقطة  اإىل  نقطة  من  التطبيق  تدعم  التي  الرقمية  والبيانات  لل�سوت 

لنقل  ال�سخ�سي(  الكمبيوتر  ذاكرة  بطاقة  واجهة  )رابطة   PCMCIA جلهاز  وبطاقات 

واملتعددة  العليا  النقاط  تطبيقات  تدعم  التي  الرقمية  والبيانات  ال�سوت  لـ  الفرز  نطاق 

وبطاقات جلهاز USB )الناقل الت�سل�سلي العاملي( لالإر�سال ق�سري املدى لل�سوت والبيانات 

املنطقة  �سبكة  وبطاقات  ومتعددة  نقطة  اإىل  نقطة  من  التطبيقات  تدعم  التي  الرقمية 

والإلكرتونيات( وبطاقات  الكهرباء  IEEE )معهد مهند�سي  القيا�سية  الال�سلكية  املحلية 

�سبكة تردد الراديو املنزيل )Home RF( وجهاز لالإر�سال ق�سري املدى لل�سوت والبيانات 

حماور  اإيرثنت  وحماور  ومتعددة  نقطة  اإىل  نقطة  من  التطبيقات  تدعم  التي  الرقمية 

الكمبيوتر  واأجهزة  الإنرتانت   / الإنرتنــت  اإىل  الو�سول  توجيه  واأجهزة  اإيرثنت  حتويل 

الكهرباء  مهند�سي  )معهــد   IEEE ال�سرعة،  عالية  حملية  �سبكات  ومعدات  بالفاك�ش 

والإلكرتونيــات( املحطات الأ�سا�سية ل�سبكة املنطقة املحلية الال�سلكية القيا�سية وحمطات 

الال�سلكية  الو�سول  نقطة  ومعدات   )Home RF( املنزيل  الراديو  تردد  �سبكة  قاعدة 

واأجهزة الت�سالت الهواتف والهواتف الال�سلكية وهواتف الإنرتنت والهواتف املحمولة 

)بروتوكول  الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�سوتية  الهواتف  الفـيديو  موؤمترات  ومعدات 

VOIP )�سوت بروتوكول  الإنرتنت( وهواتف الإنرتنت الال�سلكية والهواتف الال�سلكية 

 IP بروتوكول الإنرتنت( وحمولت ال�سوت عرب( IP وبرنامج نقل ال�سوت عرب )الإنرتنت

)بروتوكول الإنرتنت( ومزودات الطاقة وحمولت الطاقة وحدات DC )تيار مبا�سر( اإىل 

DC )تيار مبا�سر( وتبديل اإمدادات الطاقة اإمدادات الطاقة غري املنقطعة اإمدادات طاقة 
ال�سوئية  الأقرا�ش  الأقرا�ش وحمركات  احتياطية للبطارية ودوائر متكاملة وحمركات 

اإ�سافـية  وبطاقات  املطبوعة  الدوائر  لوحات  البيانات  تخزين  معدات  الكمبيوتر  ذكريات 

ر�سومات  )م�سفوفة   VGA بطاقات  الفـيديو  بطاقات  الواجهة  وبطاقات  للكمبيوتر 

 CRT �سا�سات  الدائرة  وناقالت  معددات  �سوئية  معددات  ال�سوت  وبطاقات  الفـيديو( 

)اأنبوب اأ�سعة الكاثود( ومكربات ال�سوت اخلطية م�ساعفات اخلط وحدة التحكم عن بعد 

وجمددات  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�ش  امل�سغوطة  الأقرا�ش  ب�سرية  واأقرا�ش  واملكررين 

اأو �سرائط مع برامج الكمبيوتر وم�ستقبالت  اإ�سارة الألياف ال�سوئية واأقرا�ش ممغنطة 

اإ�سارة الألياف ال�سوئية وحوامل الكابالت املحورية واأجهزة الإر�سال وال�ستقبال وحمولت 

الإ�سارة حامالت الكابالت اآلت الرد اأجهزة الفاك�ش و�سرائح الكمبيوتر واأجهزة الإر�سال 

 Hubs وال�ستقبال ال�سوئية ذات ال�سورة امللونة ومكربات ال�سوت ولوحات التبديل وجهاز

-161-



اجلريدة الر�سمية العدد )1383(

�سبكات   bridges وجهاز  ال�سبكة(  فـي  متعددة  اأجهزة  لتو�سيل  )جهاز  الكمبيوتر  �سبكة 

التوجيه   )routers( واأجهزة  ال�سبكة(  فـي  متعددة  اأجهزة  لتو�سيل  )جهاز  الكمبيوتر 

اأو  واأقرا�ش   )ATM( املتزامن  غري  النقل  وو�سع  لالت�سال  ال�سبكة   switchesو لل�سبكة 

ت�سغيل  بنظام  اخلا�سة  الكمبيوتر  وبرامج  ال�سبكة  اإدارة  نظام  مع  مغناطي�سية  اأ�سرطة 

ال�سبكة وجهاز فك الت�سفـري هو جهاز ميكن جهاز التلفزيون من اأن ي�سبح واجهة م�ستخدم 

لالإنرتنت كما ميكن جهاز التلفزيون من ا�ستقبال وفك ت�سفـري البث التلفزيوين الرقمي 

الت�سالت  وبوابات  الرقمية  ال�سناعية  الأقمار  ا�ستقبال  ت�سفـري  فك  واأجهزة   )DTV(

ال�سكنية ومعدات بروتوكول الو�سول الال�سلكي املحمولة )WAP( واأجهزة كمبيوتر ويب 

واملر�سحات وهوائيات  البيانات حمولت وحمولت  نقل  ال�سبكة وكبالت   Hubsب�سيطة و

الأقمار ال�سناعية وحدات حمول التـــ�سال والو�ســول اإىل جهاز الت�سال ووحدات الهوائي 

 CD ،هوائيات وحقائب الكمبيوتر قر�ش م�سغوط �سوئي )قر�ش م�سغــــوط(، م�سجـــالت

وما�سحات  وم�سطحة  �سوئية  وما�سحات  للتجميع  قابلة  م�سغوط(،م�سجالت  )قر�ش 

عر�ش  �سا�سات  م�سطحة  �سا�سات  اأفالم  طابعات  رقمية  عر�ش  اأجهزة  لالأفالم  �سوئية 

 )ISDN( والتلفاز واملحولت الطرفـية لل�سبكة الرقمية للخدمة املتكاملة )PDP( البالزما

واأجهزة مودم خط امل�سرتك الرقمي غري املتماثل )ADSL( واأجهزة اإر�سال LAN )�سبكة 

حملية( ل�سلكية واأجهزة اإر�سال البيانات الال�سلكية والهواتف املحمولة منخف�سة الطاقة 

ال�سرعة  عالية  الو�سول  ومعدات  ال�سو�ساء  منخف�سة  ال�سناعية  الأقمار  وم�ستقبالت 

)xDSL  x خط امل�سرتك الرقمي( ومعدات الو�سول املحلية ذات النطاق العري�ش وبوابات 

VoIP )نقل ال�سوت عرب بروتوكول الإنرتنت( واأجهزة الو�سول املتكاملة و�سبكات الألياف 
املتزامنة وحمولت الو�سائط ال�سفافة والرتانز�ستورات ولوحات الدوائر اأ�سباه املو�سالت 

الإلكرتونية ورقائق  الدوائر  ال�سيليكون  الت�سفـري وترانز�ستورات  اأجهزة فك  واملربدات / 

الدوائر  ورفوف  املطبوعة  الدوائر  لوحات  الدقيقة  املعاجلات  رقائق  املو�سالت  اأ�سباه 

املتكاملة VLSI )دوائر متكاملة وا�سعة النطاق جدا( وبطاقات التحكم جهاز نقل ال�سوت 

املنزل  وبوابات  ل�سلكية  اإيرثنت  ج�سور  ال�سا�سة  ومر�سحات  اللغة  تعلم  واآلت  والفـيديو 

الال�سلكية حمطات ل�سلكية ذات نطاق عري�ش واأجهزة �سبكة منطقة الراديو ذات النطاق 

العري�ش واأجهزة ال�سبكة ال�سخ�سية الال�سلكية واأجهزة وبرامج الكمبيوتر املتعلقة باأنظمة 

 )SSD( ال�سلبة ذو احلالة  الأقرا�ش  )البيانات( وحمرك  ال�سخ�سية  الال�سلكية  اخلدمة 

وبطاقات الذاكرة.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5، رقم 137، فوك�سينج اأن.اأر دي، �سونغ�سان دي�ست، تايبي �ستي 

10541، تايوان، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 	اأبو	غزالة	للملكية	الفكرية	�ش.م.م	

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	�ش.ب:	2366 ر.ب: 112	روي،	�سلطنة	عمان

طلب	ت�سجيل	العالمة	التجارية	رقم:	142697

فـي	الفئة	43	من	اأجل	ال�سلع/اخلدمات:

مطعم	ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:	�سركة	لوكي�سن	كيو	ايت	للماأكوالت	اخلفـيفة	�ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

اأبو	حليفة،	قطعة	)1(،	�سارع	�سامل	�سباح	ال�سامل	ال�سباح،	 العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	الكويت،	

ق�سيمة )3302(،	الدور	االأر�سي،	الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 	اأبو	غزالة	للملكية	الفكرية	�ش.م.م		

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	�ش.ب:	2366 ر.ب: 112	روي،	�سلطنة	عمان
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طلب	ت�سجيل	العالمة	التجارية	رقم:	142800

فـي	الفئة	5	من	اأجل	ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات	ال�سيدالنية	وهي	م�ستح�سرات	لعالج	ال�سرطان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:	ايلي	ليللي	اند	كومباين	

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات	 	،46285 انديانا	 انديانابولي�ش،	 �سنرت،	 كوربوريت	 ليللي	 العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	

املتحدة	االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو	غزالة	للملكية	الفكرية	�ش.م.م	

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	�ش.ب:	2366 ر.ب: 112	روي،	�سلطنة	عمان

طلب	ت�سجيل	العالمة	التجارية	رقم:	142839

فـي	الفئة	39	من	اأجل	ال�سلع/اخلدمات:

خدمات	النقل	وتغليف	وتخزين	ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:	�سركة	رامز	للتجارة	والت�سوق	�ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:	بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	طريق	2831	مبنى	148، جممع 11،	املنامة،	�ش.ب:	21862،	البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو	غزالة	للملكية	الفكرية	�ش.م.م	

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	�ش.ب:	2366 ر.ب: 112	روي،	�سلطنة	عمان
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طلب	ت�سجيل	العالمة التجارية رقم: 142841

فـي	الفئة	42	من	اأجل	ال�سلع/اخلدمات:

خدمات	ت�سميم	وتطوير	عتاد	وبرامج	الكمبيوتر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:	�سركة	رامز	للتجارة	والت�سوق	�ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:	بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	طريق	2831	مبنى	148، جممع 11،	املنامة،	�ش.ب:	21862،	البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو	غزالة	للملكية	الفكرية	�ش.م.م	

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	�ش.ب:	2366 ر.ب: 112	روي،	�سلطنة	عمان

طلب	ت�سجيل	العالمة	التجارية	رقم:	142958

فـي	الفئة	30	من	اأجل	ال�سلع/اخلدمات:

ال�سكر،	 قطر	 �سكر،	 حلويات،	 احلبوب،	 من	 م�سنوعة	 وم�ستح�سرات	 دقيق	 اأرز،	 �ساي،	 بن،	

حالوة	طحينية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:	�سركة	اأبناء	�سبحي	الرفاعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة	ال�سناعية	بعدرا،	غذائية،	فئة	2، ف�سم 596،	ريف	دم�سق،	�سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو	غزالة	للملكية	الفكرية	�ش.م.م	

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:	�ش.ب:	2366 ر.ب: 112	روي،	�سلطنة	عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142959

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مربيات، فواكه مطبوخة بال�سكر، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل، الطحينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء �سبحي الرفاعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة ال�سناعية بعدرا، غذائية، فئة 2، ف�سم 596، ريف دم�سق، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143023

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون املالية وهي اخلدمات امل�سرفـية وال�سوؤون النقدية، اأي ال�سرف النقدي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك قطر الوطني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1000 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143110

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منهـا  كان  ما  )عدا  ومكائن  حمركات  اآلية،  وعدد  اآلت 

وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منهـا للمركبات الربية(، معدات زراعية )عدا ما يدار 

باليد(، اآلت بيع اأوتوماتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ق�سر الأواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش   10205 ال�سمالــــي �ش.ب:  الدائـــري  امل�ســـيف طريـــق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حـــي 

11675، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143120

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدد واأدوات يدوية )تدار باليد(، اأدوات قطع )ال�سوك وال�سكاكني واملالعق(، اأدوات حالقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ق�سر الأواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش   10205 ال�سمالــــي �ش.ب:  الدائـــري  امل�ســـيف طريـــق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حـــي 

11675، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143159

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري  اخلارجي،  والإعالن  الدعاية  الإلكرتونية،  املواقع  على  واملقاهي  املطاعم  عر�ش 

امل�ساحات الإعالنية، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، تنظيم ال�سرتاكات 

)معلومات  للم�ستهلكني  جتارية  ون�سائح  معلومات  الغري،  ل�سالح  الت�سال  خدمات  فـي 

الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ش  امل�ستهلك(،  ن�سح  )حمل  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية 

البيع  لغايات  ات�سالت  و�سائل  على  ال�سلع  عر�ش  ال�سلع،  عر�ش  بالتجزئة،  البيع  لغايات 

بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوداك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سد، ا�سم ال�سارع: �سحيم بن حمد، رقم ال�سارع: 231، املنطقة: 

38، رقم املكتب: 103، الطابق 2، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143163

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سعر،  غ�سول  التجميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  الزيوت  العطور،  ال�سامبو،  ال�سابون، 

اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات العناية  كرميات الب�سرة، جل الب�سرة، مرطبات الب�سرة، كرمي 

بالب�سرة التجميلية، م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة، غ�سول اجل�سم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دابور انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 /8 اأ�سف علي رود، نيودلهي 002 110، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:  اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143216

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غــــالل  طازجــــه،  فواكـــه  علــــف،  حم�سيات،  نخالة،  للحيوانات،  غذائية  مواد  )متر(،  لوز 

)حبوب(، غالل )بذور(، بندق، ذرة �سفراء، �سوفان، �سم�سم، خ�سراوات طازجة، قمح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سباح الأحمر لتجارة املواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارقة - مويلح جتارية - �سارع مليحة، حمل رقم )3( ملك مطر �سعيد 

عبيد بن خلف الطنيجي، �ش.ب: 40287، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:  اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 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 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81066

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1033 فـي 2013/11/10م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: �سليمان اإبراهيم زاهدي فرد و�سريكه �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ع�سدي�ص الدولية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 880 ر.ب: 311

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/3/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/9م
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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: 48239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ال�سم�س البهية للتجارة واملقاولت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سمرية بنت طالب ال�سريرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الرمي�س, ولية بركاء, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128426

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سروح ال�ساروج للتجارة واملقاولت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : خط الأطل�س العاملية 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�س.ب: 404 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/24 م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/2/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12744

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/9/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 721 فـي 2002/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رادي�سون هوتيلز انرتنا�سيونال انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 44339

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/1/30م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 845 فـي 2007/8/15 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بارك هو�سبيتاليتي وورلدوايد ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/12م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65736

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/2م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 935 فـي 2011/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رادي�سون هوتيلز انرتنا�سيونال انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65780

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/2م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 935 فـي 2011/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بارك هو�سبيتاليتي وورلدوايد ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/12 م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 66320

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/12/6م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 939 فـي 2011/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رادي�سون هوتيلز انرتنا�سيونال انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95183

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/14م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1158 فـي 2016/8/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رادي�سون هوتيلز انرتنا�سيونال انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102803

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/31م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1196 فـي 2017/5/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هني جورمية, اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا هاين �سيلي�ستال جروب, اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

  ,11042 نيويورك  �سك�س�س  ليك  اآفينيو,  ماركو�س   1111 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة المريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/9/30م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 129383

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/10/15م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1304 فـي 2019/8/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رادي�سون هوتيلز انرتنا�سيونال انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افنيو دو بورغيت 44, بي - 1130 بروك�سيل, بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/2م
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمو النه�سة للم�ساريع �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة �ضمو النه�ضة  يعلن املكتب الإقليمي - حما�ضبون قانونيون - 

للم�ضاريع �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٢٢٠٨، وفقا لتفاق 

ال�ضركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٢/٢٥م، بحل وت�ضفية ال�ضركة اعتبارا من ٢٠٢١/٢/٢٨م، وللم�ضفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�ضفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 

هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧ فاك�ش رقم:٢٤٤٨٤٧٢٦ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز البيان املميزة للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�ضابات اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة رموز البيان املميزة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٩٨٢٥،  وللم�ضفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 

هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي

-176-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٣(

مكتب النربا�س املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عالية ال�سناين للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب �لنرب��س �ملتاألق لتدقيق ومر�جعة �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو عالية 

  ، ١١0702١ �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  �ل�شنانـــي للتجـــارة - تو�شيـــة, و�مل�شجلـــة لــدى 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 79666404 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة نا�سر بن علي بن ثاين النعيمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شابات  ومر�جعـــة  لتدقيـــق  �ملتاألـــق  �لنبـــر��س  مكتـــب  يعلن 

نا�شر بن علي بن ثاين �لنعيمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل 

�لـتجاري بالرقـم ٨0١٨790,  وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 79666404 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن عي�سى بن اأحمد الفار�سي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد واإخوانه �ش.م.م

يعلن اأحمد بن عي�ضى بن اأحمد الفار�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأحمد واإخوانه �ش.م.م، 

وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٠٥١١، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٤٧  ر.ب:٣١٢ 

هاتف رقم:٩٩٢٠٨٣٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي

مدين بن عو�ش بن فهد ال�سنفري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز وحلويات ربيع لبنان �ش.م.م

يعلـن مدين بن عو�ش بن فهد ال�ضنفري ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة خمبز وحلويات ربيع 

انتهاء  عـــن   ،١٠4٣٧١٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  لبنان 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة العي�ص احلديثة للتجارة - تو�سية

العي�ص احلديثة  امل�شفــــي ل�شركــــة دانة  يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٢٠٨٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سعيد اجلرادي و�سامل القطيطي للتجارة �ص.م.م

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شعيد اجلرادي و�شامل 

 ،١٥٩٣٥٧٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م،  للتجارة  القطيطي 

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

امل�سفــي

مال اللـه بن خمي�ص بن �سالح البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الأ�سايل احلديثة �ص.م.م

اأبراج الأ�شايل  اللـه بن خمي�ص بن �شالح البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة  يعلـن مال 

١٢٥١٢٧٤، عـــن انتهاء  احلديثة �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اأ�سمهان بنت حممد بن عبدالر�سول الزدجالية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�ص الناجحة �ص.م.م

تعلـن اأ�شمهان بنت حممد بن عبدالر�شول الزدجالية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة الفر�ص 

الناجحة �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٢١٩٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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داود بن �سليمان بن �سامل اخلرو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة نزوى الوطنية - ت�سامنية

يعلـن داود بن �شليمان بن �شامل اخلرو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مدينة نزوى الوطنية - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٥٣٤٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة نزوى املتحدة - تو�سية

 - املتحدة  نزوى  ل�شركــــة مدينة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  �شامل اخلرو�شي  بن  �شليمان  بن  داود  يعلـن 

تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٥٣٤١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة نزوى احل�سارية - تو�سية

يعلـن داود بن �شليمان بن �شامل اخلرو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مدينة نزوى احل�شارية - 

تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٥٢٢٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

عبيد بن عبداللـه بن حمد الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة ال�ساخمية للتجارة - تو�سية

يعلـن عبيد بن عبداللـه بن حمد الوهيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة لوؤلوؤة ال�شاخمية للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧١٧١٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سركة مور �ستيفنز

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العربية خلدمات احلفر �ش.م.م

تعلـن �شركة مور �شتيفنز  ب�شفـتـــــها امل�شفــــية لل�شركــــة العربية خلدمات احلفر �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٤٦١٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية

عبداللـه بن حممد بن �شويدان اخلزميي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمي زعبيل للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن �شويدان اخلزميي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رمي زعبيل 

١١٥٢٨٧١، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

حممد بن عبداللـه بن حممد ال�شيزاوي ويا�شر بن �شامل بن حميد العربي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�شر العربي و�شريكه �ش.م.م

ب�شفـتـــــهما  العربي  حميد  بن  �شامل  بن  ويا�شر  ال�شيزاوي  حممد  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـن 

امل�شفــــيني ل�شركــــة يا�شر العربي و�شريكه �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٧٠٦٧٦٦٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــيان

�شعود بن اأحمد بن علي البلو�شي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نواخذة بركاء �ش.م.م

يعلـن �شعود بن اأحمد بن علي البلو�شـــي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة نواخـــذة بركــــاء �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٣٦١٠٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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نا�صر بن حممد بن مرهون املعمري

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جناح اليمامة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن نا�شر بن حممد بن مرهون املعمري ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركــــة جناح  اليمامة للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨079٨62، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرئي�صي والبلو�صي للتجارة �ش.م.م

يعلـن نا�شر بن حممد بن مرهون املعمري ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركــــة الرئي�شي والبلو�شي 

انتهاء  عـــن   ،٨0606١4 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

�صعيد بن حممد بن �صامل الكا�صبي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول العني للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �شعيد بن حممد بن �شامل الكا�شبي ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركــــة �شهول العني للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١000٨00، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

عبداللـه بن �صيف بن نعمان اخلنب�صي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة اأبــو تركــي اخلنب�صــي للتجــارة - تو�صيــة

يعلـن عبداللـه بن �شيف بن نعمان اخلنب�شي ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركــــة اأبو تركي اخلنب�شي 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١40٣٣٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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جمعة بن را�شد بن جمعة احلكماين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة جمعـة بن را�شـد و�شريكتـه للتجـارة - تو�شيـة

يعلـن جمعة بن را�شد بن جمعة احلكماين ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركــــة جمعة بن را�شد و�شريكته 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١22٨7٣7، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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