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اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1369

ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

الأحد  20ربي ــع الثاين 1442هـ

املـواف ـ ــق  6دي�سمب ـ ـ ــر 2020م
املحتـــــــــويــات

رقم
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مـرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�ســوم �سـلطانـي رقــم  2020/127بنقل م�ست�شار من وزارة ال�صحة �إلى املكتب اخلا�ص .
مر�ســوم �سـلطانـي رقــم  2020/128بت�أ�سيــ�س �شركــة م�ساهمــة عمانــية مقفلــة با�ســم
�شركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م .
مر�ســوم �سـلطانـي رقــم  2020/129ب�إجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�سلـك الدبلوما�سـي .
مر�ســوم �سـلطانـي رقــم  2020/130بتعييــن منــدوب دائــم لل�سلطنــة لدى منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( اليون�سكو ) .
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/76صادر فــي  2020/11/29ب�إ�صـدار الئحـة ا�ستثمـار
�أ�صـول �شركـات الت�أميـن والت�أميـن التكافلـي .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/77صــادر فــي  2020/11/30بتعديل بعــ�ض �أحكــام
الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية .
مركـز عمـان للتحكيـم التجـاري
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/8صادر فــي  2020/11/24ب�إ�صـدار قواعد التحكيم
ملركز عمان للتحكيم التجاري .
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�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
		
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع .
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل اخلابورة املتحدة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهيب لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق للنفط والغاز �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلواهز التجارية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزاوية الفريدة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س اخلنجي و�شركاه �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن ال�شرقية العاملية للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�صميم املدن للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو يافث املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جليد ال�شتاءللتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نعيم و�سينا �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألفا للعقارات �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�شاي احلديث للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذروة املجد الف�ضية للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر بن �سامل بن عامر ال�سناين و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الطموح للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج العرب ال�شامخ �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول الهند�سية العاملية  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي اجلزيرة للتجارة واملقاوالت امليكانيكية
والكهربائية ومتديد الأنابيب �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد و�صالح �أبناء �سامل بن ح�سن البلو�شي
للتجارة  -ت�ضامنية .
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عويفية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية .
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأم�صار الدولية �ش.م.م .
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للمعار�ض �ش.م.م .
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العطور النقية �ش.م.م .
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحارة الف�ضية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 189 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أربيت �ش.م.م .
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهر الإبداع �ش.م.م .
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو هالة املتحدة �ش.م.م .
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أولك�س �ش.م.م .
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تركية الوطنية  -ت�ضامنية .
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد غ�ضفان الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 192 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار اخليال �ش.م.م .
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء خلفان الرواحي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 193 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوات الأعمال خلدمات النفط �ش.م.م 194 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفعة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 194 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالل للمقاوالت والنقل �ش.م.م .
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهني الغربية املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية 195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنطلق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضياغم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهوري ال�شاملة للتجارة �ش.م.م .
197
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شارق واجلهاز للطاقة واالت�صاالت �ش.م.م 197 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة م�سقط �ش.م.م .
198
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد عبداللـه حممد العي�سري �ش.م.م 198 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع عمان للعبوات الفارغة �ش.م.م 198 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غال لت�أجري املعدات والنقل �ش.م.م .
198
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نزوى لت�أجري املعدات والنقل �ش.م.م 199 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأول خلدمات النفط �ش.م.م .
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال الرقمي العاملي �ش.م.م .
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار اجلارية للم�شاريع املت�ألقة �ش.م.م 199 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة م�شاريع �صالح الزدجايل الوطنية �ش.م.م 200 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر العيون للتجارة �ش.م.م .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �ش.م.م 200 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحور اخلم�سة للتجارة  -ت�ضامنية 200 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضوء النجمة للتجارة واخلدمات �ش.م.م 201 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرابطة اخلليجي ــة املتح ــدة للهند�س ــة
واملقاوالت �ش.م.م .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب امل�ستقبل احلديثة �ش.م.م .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن خليفة بن �سيف الربيعي و�شركاه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س الباطنة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخبة املمتازة لال�ستثمار العقاري �ش.م.م 202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاج العربي املتحدة �ش.م.م .
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شرك ــة ينابي ــع اجلزي ــرة اخل�ض ــراء للتجـ ــارة
واملقاوالت  -تو�صية .
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن نا�ص ــر بن �سليمـ ــان ال�شبيبــي
و�أوالده  -تو�صية .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بوابة م�سقط �ش.م.م .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املنجم الوطنية �ش.م.م .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرر الذهبية �ش.م.م .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور وادي املعاول �ش.م.م .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد وليلى للتجارة �ش.م.م .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبارك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل التوا�صل �ش.م.م .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بارك ل�صناعة الأنابيب والتجارة �ش.م.م 205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم �سيف الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية 205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات احلكمة �ش.م.م .
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهي�صم للتجارة �ش.م.م .
205

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/127
بنقل م�ست�شار من وزارة ال�صحة �إلى المكتب الخا�ص
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلــى القانــون اخلــا�ص بنظــام املوظفــني بديــوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم ، 97/97
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل ال�سيد الدكتور �سلطان بن يعرب بن قحطان البو�سعيدي من وزارة ال�صحة �إلى املكتب
اخلا�ص بذات خم�ص�صاته املالية والوظيفية  ،ويعني م�ست�شارا بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  1 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/128
بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �شركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  74/33ب�ش�أن ال�شركات امل�ؤ�س�سة مبوجب مر�سوم �سلطاين ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011 /8
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/18
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�ؤ�س�س مبقت�ضى �أحكام هذا املر�ســوم  ،وامللحق املرفـق �شركة م�ساهمة عمانيـة مقفلـة با�سم
�شركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  3 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
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�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/129
ب�إجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�سلـك الدبلوما�سـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل الدكتور ال�سيد �أحمد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي �سفرينا لدى اململكة العربية
ال�سعودية ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .
املــادة الثانيــــة
يعيــن ك ــل مــن :
 -1عبداللـه بن نا�صر بن م�سلم الرحبي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية
م�صر العربية ومندوبا دائما لل�سلطنة لدى جامعة الدول العربية .
 -2مو�سى بن حمدان بن مو�سى الطائي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى الواليات
املتحدة الأمريكية .
 -3ال�شيخ هالل بن مرهون بن �سامل املعمري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى
اململكة الأردنية الها�شمية .
� -4سمو ال�سيد في�صل بن تركي بن حممود �آل �سعيد �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا
لــدى اململكــة العربيــة ال�سعوديــة ومندوبا دائما لل�سلطنة لدى منظمة التعاون
الإ�سالمي .
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املــادة الثالثــــة
يعيــن ك ــل مــن :
� -1صالح بن �سليمان بن �أحمد احلارثي �سفرينا لدى جمهورية كينيا ليكون �سفريا
لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى دولة �أرترييا .
 -2مبارك بن �سامل بن علي الزكواين �سفرينا لدى جمهورية جنوب �أفريقيا ليكون
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية مدغ�شقر .
 -3علي بن عبداللـه بن �سامل املحروقي �سفرينا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة ليكون
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية �سي�شل .
 -4الدكتور محمــد بن �سعيد بن خليفــة البو�سعيــدي �سفرينــا لــدى اليابــان ليكــون
�سفريا لنا فوق العـادة ومفو�ضا غري مقيم لدى ا�سرتاليا .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  3 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/130
بتعييــن منــدوب دائــم لل�سلطنــة
لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليون�سكو )
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور حمد بن �سيف بن علي الهمامي مندوبا دائما لل�سلطنة لدى منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( اليون�سكو ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  3 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
قـــــرار
رقم 2020/ 76
ب�إ�صـدار الئحـة ا�ستثمـار �أ�صـول �شركـات الت�أميـن والت�أميـن التكافلـي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى قانون الت�أمني التكافلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2016/11
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إلى الئحة ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ ، 2007/11
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون الت�أمني التكافلي ال�صادرة بالقرار رقم ، 2019/103
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني والت�أمني التكافلي  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
علــى املخاطبــني ب أ�حــكام الالئــحة املرفــقة توفيــق �أو�ضاعهــم وفقــا لأحكامهــا خــالل مــدة
ال تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ العمل بها  ،ويجوز للرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق
املال متديد تلك املدة مبا ال يجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة الثالـثــــة
تلغى الئحة ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة
املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  13 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  29 :من نوفمبــــــــــــر 2020م
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئيـ�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحـة ا�ستثمـار �أ�صـول �شركـات الت�أمـني والت�أمـني التكافلـي
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون �شركات الت�أمني  ،وقانون الت�أمني التكافلي  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2ال�شركـــة :
�شركة الت�أمني �أو �شركة الت�أمني التكافلي  ،املرخ�ص لها من الهيئة .
 - 3ال�ســــوق :
�سوق م�سقط للأوراق املاليــة � ،أو �أي �ســوق �أو بور�صــة محليــة �أو �أجنبيــة معرتف
به فـي ال�سلطنة .
� - 4إجمـايل اال�ستثمـارات :
جملة ا�ستثمارات ال�شركة وفقا ملا هو مبني فـي ميزانيتها  ،فـي تاريخ التقييم
�سواء داخل ال�سلطنة � ،أو خارجها .
 - 5خطـة اال�ستثمـار ال�سنويـة :
وثيقــة تعدهــا ال�شرك ــة وفــقا للنمــوذج املعــد مــن الهيئ ــة  ،يبني فيها �أهداف
وا�سرتاتيجيات  ،و�آليات ا�ستثمار �أ�صول ال�شركة .
� - 6شركـة �إدارة اال�ستثمــار :
�شركة مرخ�ص لها من الهيئة ملمار�سة ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات فـي ال�سلطنة .
 - 7ال�سيا�سـة اال�ستثماريـة لل�شركـة :
وثيقة تعدها ال�شركة  ،وفقا لأحكام املادة ( )10من هذه الالئحة .
 - 8جلنـة اال�ستثمـار :
جلنــة م�شكلــة من الإدارة التنفيذيــة لل�شركــة  ،تتولــى االخت�صا�صــات املن�صــو�ص
عليـها فـي املــادة ( )12مــن هــذه الالئحــة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�شركة  ،وفروع ال�شركة الوطنية  ،ومكاتب التمثيل
التجاري لل�شركة خارج ال�سلطنة  ،ما مل يكن هناك �ضوابط ال�ستثمار �أ�صول فروع ال�شركة
الوطنية  ،ومكاتب التمثيل التجاري فـي الدولة التي تعمل فيها .
وي�ستثنى من �أحكام هذه الالئحة الأ�صول التي تخ�ص�صها �شركة الت�أمني لإدارة الوثائـق
املرتبطـة بالوحـدات اال�ستثمارية ( ، )Unit Linked Policiesوالأ�صول التي تخ�ص�صها
�شركـة الت�أمني التكافلي لإدارة الوثائق املرتبطـة باال�ستثمـار التكافلي (investment -
. )linked takaful
املــادة ( ) 3
يجــوز للهيئــة �أن حتــظر على ال�شرك ــة ا�ستثمــار �أ�صولها � ،أو �أن تفــر�ض عليهــا قيــودا ،
�أو متطلبات ا�ستثمار محددة �سواء على �إجمايل اال�ستثمارات � ،أو على فئات معينة من
الأ�صول  ،واملوجودات القابلة لال�ستثمار  ،وذلك بناء على تقييم الهيئة ملمار�سات ال�شركة
فـي �إدارة مخاطر اال�ستثمار .
املــادة ( ) 4
يجوز لل�شركة ا�ستخدام �أي عملة �أجنبية لال�ستثمار � ،شريطة �أال يتجاوز ا�ستخدام تلك
العمالت (� )%40أربعني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات .
املــادة ( ) 5
ت�صدر الهيئة قرارا بتحديد احلد الأدنى للت�صنيف االئتماين الآمن للأدوات اال�ستثمارية ،
والدول وامل�ؤ�س�سات املالية و�أي �أوجه ا�ستثمار �أخرى  ،وعلى ال�شركة التي ت�ستثمر �أ�صولها
خارج ال�سلطنة االلتزام بذلك القرار .
املــادة ( ) 6
تلتزم ال�شركة بالتقيد ب�أحكام ا�ستثمار �أ�صولها املن�صــو�ص عليهــا فـي هــذه الالئحــة ،
والتعليمات ال�صادرة تنفيذا لها  ،ويجب على ال�شركة �إخطار الهيئة فـي حالة عدم تقيدها
بتلك الأحكام  ،مبينة �أ�سبابها  ،وخطة توفيق �أو�ضاعها .
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املــادة ( ) 7
يجب �أال تقل ا�ستثمارات ال�شركة داخل ال�سلطنة عن (� )%70سبعني فـي املائة من �إجمايل
اال�ستثمارات  ،و�أال تزيد ن�سبة ا�ستثماراتها خارج ال�سلطنة على ( )%30ثالثني فـي املائة من
�إجمايل اال�ستثمارات .
الف�صل الثاين
ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة وخطة اال�ستثمار ال�سنوية
املــادة ( ) 8
تتولى جلنة اال�ستثمار �أو �شركة �إدارة اال�ستثمار �إعداد ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة ،
وخطة اال�ستثمار ال�سنوية  ،وتقدميها �إلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة
بــ(� )60ستني يوما على الأقل .
ويجوز للهيئة تعديل اخلطة اال�ستثمارية خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميها ،
وتكون خطة اال�ستثمار ال�سنوية نافذة بعد اعتمادها من الهيئة � ،أو بانق�ضاء املدة امل�شار
�إليها .
املــادة ( ) 9
يجب على جلنة اال�ستثمار �أو �شركة �إدارة اال�ستثمار  ،احل�صول على موافقة جلنة الرقابة
ال�شرعية على ال�سيا�سة اال�ستثمارية وخطة اال�ستثمار ال�سنوية ل�شركة الت�أمني التكافلي ،
قبل تقدميها �إلى الهيئة وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة ،
وعلى جلنة الرقابة ال�شرعية متابعة التزام ال�شركة ب�سيا�ستها اال�ستثمارية  ،وخطتها
اال�ستثمارية ب�شكل دوري .
املــادة ( ) 10
يجب �أن تت�ضمن ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة  -على الأخ�ص  -الآتي :
 - 1قيا�س �أداء املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة  ،وتقييمها .
 - 2حتليل نتائج �أداء ال�شركة خالل ( )5خم�س �سنوات مالية �سابقة على �إعداد ال�سيا�سة
اال�ستثمارية  ،وكذلك التوقعات املالية خالل ( )5خم�س �سنوات مالية قادمة .
 - 3الأ�صول املخ�ص�صة لال�ستثمار  ،والقيود على املبالغ امل�ستثمرة فـي الأدوات املالية ،
�أو ممتلكات � ،أو ح�سابات مدينة على النحو الآتي :
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أ�  -الأ�صــول املخ�ص�صة لال�ستثمــار ح�ســب املناطــق اجلغرافيــة  ،والأ�س ــواق ،
والقطاعــات  ،و�أطراف التعامل  ،والعمالت .
ب  -القيــود املفرو�ضة على امتالك �أ�صول معينة .
ج  -احلاالت التي ميكن لل�شركة �أن تقوم فيها بالرهن � ،أو الإقرا�ض .
د  -االلتزامات املالية عن معامالت الأ�صول  ،واملخاطر املرتبطة بها .
� - 4إدارة املخاطر املرتبطة ب�أن�شطة اال�ستثمار  ،والتي ت�شمل  -على الأخ�ص  -الآتي :
�أ  -مخاطر ال�سوق .
ب  -مخاطر االئتمان .
ج  -مخاطر ال�سيولة .
د  -املخاطر املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة .
هـ  -مخاطر �صرف العمالت .
و  -مخاطر عدم كفاية تدابري احلفظ  ،والإيداع  ،والف�شل فـي املحافظة على
الأ�صول .
ز  -مخاطر العمليات .
ح  -املخاطر املتعلقة بتقييم الأ�سهم  ،والعقارات  ،والأ�صول الأخرى.
ط  -مخاطر ال�سمعة .
الف�صل الثالث
�شركة �إدارة اال�ستثمار وجلنة اال�ستثمار
املــادة ( ) 11
يجوز لل�شركة التعاقد مع �شركة �إدارة اال�ستثمار لتويل ا�ستثمارات ال�شركة  ،ول�شركة �إدارة
اال�ستثمار ممار�سة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذه الالئحة  ،على
�أن تلتزم مبراعاة الآتي :
 - 1االلتزام �أثناء �إعداد ال�سيا�سة اال�ستثمارية  ،وخطة اال�ستثمار بالإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
 - 2عدم وجود �أي تعار�ض بني ال�سيا�سة اال�ستثمارية  ،والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،
والت�شريعات املعمول بها .
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� - 3ضمان م�س�ؤوليتها عن االلتزامات النا�شئة عن �إدارة �أن�شطة اال�ستثمار مع عدم
الإخالل مب�س�ؤولية ال�شركة .
� - 4أي متطلب �آخر تقرره الهيئة .
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )8من هذه الالئحة  ،تخت�ص جلنة اال�ستثمار مبتابعة كل
ما يتعلق با�ستثمار �أ�صول ال�شركة  ،ولها ب�صفة خا�صة القيام بالآتي :
 - 1الت�أكد من التزام ال�شركة بحدود اال�ستثمار الواردة فـي هذه الالئحة .
 - 2متابعة مخاطر ال�سيا�سة اال�ستثمارية .
 - 3رفع تقرير �أداء املحفظة اال�ستثمارية �إلى جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 4الت�أكد من �أن الأ�صول متنوعة  ،وموزعة على نحو كاف بحيث متكن ال�شركة
من اال�ستجابة مبرونة  ،وكفاءة  ،مع متغريات الأ�سواق املالية  ،و�أ�سواق العقارات
املحلية  ،والعاملية .
 - 5الت�أكد من عدم وجود متركز عايل املخاطر فـي ا�ستثمارات ال�شركة .
 - 6الت�أكد من �أن �صافـي النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة بالعملة املتداولة ،
و�أن تكون كافية ملقابلة التزاماتها امل�ستقبلية عندما ت�صبح م�ستحقة .
� - 7أي اخت�صا�صات �أخرى تراها الهيئة .
املــادة ( ) 13
تلتزم ال�شركة مبراقبة �أداء �شركة �إدارة اال�ستثمار ب�شكل منتظم مبا ال يقل عن مرة واحدة
كل ( )90ت�سعني يوما  ،ويجوز لل�شركة اتخاذ �أي �إجراء لزيادة عائدات اال�ستثمار مبا يتفق
مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية � ،أو تنفيذا لأي متطلب رقابي تطلبه منها الهيئة .
املــادة ( ) 14
ال يعفي تعاقد ال�شركة مع �شركة �إدارة اال�ستثمار من امل�س�ؤولية القانونية ملجل�س �إدارة
ال�شركة جتاه الهيئة � ،أو امل�ساهمني � ،أو حملة الوثائق  ،كما تتحمل ال�شركة الأعباء ،
وامل�س�ؤولية املالية  ،واملهنية الناجتة عن التعاقد مع �شركة �إدارة اال�ستثمار .
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املــادة ( ) 15
تلتزم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي �إلى الهيئة وفقا للمالحق املعتمدة من قبل الهيئة ،
وذلك فور اعتماد بياناتها املالية الربعية غري املدققة من قبل جمل�س �إدارتها  ،وبحد
�أق�صى خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من نهاية ربع ال�سنة محل التقرير .
الف�صل الرابع
ا�ستثمار ال�شركة فـي ال�سلطنة
املــادة ( ) 16
يجب �أال يقل ا�ستثمار ال�شركة فـي الودائع امل�صرفية  ،ووكاالت اال�ستثمار لدى امل�صارف ،
وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة من البنك املركزي العماين  ،وال�سندات وال�صكوك احلكومية
عن ( )%30ثالثني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات  ،على �أال يزيد �إجمايل اال�ستثمارات
فـي امل�صرف الواحد �أو امل�ؤ�س�سة املالية الواحدة على ( )%50خم�سني فـي املائة من �إجمايل
الودائع امل�صرفية لل�شركة .
املــادة ( ) 17
يجوز لل�شركة اال�ستثمار فـي ال�سندات �أو ال�صكوك التجارية فـي ال�سلطنة مبا ال يجاوز
( )%35خم�سة وثالثني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال يجاوز حجم اال�ستثمار فـي ال�شركة امل�صدرة الواحدة لل�سند � ،أو ال�صك التجاري
( )%5خم�سة فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات .
� - 2أن تكون تلك ال�سندات �أو ال�صكوك مدرجة فـي ال�سوق .
� - 3أال يجاوز حجم اال�ستثمار لدى ال�شركة امل�صدرة لل�سند �أو ال�صك قيمة ()%15
خم�سة ع�شر فـي املائة من �إجمايل ال�سندات �أو ال�صكوك التي ت�ستثمر فيها ال�شركة .
املــادة ( ) 18
يجوز لل�شركة اال�ستثمار مبا ال يجاوز (� )%40أربعني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات
مع مراعاة الآتي :
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� - 1أال يجاوز اال�ستثمار فـي �شركات امل�ساهمة العامة املدرجة فـي ال�سوق ()%20
ع�شرين فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة ذاتها  ،وال يجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من
�إجمايل اال�ستثمارات .
� - 2أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أي �شركة م�ساهمة مقفلة ( )%20ع�شرين فـي املائة
من ر�أ�س مال تلك ال�شركة  ،ومبا ال يجاوز ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل
اال�ستثمارات .
� - 3أال يجاوز اال�ستثمار فـي املكتب العماين املوحد للبطاقة الربتقالية �أو �أي �شركة
تراها الهيئة ن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات .
� - 4أال يجاوز اال�ستثمار فـي �صناديق اال�ستثمار ( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة من
�إجمايل اال�ستثمارات .
املــادة ( ) 19
يجوز لل�شركة اال�ستثمار فـي القرو�ض امل�ضمونة بوثائق الت�أمني على احلياة والعقارات على
�أال تتجاوز ن�سبة اال�ستثمار ( )%20ع�شرين فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات � ،شريطة
�أال يكون اال�ستثمار فـي العقارات بغر�ض امل�ضاربة  ،وال يجوز ل�شركات الت�أمني التكافلي
اال�ستثمار فـي القرو�ض امل�ضمونة بوثائق الت�أمني على احلياة .
ويجوز للهيئة  -فـي بع�ض احلاالت  -ال�سماح لل�شركة باال�ستثمار فـي العقارات مبا ال يجاوز
( )%30ثالثني فـي املائة من �إجمايل ا�ستثماراتها بناء على طلب تقدمه ال�شركة مرفقا به
�أ�سباب طلب الزيادة  ،وتقرير حول �أداء محفظتها اال�ستثمارية .
الف�صل اخلام�س
ا�ستثمار ال�شركة خارج ال�سلطنة
املــادة ( ) 20
يجوز ل�شركة �إعادة الت�أمني اال�ستثمار خارج ال�سلطنة مبا ال يجاوز ( )%50خم�سني فـي
املائة من �إجمايل اال�ستثمارات  ،على �أن تكون الأ�صول امل�ستثمرة خارج ال�سلطنة ناجتة عن
املحفظة اخلا�صة بوثائق �إعادة الت�أمني ال�صادرة خارج ال�سلطنة  ،و�أن تكون جميع �أموال
املخ�ص�صات الفنية لوثائق �إعادة الت�أمني ال�صادرة داخل ال�سلطنة موجودة فـي ال�سلطنة .
وفـي جميع الأحوال يحق للهيئة تغيري هذه الن�سب بناء على �أداء ال�شركة .
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املــادة ( ) 21
يجب �أال تقل ن�سبة ا�ستثمارات ال�شركة فـي الودائع امل�صرفية � ،أو وكاالت اال�ستثمار
وال�سندات �أو ال�صكوك احلكومية لدى امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة عن ()%50
خم�سني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات خارج ال�سلطنة  ،كما ي�شرتط �أال يزيد ا�ستثمار
ال�شركة لدى امل�صرف الواحد � ،أو امل�ؤ�س�سة املالية على ن�سبة ( )%50خم�سني فـي املائة من
�إجمايل الودائع امل�صرفية خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 22
ال يجوز لل�شركة �أن ت�ستثمر خارج ال�سلطنة فـي العقارات  ،وال�شركات غري املدرجة فـي
الأ�سواق املالية  ،كما ال يجوز لل�شركة اال�ستثمار فـي الدول  ،وامل�صارف  ،وامل�ؤ�س�سات املالية ،
و�شركات امل�ساهمة  ،و�صناديق اال�ستثمار  ،و�أي �أدوات ا�ستثمارية تقررها الهيئة  ،التي يقل
ت�صنيفها االئتماين عن احلد الذي تقرره الهيئة وفقا حلكم املادة ( )5من هذه الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
تقييم مكونات اال�ستثمار واملجاالت التي يحظر فيها
املــادة ( ) 23
يكون تقييم �إجمايل ا�ستثمارات ال�شركة على النحو الآتي :
 - 1الأوراق املالي ـ ـ ــة  :بالقيمة ال�سوقية  ،ف�إذا مل تكن لهذه الأوراق قيمة �سوقية يكون
التقييم بقيمتها الدفرتية .
 - 2العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات  :بقيمة التكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك  ،ما مل يتم تقدير قيمتها
خالف ذلك من مقيم معتمد .
 - 3الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض  :بالقيمة اال�سمية للقر�ض � ،أو بر�صيده  ،ح�سب الأحوال .
 - 4الودائــع امل�صرفيــة  :بالقيمة الفعلية .
� - 5أي �أ�صول ا�ستثمارية �أخرى  :بالقيمة الفعلية .
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املــادة ( ) 24
يحظر على ال�شركة القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1منح � ،أو جتديد القرو�ض  ،با�ستثناء الآتي :
أ�  -القرو�ض التي متنحها ال�شركة للعاملني بها .
ب  -القرو�ض حلملة وثائق الت�أمني على احلياة �أو العائلي وفقا ل�شروط عقد
الت�أمني  ،على �أال تتجاوز قيمة الوثيقة عند التخلي عنها .
 - 2تقدمي تغطية مالية مقابل فتح اعتمادات م�ستندية � ،أو �إ�صدار خطابات �ضمان .
 - 3تقدمي �ضمانات من �أي نوع لقرو�ض � ،أو التزامات للغري خارج نطاق �أعمال الت�أمني
املن�صو�ص عليها فـي قانون �شركات الت�أمني امل�شار �إليه .
 - 4اال�ستثمار فـي الذهب � ،أو الف�ضة � ،أو غريهما من املعادن النفي�سة � ،أو فـي ال�سلع
التي تباع فـي الأ�سواق امل�ستقبلية � ،أو فـي �شركات يت�أثر ن�شاطها بتجارة املعادن
النفي�سة � ،أو ال�سلع امل�شار �إليها .
الف�صل ال�سابـع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 25
يجوز للرئي�س التنفيذي فـي حالة مخالفة �أحكام هذه الالئحة  ،توقيع �أي من اجلزاءات
الإدارية الآتية :
 - 1الإنــذار .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا � ،أو وقف ممار�سة �أحد �أن�شطة الرتخي�ص خالل املدة التي
حتددها الهيئة .
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قـــــرار
رقــم 2020/77
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/80
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم , 2009/1
و�إلى الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم , 2011/5
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )44من الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها  ,الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 44
حتويالت اتفاقيات �إعادة ال�شراء (: )REPO
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فـي حتويل ملكية �سندات التنمية احلكومية �أو ال�صكوك
التي ت�صدرها احلكومة �أو �أذونات اخلزانة �أو �أي منتجات �أخرى يقبلها البنك
املركــزي العمان ــي  ,وذلك م ــن  /و�إلـ ــى ح�سابـ ــات البن ــوك التجاريـ ــة  ,ونوافذها
الإ�سالمي ــة � ,أو البــنوك الإ�سالميــة  ,وح�ساب البنك املركزي العماين  ,واخلا�صة
باتفاقيات �إعادة ال�شراء (. )REPO
 - 2ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شرك ــة مببلــغ  ,وقدره ()50
خم�سون رياال عمانيا  ,وت�ؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  14 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  30 :من نوفمبــــــــــــر 2020م
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مركـز عمـان للتحكيـم التجـاري
قـــــرار
رقم 2020/ 8
ب�إ�صـدار قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
و�إلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري ال�صادر بالقرار رقم ، 2019/37
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  8 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  24 :من نوفمبــــــــــــر 2020م
حمــــد بــــن حممـــد ال�شرجــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري
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قواعــــد التحكيـــم
ملركــز عمــان للتحكيــم التجــاري

جــدول املحتويـــات
الف�صــل الأول � :أحكــام متهيديــة
املادة ( : )1تعريفات
املادة ( : )2نطاق التطبيق
املادة ( : )3الإخطارات �أو املرا�سالت الكتابية واملدد الزمنية
الف�صــل الثانــي  :بــدء �إجــراءات التحكيــم
املادة ( : )4طلب التحكيم
املادة ( : )5الرد على طلب التحكيم والدعوى املقابلة
املادة ( : )6العقود املتعددة
املادة (� : )7إدخال �أطراف �إ�ضافـية
املادة (� : )8ضم الدعاوى
املادة ( : )9التمثيل وامل�ساعدة
الف�صــل الثالــث  :ت�شكيــل هيئــة التحكيــم
املادة ( : )10عدد املحكمني
املادة ( : )11تعيني املحكمني
املادة (� : )12إف�صاح املحكمني
املادة ( : )13رد املحكم
املادة (� : )14إخطار طلب رد املحكم
املادة ( : )15البت فـي طلب رد املحكم
املادة ( : )16ا�ستبدال املحكم
املادة (� : )17إعادة جل�سات اال�ستماع عند ا�ستبدال حمكم
املادة (� : )18أمني �سر هيئة التحكيم
املادة ( : )19حمكم الطوارئ
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الف�صــل الرابــع � :إجــراءات التحكيــم
املادة (� : )20أحكام عامة
املادة (� : )21إحالة امللف �إلى هيئة التحكيم
املادة ( : )22مقر التحكيم
املادة ( : )23القواعد القانونية الواجبة التطبيق
املادة ( : )24لغة التحكيم
املادة ( : )25التدابري امل�ؤقتة
املادة (� : )26سري �إجراءات التحكيم
املادة ( : )27الدفع باخت�صا�ص هيئة التحكيم
املادة ( : )28االجتماع التمهيدي ووثيقة املهمة
املادة ( : )29مذكرات الأطراف
املادة ( : )30جل�سات اال�ستماع
املادة ( : )31ال�شهود
املادة ( : )32اخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم
املادة ( : )33الإخفاق
املادة ( : )34التنازل عن حق االعرتا�ض
املادة ( : )35ال�سلطات الإ�ضافـية لهيئة التحكيم
املادة ( : )36انتهاء الإجراءات
املادة (� : )37إنهاء �إجراءات التحكيم
املادة ( : )38الإجراءات امل�ستعجلة
الف�صــل اخلامــ�س  :حكــم التحكيــم
املادة ( : )39املدة الزمنية لإ�صدار حكم التحكيم
املادة ( : )40حكم التحكيم
املادة ( : )41تف�سري حكم التحكيم وت�صحيحه واحلكم الإ�ضافـي
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الف�صــل ال�ساد�س  :م�صاريــف التحكيــم
املادة ( : )42امل�صاريف
املادة ( : )43ر�سوم الت�سجيل
املادة ( : )44الر�سوم الإدارية
املادة (� : )45إيداع امل�صاريف
املادة ( : )46توزيع امل�صاريف
املادة (� : )47أتعاب هيئة التحكيم
الف�صــل ال�سابــع � :أحكــام عامــة
املادة ( : )48ال�سرية
املادة ( : )49ا�سرتداد امل�ستندات والتخل�ص منها
املادة ( : )50الإعفاء من امل�س�ؤولية
املادة ( : )51ح�سن النية
املادة ( : )52لغة القواعد
امللحق ( : )1جدول الر�سوم والأتعاب
امللحق ( : )2منوذج �شرط التحكيم
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قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري
الف�صــل الأول
�أحكـام متهيديــة
املــادة ( ) 1
تعريفــات
 1-1يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص خالف ذلك :
املركـــز :
مركز عمان للتحكيم التجاري .
اللجنـة التنفيذيـة :
اللجنــة التنفيذيــة للمركــز برئا�ســة الرئيــ�س التنفيــذي للمركــز  ،وع�ضوي ــة اثن ــني
من امل�ست�شارين .
هيئـة التحكيـم :
الهيئة امل�شكلة من حمكم واحد �أو �أكرث للف�صل فـي النزاع املحال �إلى التحكيم .
امل�سجـــل :
م�سجل املركز .
القواعــد :
قواعد حتكيم املركز .
الدعـــوى :
�أي مطالبة يتقدم بها �أي طرف �ضد طرف �آخر .
طلــب التحكيـم :
طلب بدء �إجراءات التحكيم مبوجب هذه القواعد .
حكــم التحكيـم :
يطلق على� /أو ي�شمل  ،حكم التحكيم اجلزئي � ،أو امل�ؤقت � ،أو النهائي .
الــــرد :
الرد على طلب التحكيم .
الطــرف �أو الأطــراف :
املدعون و � /أو املدعى عليهم .
املدعــي :
الطرف الذي يبادر باللجوء �إلى التحكيم � ،أو الطرف الذي يطلب �إدخاله كمدع .
املدعـى عليـه :
الطرف املقام �ضده التحكيم .
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 2-1ت�شمل الكلمات امل�ستخدمة فـي �صيغة املفرد فـي معناها � ،صيغة اجلمع  ،والعك�س
�صحيح وفقا ملتطلبات ال�سياق  .كما ت�شمل كلمات املدعي  ،واملدعى عليه  ،واملحكم ،
واملمثل  ،والطرف  ،وغريها فـي ا�ستخدامها للداللة على امل�ؤنث  ،واملذكر  ،وعلى
ال�شخ�ص الطبيعي � ،أو املعنوي .
املــادة ( ) 2
نطـاق التطبيــق
� 1-2إذا اتفق الأطراف كتابة على �إحالة ما ين� أش� بينهم من منازعات �إلى التحكيم وفقا
لهذه القواعد  ،تتم ت�سوية تلك املنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد  ،مع مراعاة ما
يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديالت .
 2-2ت�سري هذه القواعد على �إجراءات التحكيم  ،وتعد مكملة لأي اتفاق يت�ضمن ما �أ�شري
�إليه فـي املادة � 1-2أعاله  ،وذلك فيما عدا تعار�ض �أي من هذه القواعد مع �أي ن�ص
من الن�صو�ص الآمرة فـي القانون الواجب التطبيق على التحكيم .
 3-2تخ�ضع �إجراءات التحكيم �أمام الهيئة لهذه القواعد  ،ف�إذا مل تن�ص القواعد على �أمر
ما  ،تخ�ضع الإجراءات لأي قواعد يتفق عليها الأطراف � ،أو وفقا ملا تقررها الهيئة
فـي حال عدم اتفاقهم � ،سواء متت الإ�شارة �إلى تطبيق قواعد �إجراءات قانون وطني
حمدد على التحكيم � ،أم مل ت�شر .
 4-2ال يعيق �سري �إجراءات التحكيم اعرتا�ض �أي طرف على التحكيم فـي �أي مرحلة من
الإجراءات � ،أو عدم م�شاركته فيها .
املــادة ( ) 3
الإخطـارات �أو املرا�سـالت الكتابيـة واملـدد الزمنيـة
 1-3تكون جميع الإخطارات  ،واملرا�سالت  ،واملقرتحات مبوجب هذه القواعد كتابة ،
وتر�ســل فـي الوقــت ذاته  ،وبعدد من الن�سخ يكفـي كل طرف  ،واملحكمني  ،وامل�سجل .
 2-3تكون جميع املرا�سالت �إلى امل�سجل باللغة العربية � ،أو باللغة الإجنليزية  ،بغ�ض النظر
عن لغة التحكيم .
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 3-3بعد �إخطار امل�سجل بت�شكيل هيئة التحكيم  ،و�إحالة امللف  ،جتري جميع املرا�سالت
بني الهيئة والأطراف مبا�شرة  .كما تر�سل ن�سخة �إلكرتونية فقط من جميع املذكرات
التي يقدمها الأطراف �إلى امل�سجل  ،ما مل يطلب خالف ذلك .
 4-3ي�سلــم �أي �إخطـ ــار � ،أو خطـ ـ ــاب � ،أو مقت ـ ـ ــرح مقاب ـ ـ ــل �إي�ص ـ ــال � ،أو بالربيـ ـ ــد امل�سج ـ ــل � ،أو
بالربيد ال�سريع � ،أو ب�أي �شكل من �أ�شكال االت�صال الإلكرتوين (وي�شمل ذلك الربيد
الإلكرتوين  ،والفاك�س) � ،أو �أي و�سيلة ات�صال �أخرى توفر �سجال بالت�سليم .
 5-3يعد الإخطار � ،أو اخلطاب � ،أو املقرتح قد مت ت�سلمه فـي يوم ت�سليمه فـي �أي من
احلاالت الآتية :
أ� � -إلى املر�سل �إليه �شخ�صيا � ،أو �إلى ممثله املفو�ض .
ب  -فـي حمل الإقامة املعتاد للمر�سل �إليه �أو مكان عمله � ،أو عنوانه املحدد .
ج � -إلى �أي عنوان يتفق عليه الأطراف .
د  -وفقا ملــا اعتاد عليه الأطراف فـي التعامالت ال�سابقة � ،أو
هـ  -فـي حال تعذر ما ذكر �سابقا  ،وبعد بذل جهد معقول  ،فيكون الت�سليم �إلى �آخر
عنوان � ،أو حمل �إقامة � ،أو مكان عمل معروف للمر�سل �إليه .
 6-3يبــد�أ �سريــان املــدد وفقــا لهـ ــذه القواعــد اعتبــارا مــن اليــوم التايل لت�سليم الإخطار ،
�أو اخلطاب � ،أو املقرتح  .وحتت�سب �أي فرتة زمنية مبوجب هذه القواعد وفقا لتوقيت
�سلطن ــة عمــان (جرينت ــ�ش ، )4+مــا لــم يتفــق الأطراف � ،أو تقرر اللجنة التنفيذية ،
�أو هيئة التحكيم خالف ذلك .
 7-3تدخل العطلة الر�سمية �أو غري �أيام العمل التي تت�ضمنها �أي مدة زمنية مبوجب هذه
القواعد فـي ح�ساب تلك املدة .
� 8-3إذا �صــادف اليــوم الأخيــر مــن �أي مــدة زمنيــة مبوجــب ه ــذه القواعــد عطل ــة ر�سمي ــة � ،أو
يوم غري عمل فـي حمل الت�سلم وفقا للمادة  ، 6-3متدد تلك املدة حتى �أول يوم عمل
يلي انتهاء العطلة .
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الف�صل الثاين
بدء �إجراءات التحكيم
املــادة ( ) 4
طلـب التحكيـم
 1-4ير�سل الطرف الذي يبادر باللجوء �إلى التحكيم وفقا لهذه القواعد طلب التحكيم
�إلى امل�سجل  ،الذي يخطر املدعى عليه بطلب التحكيم  ،وتاريخ ت�سلمه .
 2-4يتعني �أن ي�شتمل طلب التحكيم على ما هو �آت :
�أ  -طلب �إحالة املنازعة �إلى التحكيم .
ب � -أ�سماء  ،وعناوين  ،و�أرقام الهاتف والفاك�س  ،وعناوين الربيد الإلكرتوين � -إذا
كانت متوافرة  ،اخلا�صة ب�أطراف التحكيم  ،وممثلي املدعي � ،إن وجدوا .
ج � -إ�شارة �إلى اتفاق التحكيم الذي ي�ستند �إليه املدعي  ،مع ن�سخة منه .
د � -إ�شــارة �إلى العقــود �أو امل�ستن ــدات القانونية الأخرى التي ن�ش�أت املنازعة عنها � ،أو
ب�ش�أنها  ،ون�سخة منها � ،إن �أمكن .
هـ  -و�صفا موجزا لطبيعة املنازعة  ،وظروفها مع حتديد الطلبات التي يطالب بها
املدعي  ،واملبلغ الذي يدعي به  ،اذا كان ممكنا .
و  -بيانا ب�أي م�سائل �سبق �أن اتفق عليها الأطراف ب�ش�أن �سري التحكيم � ،أو التي يرغب
املدعي فـي تقدمي مقرتح ب�ش�أنها .
ز  -اقرتاحا ب�ش�أن عدد املحكمني �إذا مل يحدده اتفاق التحكيم .
ح  -تر�شيح حمكم �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على ( )3ثالثة حمكمني � ،أو اقرتاح حمكم
فرد �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على حمكم فرد  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف
ذلك .
ط � -أي مالحظة ب�ش�أن القانون واجب التطبيق .
ي  -اقرتاح مقر التحكيم  ،ولغته  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .
ك � -إثبات دفع ر�سوم الت�سجيل املن�صو�ص عليها فـي هذه القواعد .
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 3-4يعترب تاريخ ت�سلم امل�سجل لطلب التحكيم املكتمل هو تاريخ بدء �إجراءات التحكيم
لكافة الأغرا�ض .
 4-4يجب على اللجنة التنفيذية �أن تقرر عدم امل�ضي فـي �إجراءات طلب التحكيم فـي حال
تبني من ظاهر الأوراق عدم اخت�صا�ص املركز بالنظر فـي املنازعة .
املــادة ( ) 5
الرد على طلب التحكيم والدعوى املقابلة
 1-5ير�سل املدعى عليه رده على طلب التحكيم خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من تاريخ
ت�سلمه لطلب التحكيم من امل�سجل على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -ا�سم  ،وعنوان  ،و�أرقام هاتف  ،وفاك�س  ،وعنوان الربيد الإلكرتوين  ،وبيانات
االت�صال الأخرى اخلا�صة باملدعى عليه  ،وممثليه � -إن وجدوا . -
ب  -ت�أكيدا �أو رف�ضا للطلبات �أو جزءا منها  ،مبا فـي ذلك  ،حيثما �أمكن � ،أي دفع بعدم
اخت�صا�ص هيئة التحكيم .
ج � -أي رد على البيانات الواردة فـي طلب التحكيم مبقت�ضى املادة � ، 2-4أو فيما يتعلق
بامل�سائل التي ت�شملها تلك املادة .
د  -عر�ضا موجزا لطبيعة املنازعة  ،والظروف التي �أدت �إلى تقدمي الدعوى املقابلة
وفقا للمادة .6-5
هـ  -تر�شيح حمكم �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على ( )3ثالثة حمكمني � ،أو اقرتاح حمكم
فرد �إذا ن�ص على حمكم فرد  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،مع �إبداء
الر�أي على اقرتاح املدعي للمحكم الفرد � ،أو تقدمي اقرتاح مقابل .
 2-5ال يحول عدم رد املدعى عليه على طلب التحكيم دون موا�صلة �إجراءات التحكيم وفقا
لهذه القواعد  .و�إذا ن�ص اتفاق التحكيم على تر�شيح الأطراف للمحكمني  ،يعد عدم
�إر�سال املدعى عليه للرد � ،أو تر�شيح حمكم خالل املدة املحددة فـي املادة � 1-5أعاله ،
تنازال ال رجعة فيه عن حقه فـي تر�شيح حمكم .
 3-5ال يحول �إخفاق املدعى عليه فـي �إر�سال الرد � ،أو �أي جزء منه (فـي حد ذاته) خالل املدة
املذكورة �أعاله من رف�ض �أي دعوى � ،أو تقدمي �أي دفاع � ،أو دعوى مقابلة فـي التحكيم .
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 4-5يجوز للجنة التنفيذية  ،بناء على طلب املدعى عليه � ،أن متنحه �أجال �إ�ضافيا �أق�صاه
(� )14أربعة ع�شر يوما لإيداع الرد  ،على �أن يحتوي طلب التمديد على مالحظات
املدعى عليه �أو اقرتاحاته ب�ش�أن عدد املحكمني  ،واختيارهم  ،وكذلك تر�شيح املحكم �إذا
ن�صت القواعد على ذلك  ،و�إذا مل يقم املدعى عليه بذلك  ،ي�ستكمل امل�سجل الإجراءات
وفقا لهذه القواعد .
 5-5يخطر امل�سجل املدعي  ،وكافة الأطراف الأخرى برد املدعى عليه  ،وب�أي دعوى مقابلة
بعدد الن�سخ املن�صو�ص عليه فـي املادة  1-3من هذه القواعد .
 6-5يكون تقدمي املدعى عليه لأي دعوى مقابلة  ،مع رده  ،وعلى �أن تت�ضمن الآتي :
�أ  -و�صفا موجزا لطبيعة املنازعة  ،والظروف التي �أدت �إلى تقدمي الدعوى املقابلة ،
و�أ�سا�سها .
ب  -بيانا يو�ضح مطالبته  ،مرفقا به مبالغ � ،أي دعاوى مقابلة حمددة القيمة  ،وكلما
كان ذلك ممكنا  ،تقديرا لقيمة �أي دعاوى مقابلة �أخرى .
ج � -أي اتفاقيات ذات �صلة  ،وال �سيما اتفاق التحكيم .
د � -إ�شارة �إلى اتفاق التحكيم الذي يتم تقدمي الدعوى املقابلة مبوجبه  ،وذلك فـي
حال تقدمي الدعاوى املقابلة مبوجب �أكرث من اتفاق حتكيم .
هـ � -إثبات دفع ر�سوم الت�سجيل التي تن�ص عليها هذه القواعد عن �أي مطالبة مقابلة.
كما يجوز للمدعى عليه تقدمي �أي م�ستندات �أو معلومات �أخرى مع الدعاوى
املقابلة التي يراها منا�سبة � ،أو قد ت�ساهم فـي الت�سوية الفعالة للمنازعة .
 7 -5يقدم املدعي ردا على �أي دعوى مقابلة خالل (� )21إحدى وع�شرين يوما من تاريخ
ت�سلمها من امل�سجل  .ويجوز للجنة التنفيذية  ،بناء على طلب املدعي  ،منحه �أجال
�إ�ضافيا �أق�صاه (� )14أربعة ع�شر يوما لتقدمي الرد قبل �إحالة امللف �إلى هيئة التحكيم .
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املــادة ( ) 6
العقود املتعددة
يجوز ت�سوية منازعات ن�ش�أت عن �أكرث من عقد  ،فـي طلب حتكيم واحد � ،شريطة حتقق �أيا
مما ي�أتي :
أ� � -أن يوافق �أطراف تلك العقود على طلب حتكيم واحد يجري وفقا لهذه القواعد .
ب � -أن تت�ضمن تلك العقود اتفاقات حتكيم حتيل هذه املنازعات �إلى التحكيم وفقا
للقواعد  ،و�أن تكون اتفاقات التحكيم متوافقة  ،و�أن :
 - 1تن� أش� املنازعات من العالقة القانونية � ،أو االقت�صادية ذاتها .
 - 2تتكون هذه العقود من عقد �أ�سا�سي وعقود �إ�ضافية .
� - 3أن تن�ش�أ املنازعات من معاملة �أو �سل�سلة معامالت ذات �صلة .
املــادة ( ) 7
�إدخال �أطراف �إ�ضافية
 1-7يجوز لأي طرف من �أطراف التحكيم قبل ت�شكيل هيئة التحكيم التقدم بطلب لدى
امل�سجل لإدخال طرف �إ�ضافـي �أو �أكرث �إلى التحكيم مبوجب هذه القواعد ب�صفته
مدعيا �أو مدعى عليه � ،شريطة ا�ستيفاء �أي من املعايري الآتية :
�أ � -أن يكون الطرف املطلوب �إدخاله ملزما باتفاق التحكيم � ،أو
ب � -أن يوافق جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،كتابة على هذا
الإدخال .
 2-7يجب �أن يت�ضمن طلب الإدخال ما ي�أتي :
أ�  -رقم دعوى التحكيم قيد النظر .
ب � -أ�سماء  ،وعناوين  ،و�أرقام هواتف  ،و�أرقام فاك�س  ،وعناوين بريد �إلكرتوين � -إذا
كانت معلومة  -جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،وممثلوهم
 �إن وجدوا  -و�أي حمكمني جرى تر�شيحهم � ،أو تعيينهم فـي دعوى التحكيم قيدالنظر .
-68-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

ج � -صفة الطرف املطلوب �إدخاله مدعيا �أم مدعى عليه .
د  -البيانات الواردة فـي املادة ( 2-4ج) واملادة (2-4د) .
هـ  -حتديد االتفاق ذي ال�صلة  ،وتقدمي ن�سخة منه حيثما �أمكن  ،فـي حال تقدمي
الطلب مبوجب املادة ( 1-7ب) .
و  -بيان موجز بالوقائع والأ�سا�س القانوين للطلب .
 3-7يعد طلب الإدخال كامال �إذا ا�ستوفى جميع متطلبات املادة � ، 2-7أو �إذا قرر امل�سجل
وجود امتثال جوهري لتلك املتطلبات  .ويخطر امل�سجل جميع الأطراف  ،مبن فيهم
الطرف املطلوب �إدخاله  ،عند اكتمال طلب الإدخال .
 4-7ير�سل الطرف طالب الإدخال  ،فـي وقت تقدميه طلب الإدخال �إلى امل�سجل  ،ن�سخة
من الطلب �إلى جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،ويخطر امل�سجل
بذلك  ،مع حتديد طريقة الإر�سال  ،وتاريخه .
 5-7يحق جلميع �أطراف التحكيم والطرف املطلوب �إدخاله الرد على طلب الإدخال خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما من ت�سلم الطلب � ،أو خالل �أي مدة زمنية �أخرى حتددها
اللجنة التنفيذية .
 6-7تقرر اللجنة التنفيذية  ،بعد النظر فـي �آراء جميع الأطراف  ،مبن فيها الطرف
املطلوب �إدخاله  ،ومع مراعاة ظروف الدعوى  ،ما �إذا كانت �ستوافق كليا �أو جزئيا
على طلب الإدخال مبوجب املادة  . 1-7وال يخل قرار اللجنة التنفيذية باملوافقة على
طلب الإدخال ب�سلطة هيئة التحكيم فـي البت الحقا فـي �أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها
النا�شئ عن هذا القرار  .كما ال يخل قرار اللجنة التنفيذية برف�ض طلب الإدخال
مبوجب هذه املادة  ،كليا �أو جزئيا  ،بحق �أي طرف فـي تقدمي طلب �إدخال �إلى هيئة
التحكيم عمال باملادة . 10-7
 7-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 6-7يعترب تاريخ ت�سلم الطلب
كامال هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف املدخل .
 8-7فـي حال �إدخال طرف �إ�ضافـي قبل ت�شكيل هيئة التحكيم  ،يجوز للطرف املدخل ،
باال�شرتاك مع املدعي �أو املدعى عليه  ،تر�شيح حمكم لتعينه اللجنة التنفيذية وفقا
للمادة  4-11و 5-11من هذه القواعد .
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 9-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 6-7يجوز للجنة التنفيذية  ،قبل
ت�شكيل هيئة التحكيم � ،إلغاء تعيني �أي حمكمني جرى تعيينهم قبل البت ب�ش�أن طلب
الإدخال  .وتنطبق املادة  10واملادة  11ح�سب االقت�ضاء  ،ما مل يوافق جميع الأطراف
على خالف ذلك  ،مبن فيهم الطرف املدخل  ،وت�سري اجلداول الزمنية املعنية
مبوجبهما من تاريخ ا�ستالم قرار اللجنة التنفيذية ال�صادر مبوجب املادة . 6-7
 10-7بعد ت�شكيل هيئة التحكيم  ،يجوز لأي طرف من �أطراف التحكيم �أو من غري الأطراف
التقدم بطلب �إلى هيئة التحكيم لإدخال طرف �إ�ضافـي �أو �أكرث فـي التحكيم مبوجب
هذه القواعد ب�صفته مدعيا �أو مدعى عليه � ،شريطة ا�ستيفاء �أي من املعايري الآتية :
�أ � -أن يكون الطرف املطلوب �إدخاله ملزما باتفاق التحكيم .
ب � -أن يوافق جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،على هذا الإدخال .
ويجوز تقدمي طلب الإدخال �إلى هيئة التحكيم مبوجب هذه املادة لدى امل�سجل ،
حيثما كان ذلك منا�سبا .
 11-7مع مراعاة �أي �أوامر حمددة لهيئة التحكيم  ،ت�سري �أحكام املادة  ، 2-7مع مراعاة
مقت�ضى احلال  ،على �أي طلب �إدخال مبوجب املادة .10-7
 12-7تقرر هيئة التحكيم  ،بعد اال�ستماع للأطراف  ،ومع مراعاة ظروف الدعوى  ،قبول
�أو رف�ض طلب الإدخال املقدم مبوجب املادة 10-7كليا �أو جزئيا  ،وال يخل قرار هيئة
التحكيم باملوافقة على طلب الإدخال مبوجب هذه املادة ب�سلطتها فـي البت الحقا فـي
�أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها النا�شئ عن هذا القرار .
 13-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 12-7يعد تاريخ ت�سلم هيئة
التحكيم الطلب كامال  ،هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف املدخل .
 14-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 12-7يعترب �أي طرف مل ير�شح
حمكما � ،أو مل ي�شارك ب�أي طريقة �أخرى فـي ت�شكيل هيئة التحكيم  ،قد تنازل عن
حقه فـي تر�شيح حمكم � ،أو امل�شاركة فـي ت�شكيل هيئة التحكيم ب�أي طريقة �أخرى  ،دون
امل�سا�س بحق هذا الطرف فـي رد املحكم عمال باملادة (  )13من هذه القواعد .
 15-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال  ،ت�سدد ر�سوم الت�سجيل املطلوبة لأي دعاوى �أو
دعاوى مقابلة .
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املــادة ( ) 8
�ضم الدعاوى
 1-8قبل ت�شكيل �أي هيئة حتكيم  ،يجوز لأي طرف تقدمي طلب �إلى امل�سجل ل�ضم دعويني
حتكيم اثنتني �أو �أكرث فـي دعوى حتكيم واحدة � ،شريطة ا�ستيفاء �أي من املعايري
الآتية :
أ�  -موافقة جميع الأطراف على ال�ضم كتابة .
ب � -إذا كانت جميع املطالبات فـي دعاوى التحكيم م�ستندة �إلى اتفاق التحكيم ذاته .
ج � -أن تكون اتفاقات التحكيم متالئمة � ،أو ميكن التوفيق فيما بينها  ،وبالإ�ضافة �إلى
ذلك توافر �أي من احلاالت الآتية :
� -1أن تن� أش� املنازعات عن العالقة القانونية �أو االقت�صادية ذاتها .
� -2أن تن� أش� املنازعات عن عقود تتكون من عقد �أ�سا�سي  ،وعقود �إ�ضافية .
� - 3أن تن�ش�أ املنازعات عن املعاملة �أو �سل�سلة املعامالت ذات ال�صلة ذاتها .
 2-8يجب �أن يت�ضمن طلب ال�ضم مبوجب املادة  ١-٨الأرقام املرجعية لدعاوى التحكيم
املطلوب �ضمها  ،وبيانا موجزا بالوقائع  ،والأ�سا�س القانوين للطلب .
 3-8تقرر اللجنة التنفيذية  ،بعد الأخذ بعني االعتبار �آراء جميع الأطراف  ،ومع مراعاة
ظروف الدعوى  ،ما �إذا كانت �ستوافق كليا �أو جزئيا على طلب ال�ضم  ،وال يخل قرار
اللجنة التنفيذية باملوافقة على طلب ال�ضم ب�سلطة هيئة التحكيم فـي البت الحقا
فـي �أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها النا�شئ عن هذا القرار  ،كما ال يخل قرار اللجنة
التنفيذية برف�ض طلب ال�ضم  ،كليا �أو جزئيا  ،بحق �أي طرف فـي تقدمي طلب �ضم
�إلى هيئة التحكيم عمال باملادة  . ٧-٨وت�ستمر �أي دعاوى حتكيم غري م�ضمومة باعتبار
كل منها دعاوى حتكيم منف�صلة مبوجب هذه القواعد .
� 4-8إذا قررت اللجنة التنفيذية �ضم دعويني حتكيم �أو �أكرث  ،ت�ضم دعاوى التحكيم فـي
دعوى التحكيم التي يعتربها امل�سجل قد بد�أت �أوال  ،ما مل يتفق جميع الأطراف على
خالف ذلك � ،أو تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك  ،مع مراعاة ظروف الدعوى .
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 5-8فـي حال املوافقة على طلب ال�ضم  ،يجوز للجنة التنفيذية �إلغاء تعيني �أي حمكمني
جرى تعيينهم قبل البت فـي طلب ال�ضم  .وتنطبق املادة  10واملادة  11ح�سب االقت�ضاء  ،ما مل
توافق جميع الأطراف على خالف ذلك  ،وت�سري اجلداول الزمنية املعنية مبوجبهما
من تاريخ ت�سلم قرار اللجنة التنفيذية ال�صادر مبوجب املادة . ٤-٨
 6-8بعد ت�شكيل هيئة التحكيم فـي �أي من ق�ضايا التحكيم املطلوب �ضمها  ،يجوز لأي طرف
التقدم بطلب �إلى هيئة التحكيم ل�ضم دعويني حتكيم اثنتني �أو �أكرث قيد النظر
مبوجب هذه القواعد فـي دعوى حتكيم واحدة � ،شريطة ا�ستيفاء دعاوى التحكيم
املطلوب �ضمها لأي من املعايري الآتية :
�أ � -أن يوافق جميع الأطراف على هذا ال�ضم .
ب � -أن تن� أش� جميع املطالبات فـي دعاوى التحكيم مبوجب اتفاق التحكيم ذاته  ،و�أن
تكون هيئة التحكيم نف�سها قد ت�شكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر � ،أو مل
يتم ت�شكيل هيئة حتكيم فـي دعوى �أو دعاوى التحكيم الأخرى .
ج � -أن تكون اتفاقات التحكيم متالئمة � ،أو ميكن التوفيق بينها  ،و�أن تكون هيئة
التحكيم نف�سها قد ت�شكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر � ،أو مل ت�شكل
هيئة حتكيم فـي دعوى �أو دعاوى التحكيم الأخرى  ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك توافر
�أي من احلاالت الآتية :
� - 1أن تن�ش�أ املنازعات من العالقة القانونية �أو االقت�صادية ذاتها .
� - 2أن تن� أش� املنازعات من عقود تتكون من عقد �أ�سا�سي  ،وعقود �إ�ضافية .
� - 3أن تن�ش�أ املنازعات من معاملة � ،أو �سل�سلة معامالت ذات �صلة .
 7-8تقرر هيئة التحكيم  ،بعد منح جميع الأطراف فر�صة اال�ستماع  ،ومع مراعاة ظروف
الدعوى  ،قبول �أي طلب �ضم كليا �أو جزئيا  ،وال يخل قرار هيئة التحكيم باملوافقة
على طلب ال�ضم ب�سلطتها فـي البت الحقا فـي �أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها النا�شئ
عن هذا القرار  ،وت�ستمر �أي دعاوى حتكيم مل يتم �ضمها باعتبار كل منها دعاوى
حتكيم منف�صلة مبوجب هذه القواعد .
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 8-8فـي حال املوافقة على طلب ال�ضم  ،يعترب �أي طرف مل ير�شح حمكما � ،أو مل ي�شارك
ب�أي طريقة �أخرى فـي ت�شكيل هيئة التحكيم قد تنازل عن حقه فـي تر�شيح حمكم �أو
امل�شاركة فـي ت�شكيل هيئة التحكيم ب�أي طريقة �أخرى  ،دون امل�سا�س بحق هذا الطرف
فـي طلب رد املحكم عمال باملادة ( )13من هذه القواعد .
� 9-8إذا تقدم املدعي بطلبني �أو �أكرث للتحكيم  ،يقبل امل�سجل دفع ر�سوم ت�سجيل واحد
جلميع دعاوى التحكيم املطلوب �ضمها وفقا لهذه القواعد  ،و�إذا رف�ضت اللجنة
التنفيذية طلب ال�ضم  ،كليا �أو جزئيا  ،يطلب من املدعي دفع ر�سوم الت�سجيل املطلوبة
مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل دعوى حتكيم مل يتم �ضمها .
� 10-8إذا تقدم املدعي بطلب حتكيم واحد  ،ورف�ضت اللجنة التنفيذية طلب ال�ضم  ،كليا �أو
جزئيا  ،يتقدم املدعي بطلب حتكيم م�ستقل فيما يتعلق بكل حتكيم مل ي�ضم  ،وي�سدد
ر�سوم الت�سجيل املطلوبة مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل حتكيم مل ي�ضم .
املــادة ( ) 9
التمثيل وامل�ساعدة
 1-9يجوز لكل طرف �أن ميثله و� /أو ي�ساعده فـي التحكيم ممثل �أو �أكرث و � /أو م�ساعدون
مفو�ضون تفوي�ضا �صحيحا قانونا يح�ضرون باال�سم �أمام املركز �أو هيئة التحكيم .
 2-9يجوز للم�سجل حتى ت�شكيل هيئة التحكيم �أن يطلب من �أي طرف تقدمي الآتي :
(� )1إثبات كتابي للتفوي�ض املمنوح منه �إلى �أي ممثل و � /أو م�ساعد حمدد فـي طلب
التحكيم �أو الرد  ,و ( )2الت�أكيد كتابة لأ�سماء وعناوين جميع ممثليه و � /أو م�ساعديه
فـي التحكيم  ،كما يجوز للهيئة فـي �أي وقت �أن تطلب من �أي طرف ما يثبت ذلك
التفوي�ض وفقا ملا تراه الهيئة .
 3-9بعد ت�شكيل هيئة التحكيم  ،يلتزم �أي طرف ب�أن يخطر جميع الأطراف الأخرى ،
وهيئة التحكيم  ،وامل�سجل ب�أي تغيري � ،أو �إ�ضافة ينوي القيام بها فيما يتعلق مبمثليه
و � /أو م�ساعديه كتابة على الفور  ،ولن يدخل �أي تغيري �أو �إ�ضافة من هذا القبيل حيز
التنفيذ فـي التحكيم �إال بعد موافقة هيئة التحكيم .
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 4-9بدون الإخالل بحقوق الأطراف  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ترف�ض املوافقة على �أي
تغيري � ،أو �إ�ضافة فيما يتعلق مبمثلي الطرف و � /أو م�ساعديه �إذا كان من املحتمل �أن
يت�سبب هذا التغيري � ،أو الإ�ضافة فـي �إهدار الوقت .
الف�صل الثالث
ت�شكيل هيئة التحكيم
املــادة ( ) 10
عدد املحكمني
 1-10ت�شكل هيئة التحكيم من عدد املحكمني الوارد فـي اتفاق التحكيم � ،أو �أي اتفاق الحق ،
و�إذا كان العدد املتفق عليه �أكرث من واحد  ،فيجب �أن يكون وترا .
� 2-10إذا مل يتفق الأطراف م�سبقا على عدد املحكمني  ،و�إذا مل يتفقوا خالل ( )21واحد
وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب التحكيم � ،أو خالل �أي مدة �إ�ضافية قد
ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تتولى اللجنة التنفيذية حتديد عدد املحكمني املعينني .
 3-10على الرغم مما تن�ص عليه املادة � ، ٢-١٠إذا مل يرد �أي طرف على اقرتاح طرف �آخر
بتعيني حمكم فرد خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة  ، ٢-١٠و�أخفق الطرف املعني
فـي تعيني املحكم الثاين وفقا للمادة � 2-١١أو  ، ٥-١١ف�إنه يجوز للجنة التنفيذية ،
بناء على طلب �أحد الأطراف  ،تعيني حمكم فرد وفقا للإجراء املن�صو�ص عليه فـي
املادة � ١-١١إذا ر�أت �أن ذلك �أكرث مالءمة فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 11
تعيني املحكمني
� 1-11إذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة بوا�سطة حمكم فرد  ،ير�شح الأطراف املحكم
الفرد لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه  ،و�إذا مل يتفق الأطراف على تر�شيح حمكما
فردا خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب التحكيم � ،أو خالل
املدة الإ�ضافية  ،التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تتولى اللجنة التنفيذية
تعيني املحكم الفرد خالل ( )21واحد وع�شرين يوما .
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� 2-11إذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة بوا�سطة ثالثة حمكمني  ،ير�شح كل طرف
حمكما فـي طلب التحكيم �أو الرد على التوايل لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه  .و�إذا
مل ير�شح �أحد الأطراف حمكما خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى
عليه طلب التحكيم � ،أو خالل املدة الإ�ضافية التي تقدرها اللجنة التنفيذية  ،تتولى
اللجنة التنفيذية تعيينه خالل ( )21واحد وع�شرين يوما .
� 3-11إذا �أحيلت املنازعة �إلى ثالثة حمكمني  ،ير�شح املحكمان امل�شار �إليهما فـي الفقرة
ال�سابقة املحكم الثالث الذي يرت�أ�س هيئة التحكيم وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه ،
�إال �إذا اتفق الأطراف على خالف هذا الإجراء  ،وفـي هذه احلالة يخ�ضع الرت�شيح
مل�صادقة اللجنة التنفيذية � .إذا مل ينتج عن ذلك تر�شيح املحكم الثالث خالل ()21
واحد وع�شرين يوما من تعيني املحكمني االثنني �أو �أي مدة �أخرى يتفق عليها
الطرفان � ،أو حتددها اللجنة التنفيذية  ،تتولى اللجنة التنفيذية تعيني رئي�س هيئة
التحكيم .
� 4-11إذا ت�ضمنت الدعوى عددا من املدعني �أو املدعى عليهم و�أحيلت املنازعة �إلى حمكم
فرد  ،يجوز للأطراف االتفاق على اال�شرتاك فـي تر�شيح املحكم الفرد  .وفـي غياب
هذا الرت�شيح امل�شرتك خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب
التحكيم � ،أو خالل املدة الإ�ضافية التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تتولى
اللجنة التنفيذية تعيني املحكم الفرد خالل ( )21واحد وع�شرين يوما .
� 5-11إذا ت�ضمنت الدعوى عددا من املدعني �أو املدعى عليهم و�أحيلت املنازعة �إلى ()3
ثالثة حمكمني  ،ير�شح املدعون ب�صفة م�شرتكة حمكما  ،وير�شح املدعى عليهم
ب�صفة م�شرتكة حمكما  ،وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينهما  ،وفـي غياب هذا
اال�شرتاك فـي الرت�شيح خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه
طلب التحكيم � ،أو خالل املدة الإ�ضافية التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تعني
اللجنة التنفيذية خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من مل ير�شح من �أع�ضاء هيئة
التحكيم  ،وتتولى تعيني الرئي�س .
� 6-11إذا كان الأطراف من جن�سيات خمتلفة  ،يجوز للجنة التنفيذية تعيني حمكم فرد �أو
رئي�سا لهيئة التحكيم يحمل جن�سية �أي طرف � ،إال �إذا تلقى امل�سجل طلبا كتابيا من
�أي طرف يت�ضمن خالف ذلك خالل ( )21واحد وع�شرين يوما امل�شار �إليها فـي هذه
املادة .
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املــادة ( ) 12
�إف�صاح املحكمني
 1-12يجب �أن يكون املحكمون الذين يعملون مبوجب هذه القواعد حمايدين  ،وم�ستقلني ،
وينبغي عليهم ت�أدية مهامهم وفقا ل�شروط �إخطار التعيني املر�سل �إليهم من امل�سجل .
 2-12عند تعيني حمكم مبوجب هذه القواعد  ،يتعني على اللجنة التنفيذية �أن تراعي
على النحو الواجب �أي م�ؤهالت مطلوبة فـي املحكم مبوجب اتفاق الأطراف  ،و�أي
اعتبارات تتعلق بحياد املحكم  ،وا�ستقالله .
 3-12ال يكتمل تعيني املحكم �إال بعد قبوله ملهامه  .ويقدم املحكم خالل (� )7سبعة �أيام من
تاريخ �إخطار التعيني �إقرارا كتابيا ي�ؤكد حياده  ،وا�ستقالله .
� 4-12إذا ن�ش�أت فـي �أي مرحلة من مراحل التحكيم ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما
يربرها ب�ش�أن حياد املحكم وا�ستقالله  ،يتعني على املحكم � ،أو الطرف الإف�صاح فورا
عن هذه الظروف �إلى امل�سجل  ،الذي عليه �إخطار جميع الأطراف بها عند ت�سلمه
لهذه املعلومات .
املــادة ( ) 13
رد املحكــم
 1-13يجوز طلب رد �أي حمكم �إذا وجدت ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها
ب�ش�أن حياده � ،أو ا�ستقالله � ،أو افتقاره امل�ؤهالت التي اتفق عليها الأطراف .
 2-13يعترب عدم �إف�صاح �أي طرف عن �أي ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها
ب�ش�أن حياد املحكم � ،أو ا�ستقالله خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من علم الطرف بتلك
الظروف تنازال عن احلق فـي طلب رد املحكم بناء على تلك الظروف .
 3-13ال يجوز للطرف �أن يطلب رد �أي حمكم قام برت�شيحه �إال لأ�سباب تبينها بعد �أن مت
تعيني هذا املحكم .
املــادة ( ) 14
�إخطار طلب رد املحكم
 1-14ير�سل الطرف الذي يعتزم طلب رد املحكم �إخطار طلب رد م�سبب �إلى امل�سجل خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما من ت�سلم �إ�شعار تعيني املحكم مو�ضوع طلب الرد � ،أو خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما بعد �أن يكون قد علم � ،أو كان ينبغي له على نحو معقول العلم
بالظروف املن�صو�ص عليها فـي املادة � ١-١٣أو املادة . ٣-١٣
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 2-14يعترب تاريخ ت�سلم امل�سجل لإخطار طلب رد املحكم هو تاريخ تقدمي الإخطار  ،وير�سل
الطرف الذي يطلب رد املحكم  ،فـي الوقت ذاته � ،إخطار طلب الرد �إلى الطرف
الآخر  ،واملحكم مو�ضوع طلب الرد  ،والأع�ضاء الآخرين فـي هيئة التحكيم � ،أو �إلى
�أي حمكم معني �إذا مل ت�شكل هيئة التحكيم بعد  ،ويخطر امل�سجل بهذا مع حتديد
طريقة الإر�سال وتاريخه .
 3-14يت�ضمن �إخطار طلب الرد �سبب الطلب ويرفق به ر�سوم طلب الرد مبلغ وقدره
(� )1.000ألف ريال عماين ت�سرتد �إذا مت قبول طلب الرد  ،ويعترب الطرف مقدم
طلب الرد قد �سحب طلبه �إذا مل ي�سدد ر�سم الطلب خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
تقدمي �إخطار طلب الرد �إلى امل�سجل .
 4-14يجوز للجنة التنفيذية بعد ا�ستالم �إخطار طلب الرد مبوجب املادة  ، ٢-١٤بناء على
طلب �أحد الأطراف � ،أن ت�أمر بوقف �إجراءات التحكيم حتى يتم البت فـي طلب الرد ،
وما مل ت�أمر اللجنة التنفيذية بوقف �إجراءات التحكيم مبوجب هذه املادة  ،يحق
للمحكم مو�ضوع طلب الرد اال�ستمرار فـي نظر دعوى التحكيم حتى تبت اللجنة
التنفيذية فـي طلب الرد وفقا للمادة ١٥من هذه القواعد .
املــادة ( ) 15
البت فـي طلب رد املحكم
� 1-15إذا طلب �أحد الأطراف رد حمكم  ،يجوز للطرف الآخر املوافقة على طلب الرد ،
وعلى اللجنة التنفيذية ا�ستبعاد املحكم �إذا وافق جميع الأطراف على طلب الرد .
كما يجوز للمحكم حمل طلب الرد التنحي عن نظر الدعوى  ،وفـي كلتا احلالتني
ف�إن ذلك ال يعني �صحة �أ�سباب طلب الرد .
� 2-15إذا قبلت اللجنة التنفيذية طلب الرد �ضد �أي حمكم  ،ف�إن عليها �أن ت�ستبعد هذا
املحكم  ،وتعني حمكما بديال وفقا للإجراء املعمول به فـي ت�سمية املحكمني ،
وتعيينهم  .وتبد�أ املدد الزمنية املتعلقة بت�سمية املحكم البديل  ،وتعيينه من تاريخ
�إخطار امل�سجل للأطراف بقرار اللجنة التنفيذية .
 3-15ال يخل قرار اللجنة التنفيذية ب�إلغاء تعيني �أي حمكم  ،ب�صحة �أي عمل قام به � ،أو
�أي �أمر � ،أو حكم �أ�صدره قبل �إلغاء تعيينه .
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� 4-15إذا رف�ضت اللجنة التنفيذية طلب رد املحكم  ،ي�ستمر املحكم فـي نظر دعوى التحكيم .
 5-15تلتزم اللجنة التنفيذية بت�سبيب قرارها فـي طلب رد املحكم من عدمه  ،ويقوم
امل�سجل ب�إبالغ القرار �إلى الأطراف  ،ويكون �أي قرار ت�صدره اللجنة التنفيذية ب�ش�أن
�أي طلب رد نهائيا وغري قابل للطعن .
املــادة ( ) 16
ا�ستبدال املحكم
 1-16ي�ستبدل املحكم عند وفاته � ،أو عند قبول اللجنة التنفيذية ال�ستقالته � ،أو طلب رده ،
�أو بناء على طلب من جميع الأطراف .
 2-16كما ي�ستبدل املحكم مببادرة من اللجنة التنفيذية �إذا قررت �أن املحكم ممنوع قانون ــا
�أو فعلي ــا من �أداء مهامــه � ،أو �أن ــه ال ي�ؤدي ه ــذه امله ــام وف ــقا لهـ ــذه القواعــد � ،أو
خالل املدد املحددة .
� 3-16إذا قررت اللجنة التنفيذيــة  ،بن ــاء عل ــى املعلوم ــات التـ ــي اطلع ــت عليه ــا  ،تطبي ــق
املادة  ، ٢-١٦تبت فـي الأمر خالل (� )14أربعة ع�شر يوما بعد �إتاحة الفر�صة للمحكم
املعني والأطراف و�أي �أع�ضاء �آخرين فـي هيئة التحكيم لإبداء املالحظات كتابة خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما على �أن تر�سل هذه املالحظات �إلى الأطراف  ،واملحكمني .
� 4-16إذا تقرر ا�ستبدال املحكم املعني لأي �سبب  ،با�ستثناء حالة الرد  ،يكون للجنة التنفيذية
ال�سلطة التقديرية فـي �أن تقرر اتباع �إجراءات الرت�شيح فـي هذه القواعد .
 5-16بعد غلق باب املرافعة  ،تتولى اللجنة التنفيذية ا�ستبدال املحكم الذي توفـي � ،أو مت
عزله دون اتباع �إجراءات الرت�شيح املن�صو�ص عليها فـي هذه القواعد .
املــادة ( ) 17
�إعادة جل�سات اال�ستماع عند ا�ستبدال حمكم
�إذا ا�ستبدل املحكم الفرد �أو رئي�س هيئة التحكيم بحكم املادتني ( )15و ( )16من هذه القواعد  ،تعاد
جل�سات اال�ستماع التي �سبق عقدها ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك � ،أما �إذا ا�ستبدل
�أي حمكم �آخر  ،ف�إن هيئة التحكيم تتمتع بال�سلطة التقديرية فـي �إعادة جل�سات اال�ستماع
التي �سبق عقدها  ،وذلك بعد الت�شاور مع الأطراف .
-78-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

املــادة ( ) 18
�أمني �سر هيئة التحكيم
�" 1-18أمني ال�سر" هو امل�س�ؤول الإداري لهيئة التحكيم .
 2-18يعمل �أمني ال�سر فـي جميع الأوقات مبوجب تعليمات هيئة التحكيم وحتت �إ�شرافها ،
وتكون م�س�ؤولة عن ت�صرفاته فيما يتعلق بالتحكيم .
 3-18يعني �أمني ال�سر مبوجب موافقة كتابية من اللجنة التنفيذية وجميع الأطراف
وبعد �أن يوقع على تعهد احلياد واال�ستقاللية  ،ويف�صح للأطراف  ،و�أع�ضاء هيئة
التحكيم واملركز عن �أي ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها ب�ش�أن حياده ،
�أو ا�ستقالله .
� 4-18إذا ظهرت ظروف فـي �أي وقت بعد تعيني �أمني ال�سر من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها
ما يربرها فيما يتعلق بحياده � ،أو ا�ستقالله  ،يف�صح �أمني ال�سر عن هذه الظروف
للأطراف  ،و�أع�ضاء هيئة التحكيم  ،وامل�سجل دون ت�أخري .
 5-18ميكن االعرتا�ض على تعيني �أمني ال�سر �إذا وجدت ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك
لها ما يربرهــا فيــما يتعلــق بحيــاده � ،أو ا�ستقاللــه  ،وفـي هذه احلالة تنطبق �أحكام
املادة ( )15اخلا�صة بالرد .
� 6-18إذا رغبت هيئة التحكيم فـي �أي وقت قبل بدء �إجراءات التحكيم � ،أو فـي �أثنائه فـي
تعيني �أمني �سر من خارج املركز  ،فعليها تقدمي طلب �إلى امل�سجل مع ن�سخة �إلى
جميع الأطراف يت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -ا�سم املر�شح  ،وعنوانه  ،ورقم هاتفه  ،وعناوين بريده الإلكرتوين �إذا كانت
معلومة .
ب  -بيانا كتابيا موجزا مل�ؤهالت املر�شح ومن�صبه .
ج � -أتعاب املر�شح املقرتح �سواء كان مبلغا مقطوعا � ،أو بال�ساعة .
د  -بيانا موجزا باملهام التي يجب �أن يقوم بها �أمني ال�سر مبا ال يتعار�ض مع تلك
التي ي�ؤديها املركز باعتباره مديرا للتحكيم مبوجب القواعد  ،ومبا ال مينحه
تفوي�ضا مبمار�سة �سلطة هيئة التحكيم فـي اتخاذ القرار .
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املــادة ( ) 19
حمكم الطوارئ
 1-19يجوز للطرف الذي يرغب فـي طلب تدبري م�ؤقت � ،أو حتفظي م�ستعجل قبل ت�شكيل
هيئة التحكيم  ،تقدمي طلب تدبري م�ؤقت � ،أو حتفظي م�ستعجل لدى امل�سجل مع
�إر�سال ن�سخة من الطلب �إلى جميع الأطراف الأخرى  ،على �أن يت�ضمن الطلب ما
ي�أتي :
أ�  -طبيعة التدبري املطلوب .
ب � -أ�سباب ا�ستحقاق الطرف لهذا التدبري .
ج  -بيانا يثبت تزويد جميع الأطراف الأخرى بن�سخة من الطلب � ،أو �شرح للخطوات
املتخذة بح�سن النية لتقدمي ن�سخة � ،أو �إخطار جلميع الأطراف الأخرى .
 2-19يرفق ب�أي طلب للتدبري امل�ؤقت �أو التحفظي امل�ستعجل ما يثبت دفع الر�سوم الإدارية
غري القابلة لال�سرتداد  ،والإيداعات املطلوبة مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق
ب�أتعاب حمكم الطوارئ  ،ونفقات الإجراءات وفقا للجدول ( )3املرفق  .ويجوز
للجنة التنفيذية فـي احلاالت املنا�سبة زيادة مبلغ الدفعة املقدمة املطلوبة من
الطرف مقدم الطلب  .وفـي حال مل ت�سدد الدفعة الإ�ضافية خالل ( )10ع�شرة �أيام
من تاريخ تقدمي الطلب  ،يعترب �أن الطرف املعني قد �سحب طلبه .
 3-19تعني اللجنة التنفيذية  ،فـي حال قبول طلب التدبري امل�ؤقت �أو التحفظي امل�ستعجل ،
حمكم الطوارئ خالل ( )2يومني من ت�سلم امل�سجل لهذا الطلب  ،ودفع الر�سوم
الإدارية  ،و�إيداع الدفعة املقدمة .
� 4-19إذا مل يجر االتفاق على مقر التحكيم  ،يكون مقر �إجراءات التدبري امل�ؤقت �أو
التحفظي امل�ستعجل هو م�سقط دون الإخالل بحق هيئة التحكيم فـي حتديد مقر
التحكيم مبوجب املادة (. )22
 5-19قبل قبول التعيني  ،يف�صح حمكم الطوارئ املحتمل للم�سجل عن �أي ظروف من
�ش�أنها �أن تثري �شكوكا مربرة فيما يتعلق بحياده � ،أو ا�ستقالله  ،ويقدم �أي طلب رد
ملحكم الطوارئ كتابة خالل ( )2يومني من تاريخ �إخطار امل�سجل الأطراف بتعيينه
وبالظروف التي �أف�صح عنها .
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 6-19تبت اللجنة التنفيذية فـي طلب الرد بعد �إتاحة الفر�صة ملحكم الطوارئ والطرف
الآخر للتعليق كتابة خالل ( )2يومني .
� 7-19إذا ا�ستقال حمكم الطوارئ � ،أو �أ�صبح غري قادر على �أداء مهامه � ،أو جرى عزله لأي
�سبب  ،و�أ�صبح مكانه �شاغرا  ،تعني اللجنة التنفيذية حمكما طارئا بديال خالل ()2
يومني .
 8-19ال يجوز ملحكم الطوارئ العمل حمكما فـي �أي حتكيم م�ستقبلي يتعلق باملنازعة  ،ما
مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .
 9-19ي�ضع حمكم الطوارئ خالل ( )2يومني من تعيينه  ،جدوال زمنيا للنظر فـي طلب
التدبري امل�ؤقت �أو التحفظي يتيح فر�صة معقولة لال�ستماع �إلى الأطراف  ،ويجوز
�أن يت�ضمن هذا اجلدول الن�ص على اتخاذ �إجراءات عن طريق الهاتف � ،أو اجتماع
بالفيديو � ،أو االعتماد على مذكرات كتابية باعتبارها بدائل جلل�سات اال�ستماع
ال�شخ�صية  ،ويتمتع حمكم الطوارئ ب�صالحيات هيئة التحكيم مبوجب هذه
القواعد  ،مبا فيها �سلطة البت ب�ش�أن اخت�صا�صه دون الإخالل بقرار هيئة التحكيم .
 10-19يكون ملحكم الطوارئ �سلطة الأمر ب�أي تدبري م�ؤقت � ،أو حتفظي �أو �إ�صدار حكم
حتكيم �إذا ر�أى ذلك �ضروريا  ،على �أن ي�سبب قراره كتابيا ب�إيجاز  ،كما يجوز ملحكم
الطوارئ تعديل �أو �إبطال الأمر الأويل �أو امل�ؤقت �أو احلكم ل�سبب وجيه .
 11-19ي�صدر حمكم الطوارئ الأمر بالتدبري امل�ؤقت �أو حكم التحكيم خالل (� )14أربعة
ع�شر يوما من تاريخ تعيينه  ،ما مل متدد اللجنة التنفيذية هذه املدة �إذا ا�ستدعت
ظروف ا�ستثنائية ذلك  ،مبا ال يتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوما .
 12-19تنتهي �سلطة حمكم الطوارئ بعد ت�شكيل هيئة التحكيم التي يجوز لها �إعادة النظر
فـي �أي �أمر م�ؤقت �أو حكم التحكيم ال�صادر عن حمكم الطوارئ � ،أو تعديله � ،أو �إبطاله ،
مبا فـي ذلك احلكم ب�ش�أن اخت�صا�صه  ،وال تكون هيئة التحكيم ملزمة بالأ�سباب التي
قدمها حمكم الطوارئ  ،وتزول �صفة الإلزام عن �أي �أمر م�ؤقت �أو حكم �صدر عنه
�إذا مل ت�شكل هيئة التحكيم خالل ( )90ت�سعني يوما من هذا الأمر � ،أو احلكم � ،أو �إذا
�أ�صدرت هيئة التحكيم املخت�صة حكما � ،أو �إذا �سحبت الدعوى .
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 13-19يجوز ا�شرتاط تقدمي �ضمان منا�سب على الطرف الذي يتقدم بطلب �أي تدبري
م�ؤقت �أو حكم التحكيم من حمكم الطوارئ .
 14-19يتفق الأطراف على �أن �أي �أمر �أو حكم حتكيم ي�صدره حمكم الطوارئ يكون ملزما
للطرفني من تاريخ �إ�صداره  ،ويتعهدون بتنفيذه على الفور  ،ودون ت�أخري  .كما
يتنازل الأطراف ب�شكل ال رجعة فيه بالقدر الذي يكون فيه ذلك جائزا عن حقهم
فـي �أي �شكل من �أ�شكال اال�ستئناف � ،أو �إعادة النظر � ،أو اللجوء �إلى �أي حمكمة � ،أو
�سلطة ق�ضائية �أخرى فيما يتعلق بهذا احلكم .
 15-19يجوز �أن يقوم حمكم الطوارئ مبدئيا بتوزيع امل�صاريف املرتبطة ب�أي طلب وفقا
للملحق ( )1املرفق  ،على �أن يخ�ضع حتديد توزيع هذه امل�صاريف ب�شكل نهائي �إلى
�سلطة هيئة التحكيم .
 16-19يجوز ملحكم الطوارئ �أن يقرر كيفية تطبيق هذه القواعد ح�سب االقت�ضاء  ،ويكون
قراره فـي هذا ال�ش�أن نهائيا وال يخ�ضع لال�ستئناف � ،أو �إعادة النظر �أو الطعن .
ويجوز للجنة التنفيذية تق�صري �أي مدد زمنية مقررة فـي هذه القواعد فـي الطلبات
املقدمة عمال بالإجراءات التي ت�ستهل مبوجب املادة ( ، )25وامللحق (. )1
الف�صل الرابع
�إجراءات التحكيم
املــادة ( ) 20
�أحكام عامة
 1-20باملوافقة على التحكيم مبوجب هذه القواعد  ،يعترب الأطراف قد وافقوا على عدم
التقدم بطلب �إلى �أي حمكمة �أو �سلطة قانونية ب�ش�أن �أي �أمر ت�صدره هيئة التحكيم
(�إذا مت ت�شكيلها) مبوجب املادة ( )27من هذه القواعد � ،إال �إذا اتفق جميع الأطراف
على خالف ذلك .
 2-20ي�شكل املحكمون هيئة التحكيم ب�أ�سرع وقت ممكن خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما
من �إر�سال امل�سجل ملف التحكيم  .ويجوز للجنة التنفيذية متديد هذ 5املدة الزمنية
لأ�سباب �سائغة .
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 3-20ت�شكل هيئة التحكيم مبوجب قرار م�ؤرخ وموقع من املحكمني .
 4-20مع مراعاة هذه القواعد  ،يجوز لهيئة التحكيم �إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها
منا�سبة � ،شريطة �أن يعامل الأطراف على قدم امل�ساواة  ،و�أن مينح كل طرف فـي
مرحلة منا�سبة من الإجراءات فر�صة معقولة لعر�ض دعواه  .وتبا�شر هيئة التحكيم
الإجراءات  ،عند ممار�ستها الخت�صا�صها  ،ما ي�ضمن جتنب الت�أخري والنفقات غري
ال�ضرورية  ،وتقوم بتوفري �إجراءات عادلة وفعالة لت�سوية منازعة الأطراف .
 5-20ت�ضع هيئة التحكيم اجلدول الزمني الإجرائي للتحكيم بعد ت�شكيلها  ،ودعوة
الأطراف لإبداء �آرائهم وفقا للمادة  ٢-٢٨من هذه القواعد  .ويجوز لهيئة التحكيم -
فـي �أي وقت  ،بعد دعوة الأطراف لإبداء �آرائهم  -متديد �أو تق�صري �أي مدة زمنية
من�صو�ص عليها فـي هذه القواعد � ،أو مت االتفاق عليها بني الأطراف .
 6-20تعقد هيئة التحكيم جل�سات ا�ستماع لتقدمي �أدلة ال�شهود  ،مبن فيهم �شهود اخلربة ،
�أو للمناق�شة ال�شفوية � ،إذا طلب �أي طرف ذلك فـي مرحلة منا�سبة من الإجراءات ،
وفـي حال عدم وجود مثل هذا الطلب  ،تقرر هيئة التحكيم ما �إذا كانت �ستعقد هذه
اجلل�سات � ،أو �أن تقت�صر الإجراءات على تبادل املذكرات  ،وامل�ستندات .
 7-20ال يجوز لأي طرف �أو ممثليه �إجراء �أي ات�صال من جانب واحد يتعلق بالتحكيم مع
�أي حمكم � ،أو مع �أي مر�شح ي�سميه �أحد الأطراف .
املــادة ( ) 21
�إحالة امللف �إلى هيئة التحكيم
ير�سل امل�سجل طلب التحكيم  ،والرد عليه �إلى هيئة التحكيم مرفقا به جميع الوثائق  ،بعد
�سداد الر�سوم الإدارية بالإ�ضافة �إلى امل�صاريف املن�صو�ص عليها فـي املادة (. )42
املــادة ( ) 22
مقر التحكيم
� 1-22إذا مل يكن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم م�سبقا  ،يكون مقر التحكيم هو
م�سقط .
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 2-22يجوز لهيئة التحكيم  ،بعد الت�شاور مع الأطراف � ،أن تعقد جل�سات ا�ستماع و � /أو
اجتماعات فـي �أي مقر تراه منا�سبا � ،شخ�صيا � ،أو عرب و�سائل االت�صال الإلكرتونية  ،مبا
فـي ذلك امل�ؤمترات عرب الهاتف �أو الفيديو  ،و�إذا اختلف هذا املقر عن مقر التحكيم  ،تعترب
اجلل�سات �أو االجتماعات قد عقدت فـي مقر التحكيم  ،كما يجوز للهيئة �أن تتداول
فـي �أي مقر تختاره عند االقت�ضاء  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .
املــادة ( ) 23
القواعد القانونية الواجبة التطبيق
 1-23للأطراف احلرية فـي االتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على
مو�ضوع النزاع  ،وفـي حال عدم االتفاق  ،تطبق الهيئة القانون/القوانني �أو القواعد
القانونية التي تراها �أكرث مالءمة بقرار م�سبب يخطر به الأطراف .
 2-23تبت هيئة التحكيم فـي الدعوى مع �أخذها ال�شروط التي يت�ضمنها �أي عقد ذي �صلة ،
واملمار�سات التجارية ال�سارية فـي االعتبار .
 3-23لهيئة التحكيم �سلطة الأخذ مببد�أ "ال�صلح" �أو مببد�أ "العدالة والإن�صاف"  ،وذلك فقط �إذا
اتفق الأطراف على منحها هذه ال�سلطة .
املــادة ( ) 24
لغــة التحكيــم
 1-24يتــم االتف ــاق بيــن الأطــراف علــى لغــة التحكيــم ف ــي اتفــاق التحكيــم � ،أو بــعد ذلــك وفقــا
للم ــادة . ٣-٢٤
� 2-24إذا كان اتفاق التحكيم مكتوبا ب�أكرث من لغة  ،يجوز للجنة التنفيذية �أن تقرر �أيا من تلك
اللغات تكون اللغة التي تبد�أ بها �إجراءات التحكيم � ،إال �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على اللغة
التي يجب �أن ت�سود � ،أو �أن تتم �إجراءات التحكيم ب�أكرث من لغة .
� 3-24إذا مل يتفق الأطراف على لغة التحكيم  ،تتمتع هيئة التحكيم بعد ت�شكيلها ب�صالحية حتديد
لغة �أو لغات التحكيم  ،مع الأخذ باالعتبار �أي مالحظات للأطراف  ،وجميع الظروف
املتعلقة بالدعوى .
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 4-24يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر وجوب ترجمة كل � ،أو بع�ض امل�ستندات التي قدمت بلغات غري
لغة التحكيم �إلى لغة التحكيم  ،وما �إذا كانت الرتجمات يجب �أن تكون م�صدقة �أو غري
م�صدقة  ،ح�سبما تراه هيئة التحكيم منا�سبا .
 5-24ال يحق للطرف غري امل�شارك �أو املخل االعرتا�ض فـي حال �إجراء املرا�سالت من  /و�إلى
امل�سجل باللغة املقررة للتحكيم .
املــادة ( ) 25
التدابري امل�ؤقتة
 1-25يجوز لهيئة التحكيم  -بناء على طلب �أي من الأطراف � -أن تتخذ �أي تدابري م�ؤقتة �أو
حتفظية تراها �ضرورية مبا ال يخالف �أي �أحكام واجبة التطبيق على الإجراءات .
 2-25ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،يكون لهيئة التحكيم  ،بناء على طلب �أحد الأطراف ،
�سلطة اتخاذ �أي قرار م�ؤقت يكون له �أثر ملزم على الأطراف .
 3-25يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر الطرف الذي يطلب تدبريا م�ؤقتا بتقدمي �ضمان منا�سب
للم�صاريف ك�شرط لإ�صدار هذا التدبري .
� 4-25إذا تقدم �أحد الأطراف بطلب �إلى جهة ق�ضائية خمت�صة التخاذ تدابري م�ؤقتة �أو حتفظية ،
ف�إن ذلك ال يعد تنازال عن اتفاق التحكيم � ،أو طلب التحكيم � ،إن وجد .
املــادة ( ) 26
�سري �إجراءات التحكيم
 1-26يجوز لهيئة التحكيم  ،بعد الت�شاور مع الأطراف  ،اعتماد النظام الإجرائي الذي تراه منا�سبا ،
�شريطة �أال يخالف �أي اتفاق بني الأطراف .
 2-26يجوز لهيئة التحكيم  -بناء على طلب �أحد الأطراف � -إ�صدار �أوامر تتعلق ب�سرية �إجراءات
التحكيم � ،أو �أي م�سائل �أخرى تتعلق بدعوى التحكيم � ،أو �أن تتخذ تدابري حلماية الأ�سرار
التجارية  ،واملعلومات ال�سرية .
 3-26تت�ضمن املهام العامة لهيئة التحكيم مبوجب هذه القواعد  ،وفـي جميع الأوقات فـي �أثناء
التحكيم :
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أ�  -واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف  ،مع �إعطاء كل طرف فر�صة
مت�ساوية لعر�ض دعواه  ،والرد على دعوى خ�صمه .
ب  -واجب اعتماد �إجراءات منا�سبة لظروف دعوى التحكيم  ،وجتنب الت�أخري والنفقات
غري ال�ضرورية لتوفري و�سيلة عادلة  ،وفعالة  ،و�سريعة لت�سوية نهائية للمنازعة
بني الأطراف .
 4-26يتعهد الأطراف باالمتثال لأي �أمر ت�صدره هيئة التحكيم .
املــادة ( ) 27
الدفع باخت�صا�ص هيئة التحكيم
 1-27لهيئة التحكيم �سلطة الف�صل فـي اخت�صا�صها  ،مبا فـي ذلك �أي دفوع حول وجود
�أو �صحة اتفاق التحكيم  ،لهذا الغر�ض يعترب �شرط التحكيم الذي ي�شكل جزءا من
العقد اتفاقا م�ستقال عن �شروط العقد الأخرى  .و�أي قرار ي�صدر من هيئة التحكيم
ببطالن العقد  ،ال يرتتب عليه تلقائيا بطالن �شرط التحكيم .
 2-27يقدم �أي دفع حول عدم اخت�صا�ص الهيئة خالل ميعاد ال يتجاوز ميعاد تقدمي مذكرة
الرد � ،أو فـي حال الدعوى املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد الدفع
باملقا�صة  ،فيجب تقدمي الدفع فـي موعد ال يتجاوز تقدمي الرد عليهما كذلك  ،وال
يرتتب على قيام �أحد الأطراف بتعيني حمكم � ،أو اال�شرتاك فـي تعيينه �سقوط حقه
فـي تقدمي هذا الدفع  .كما يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق �سلطتها مبجرد
�أن تطرح فـي �أثناء �إجراءات التحكيم امل�س�ألة التي يدعى �أنها تتجاوز نطاق �سلطة
هيئة التحكيم  ،ويجوز لهيئة التحكيم  -فـي كلتا احلالتني  -قبول الدفع املقدم بعد
هذه املواعيد �إذا ر�أت �أن الت�أخري مربر .
 3-27يجوز لهيئة التحكيم �أن تف�صل فـي �أي دفع من الدفوع امل�شار �إليها فـي هذه املادة � ،إما
قبل الف�صل فـي املو�ضوع  ،و�إما �ضمن حكمها فـي املو�ضوع  ،كما يجوز لهيئة التحكيم
اال�ستمرار فـي �إجراءات التحكيم  ،و�أن ت�صدر حكما بالرغم من وجود �أي اعرتا�ض
على اخت�صا�صها معرو�ض �أمام الق�ضاء .
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املــادة ( ) 28
االجتماع التمهيدي ووثيقة املهمة
 1-28على هيئة التحكيم �أن تبلغ الأطراف بتاريخ االجتماع التمهيدي خالل (� )14أربعة
ع�شر يوما من تاريخ ت�سلم امللف من امل�سجل  ،وفقا للمادة ( )21من هذه القواعد .
وميكن عقد االجتماع التمهيدي باحل�ضور ال�شخ�صي � ،أو عرب و�سائل االت�صال
الإلكرتونية  ،كما حتدده هيئة التحكيم  ،وعلى هيئة التحكيم  ،بعد الت�شاور مع
الأطراف � ،أن تعد وثيقة حتدد اخت�صا�صاتها ("الوثيقة")  ،و�أن يتم توقيعها من
قبلها  ،ومن قبل الأطراف  ،وميكن �أن تت�ضمن هذه الوثيقة التفا�صيل الآتية :
أ� � -أ�سماء  ،وعناوين  ،و�أرقام هواتف  ،و�أرقام فاك�سات  ،وعناوين الربيد الإلكرتوين
للأطراف  ،وممثليهم فـي التحكيم .
ب  -عناوين �إر�سال الإخطارات  ،واملرا�سالت فـي �أثناء التحكيم .
ج  -موجزا الداعاءات الأطراف  ،وطلباتهم  ،مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه
التحديد  ،و�إلى حد �أق�صى ممكن  ،تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات �أخرى .
د  -قائمة باملو�ضوعات التي �ستنظر فيها الهيئة  ،ما مل تعتربها الهيئة غري منا�سبة .
هـ � -أ�سماء وعناوين وتفا�صيل االت�صال الأخرى للمحكمني .
و  -مقر التحكيم .
ز  -تفا�صيل القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق  ،والإ�شارة �إلى ال�صالحيات
املمنوحة لهيئة التحكيم للف�صل كهيئة مفو�ضة بال�صلح � ،أو وفقا لقواعد العدل
والإن�صاف  ،فـي حالة منح الهيئة هذه ال�صالحيات .
ح � -أي �سلطات �إ�ضافية لهيئة التحكيم وفقا للمادة ( )35من هذه القواعد .
 2-28حتدد هيئة التحكيم خالل االجتماع التمهيدي �أو بعده اجلدول الزمني الإجرائي
الذي تعتزم اتباعه ل�سري دعوى التحكيم .
� 3-28إذا رف�ض �أي من الأطراف امل�شاركة فـي حتديد االخت�صا�صات �أو التوقيع عليها ،
تتولى هيئة التحكيم اعتمادها  ،ويبد�أ التحكيم عند التوقيع على الوثيقة وفقا
للمادة � ، ١-٢٨أو عند املوافقة عليها من قبل هيئة التحكيم .
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املــادة ( ) 29
مذكرات الأطراف
 1-29ير�سل املدعي  ،خالل املدة املتفق عليها � ،إلى املدعى عليه و�إلى هيئة التحكيم �صحيفة
الدعوى مبينا فيها تف�صيال ما ي�أتي :
أ�  -بيانا بوقائع الدعوى  ،مع امل�ستندات امل�ؤيدة لها .
ب  -الأ�سانيد � ،أو احلجج القانونية الداعمة للدعوى.
ج  -الطلبات املدعى بها مع جميع املطالبات القابلة للتقدير قيميا .
 2-29ير�سل املدعى عليه  ،خالل املدة املتفق عليها � ،إلى املدعي  ،و�إلى هيئة التحكيم مذكرة
دفاع مبينا فيها تف�صيال ما ي�أتي :
أ�  -بيانا بالوقائع مع امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعه  ،مبا فيها �أي دعوى مقابلة � ،إن وجدت .
ب  -الأ�سانيد �أو احلجج القانونية الداعمة للدفاع .
ج  -الطلبات املدعى بها .
� 3-29إذا قدمت دعوى مقابلة  ،ير�سل املدعي  ،خالل املدة املتفق عليها � ،إلى املدعى عليه
و�إلى هيئة التحكيم مذكرة رد على الدعوى املقابلة مبينا فيها تف�صيال ما ي�أتي :
أ�  -بيانا بالوقائع مع امل�ستندات امل�ؤيدة لرده على الدعوى املقابلة .
ب  -الأ�سانيد � ،أو احلجج القانونية الداعمة للرد .
ج  -الطلبات املدعى بها .
 4-29تقرر هيئة التحكيم لزوم تقدمي املزيد من املذكرات � ،أو البيانات الكتابية الأخرى ،
�أو املطلوب تقدميها من الأطراف  ،وحتدد املدد الزمنية لت�سليم مثل هذه الطلبات .
� 5-29إذا مل يقدم املدعي �صحيفة دعواه وفقا للمادة  ، ١-٢٩يجوز لهيئة التحكيم �إ�صدار
�أمرا ب�إنهاء �إجراءات التحكيم  ،ما مل توجد م�سائل متبقية قد يلزم البت فيها ،
وترى هيئة التحكيم �أنه يتعني اتخاذ القرار ب�ش�أنها .
� 6-29إذا مل يقدم املدعى عليه مذكرة دفاعه وفقا للمادة � ، ٢-٢٩أو مل ي�ستفد �أي طرف فـي
�أي وقت من فر�صة عر�ض دعواه بالطريقة التي حتددها هيئة التحكيم  ،ت�أمر هيئة
التحكيم مبوا�صلة الإجراءات دون �أن تعترب جمرد الإخفاق فـي ذلك �إقرارا مبطالبة
املدعي  ،تنطبق �أحكام هذه املادة �أي�ضا على عدم تقدمي املدعي ردا على الدعوى
املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة .
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 7-29يجوز لأي طرف فـي �أثناء �سري �إجراءات التحكيم  ،القيام بتعديل � ،أو ا�ستكمال
مطالبته � ،أو دفاعه  ،مبا فـي ذلك الدعوى املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به
بق�صد الدفع باملقا�صة � ،شريطة �أن ترى هيئة التحكيم �أن من املنا�سب ال�سماح بهذا
التعديل �أو اال�ستكمال مع مراعاة الت�أخري فـي القيام بهذا �أو الإخالل بحق �أطراف
�أخرى �أو �أي ظروف �أخرى ذات �صلة  .ومع ذلك  ،ال يجوز تعديل �أو ا�ستكمال �أي
مطالبة �أو دفاع  ،مبا فيها الدعوى املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد
الدفع باملقا�صة  ،بطريقة جتعل املطالبة املعدلة � ،أو امل�ستكملة خارج نطاق اخت�صا�ص
هيئة التحكيم .
املــادة ( ) 30
جل�سات اال�ستماع
 1-30بناء على طلب �أحد الأطراف  ،تعقد هيئة التحكيم جل�سة �أو جل�سات ا�ستماع لتقدمي
الب ّينات من خالل ال�شهود �أو للمرافعة ال�شفوية � ،أو لكليهما  ،وفـي غياب هذا الطلب ،
لهيئة التحكيم ال�سلطة التقديرية فـي حتديد ما �إذا كانت �ستعقد مثل تلك اجلل�سة � ،أو
اجلل�سات  ،ولها كذلك حتديد ما �إذا كانت �ستعقد تلك اجلل�سة � ،أو اجلل�سات �شخ�صيا ،
�أو عرب و�سائل االت�صال الإلكرتونية  ،وتواريخ عقدها  ،واملدد الزمنية لعقدها  ،و�إذا
مل تعقد جل�سات ا�ستماع  ،ي�ستمر ال�سري فـي الإجراءات على �أ�سا�س تبادل املذكرات ،
وامل�ستندات .
 2-30فـي حال عقد جل�سة ا�ستماع  ،تت�شاور هيئة التحكيم مع الأطراف  ،وتر�سل لهم
�إخطارا م�سبقا خالل مدة ال تقل عن (� )7سبعة �أيام بتاريخ اجلل�سة  ،ووقتها ،
ومكانها  ،وطريقة عقدها .
 3-30تكون جميع اجلل�سات واالجتماعات �سرية ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك � ،أو
تقرر الهيئة خالف ذلك  ،وال ي�سمح بدخول الأ�شخا�ص غري امل�شاركني فـي الإجراءات
�إلى جل�سات اال�ستماع دون موافقة هيئة التحكيم والأطراف .
 4-30حتدد هيئة التحكيم �شكل ت�سجيل حم�ضر اجلل�سة وكيفية توزيع تكلفة هذا الت�سجيل
و امل�صاريف الأخرى ذات ال�صلة بني الأطراف  ،ما مل يتفقوا على خالف ذلك .
� 5-30إذا �أخفق �أي من الأطراف فـي احل�ضور بدون عذر مقبول  ،بالرغم من �إعالنه ح�سب
الأ�صول  ،يكون للهيئة �سلطة اال�ستمرار فـي �إجراء جل�سة اال�ستماع  ،والتحكيم .
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املــادة ( ) 31
ال�شهـــــود
 1 - 31تلزم هيئة التحكيم كل طـرف قبـل تاريــخ جل�س ــة اال�ستمــاع بتقدمي �إخطار كتابي
يك�شف فـيه عن هوية وعنوان كل �شاهد يرغب فـي ا�ستدعائه ( وي�شمل هذا �شهود
النفـي )  ،ومو�ضوع �شهادته  ،ومدى ارتباطه بامل�سائل املنظورة فـي دعوى التحكيم .
 2 - 31ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر �أي طرف
بتقدمي �شهادة ال�شهود كتابة � ،سواء على �شكل �إفادة موقعة � ،أو م�ستند م�شابه .
 3 - 31يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر وقت وطريقة و�شكل تبادل هذه املواد الكتابية بني
الأطراف  ،وتقدميها لهيئة التحكيم  .ويجوز لها ال�سماح ب�شهادة ال�شهود الكتابية ،
وال�شفوية ( �سواء �شهود الوقائع �أو �شهود اخلربة ) � ،أو رف�ضها � ،أو تقييدها .
 4 - 31يجوز لهيئة التحكيم  ،و�أي طرف �أن يطلب ح�ضور ال�شاهد الذي يعتمد طرف �آخر
على �شهادته الكتابية لال�ستجواب فـي جل�سة ا�ستماع �أمام هيئة التحكيم � ،إذا �أمرت
هيئة التحكيم الطرف الآخر ب�إح�ضار ذلك ال�شاهد  ،ورف�ض ال�شاهد � ،أو مل يح�ضر
جل�سة اال�ستماع دون �سبب وجيه  ،يجوز لهيئة التحكيم االعتماد على ال�شهادة
الكتابية � ،أو ا�ستبعادها � ،أو �أي جزء منها بح�سب ما تراه الهيئة وفقا للظروف .
 5 - 31مــع مراعـ ــاة الأحك ـ ــام الإلزاميـ ــة لأي قانـ ــون واجـب التطبيق � ،أو قواعد قانونية ،
�أو �أي �أمر �صادر عن هيئة التحكيم تن�ص على خالف ذلك  ،ف�إنه يجوز لأي طرف ،
�أو ممثليه مقابلة �أي �شاهد حمتمل لغر�ض تقدمي �شهادته كتابة �إلى هيئة التحكيم ،
�أو تقدمي هذا ال�شخ�ص باعتباره �شاهدا �شفويا فـي �أي جل�سة ا�ستماع .
 6 - 31مع مراعاة �أي �أمر �صادر عن هيئة التحكيم بخالف ذلك  ،ف�إنه يجوز اعتبار �أي فرد
ينوي الإدالء ب�شهادته �أمام هيئة التحكيم �شاهدا فـي الوقائع وفقا للقانون الواجب
تطبيقه .
 7 - 31ال يجوز لهيئة التحكيم �أن تطلب من �أي �شاهد ت�أدية الق�سم فـي �أي جل�سة ا�ستماع
قبل الإدالء ب�شهادته ال�شفوية � ،إال �إذا ن�ص القانون الواجب التطبيق على خالف
ذلك .
 8 - 31يجوز لأي طرف ا�ستجواب �أي �شاهد يديل ب�شهادة �شفوية فـي جل�سة ا�ستماع �أمام
هيئة التحكيم حتت �إ�شراف هيئة التحكيم  ،التي يجوز لها �أن تط ــرح �أ�سئلة عليه
فـي �أي مرحلة من مراحل �شهادته .
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املــادة ( ) 32
اخلرباء الذين تعينهم هيئة التحكيم
 1 - 32يجوز لهيئة التحكيم �أن تعني خبريا م�ستقال �أو �أكرث ليقدم تقريرا كتابيا �إليها
ب�ش�أن م�سائل معينة حتددها الهيئة  ،وتر�سل هيئة التحكيم للأطراف ن�سخة من
بيان مهام اخلبري .
 2 - 32يق ــدم اخلبي ــر  ،قبـل قب ــول تعيين ــه � ،إلى هيئـ ــة التحكيـ ــم  ،و�إلى الأط ــراف بيانـ ــا
مب�ؤهالته  ،و�إقرارا بحيادته  ،وا�ستقالله  .ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خالل
املدة التي حتددها هيئة التحكيم مبا قد يكون لديهم من اعرتا�ضات على م�ؤهالت
اخلبري � ،أو حيادته � ،أو ا�ستقالله  .وتقرر هيئة التحكيم على الفور فـي قبول هذه
االعرتا�ضات � ،أو رف�ضها  .وبعد تعيني اخلبري ال يجوز لأي طرف االعرتا�ض على
م�ؤهالت اخلبري � ،أو حيادته � ،أو ا�ستقالله �إال �إذا كان االعرتا�ض لأ�سباب علم بها
ذلك الطرف بعد متام التعيني  ،وتقرر هيئة التحكيم على الفور ما �ستتخذه من
�إجراءات �إن لزم ذلك .
 3 - 32يقدم الأطراف للخبري �أي معلومات �أو م�ستندات ذات �صلة بالنزاع  ،ويقدمون له ما
قد يطلب فح�صه من م�ستندات ذات �صلة  .ويحال �أي خالف بني �أي من الأطراف
وذلك اخلبري حول مدى ارتباط �أو �أهمية تلك املعلومات �أو امل�ستندات املطلوب
تقدميها بالنزاع �إلى هيئة التحكيم للبت فـيه .
 4 - 32تر�سل هيئة التحكيم �إلى الأطراف ن�سخة من تقرير اخلبري عند ت�سلمها �إياه ،
وتتيح لهم الفر�صة لإبداء ر�أيهم فـي التقرير كتابة  ،ويجوز لأي طرف فح�ص �أي
وثيقة ا�ستند �إليها اخلبري فـي تقريره .
 5 - 32بناء على طلب � ،أي طرف  ،وبعد ت�سليم التقرير  ،يجوز اال�ستماع �إلى اخلبري  ،فـي
جل�سة تتاح للأطراف فر�صة ح�ضورها  ،وا�ستجواب اخلبري  ،ويجوز لأي طرف �أن
يقدم فـي هذه اجلل�سة خرباء للإدالء ب�شهادتهم ب�ش�أن نقاط اخلالف  ،وت�سري على
تلك الإجراءات �أحكام املادة ( )31من هذه القواعد .
 6 - 32ي�سدد الأطراف �أتعاب وم�صاريف اخلبري املعني من هيئة التحكيم وفقا لهذه املادة .
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املــادة ()33
الإخفــــاق
� 1 - 33إذا �أخفق �أحد الأطراف بعد �أن دعته هيئة التحكيم وفق الإجراءات �إلى تقدمي
م�ستندات � ،أو �أدلة � ،أو بيانات �أخرى خالل املدة الزمنية املحددة دون �إبداء عذر كاف ،
يجوز لهيئة التحكيم �إ�صدار حكم التحكيم ب�ش�أن الأدلة املعرو�ضة عليها .
� 2 - 33إذا �أخفق �أحد الأطراف  ،دون �إبداء عذر كاف  ،فـي تقدمي م�ستندات طلبت منه هيئة
التحكيم تقدميها  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�ستنتج من ذلك ما تراه منا�سبا .
املــادة ( ) 34
التنازل عن حق االعرتا�ض
يعترب عدم اعرتا�ض �أي طرف على �أي خمالفة لهذه القواعد �أو ل�شروط اتفاق التحكيم
خالل (� )١٤أربعة ع�شر يوما من تاريخ العلم بوقوعها تنازال عن حق هذا الطرف فـي �إبداء
اعرتا�ض  ،وال يحق له �إبداء هذا االعرتا�ض الحقا  ،ما مل يثبت هذا الطرف وجود مربر
لعدم قيامه بذلك فـي حينه .
املــادة ( ) 35
ال�سلطات الإ�ضافـية لهيئة التحكيم
ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،لهيئة التحكيم القيام مبا ي�أتي بالإ�ضافة �إلى
ال�سلطات الأخرى املحددة فـي هذه القواعد  ،وبا�ستثناء ما يحظره القانون الواجب
التطبيق على دعوى التحكيم :
أ� � -إجراء التحقيقات التي تراها هيئة التحكيم �ضرورية � ،أو مفـيدة .
ب � -إ�صدار �أمر � ،أو حكم التحكيم ل�سداد املبالغ غري املدفوعة لتغطية م�صاريف التحكيم .
ج  -توجيه �أي طرف � ،أو �شخ�ص بالإدالء ب�شهادة كتابية � ،أو ب�أي �شكل �آخر .
د  -توجيه �أي طرف  ،باتخاذ � ،أو االمتناع عن اتخاذ �إجراءات ل�ضمان �أال ي�صبح �أي
حكم حتكيم ت�صدره الهيئة غري ذي �أثر جراء تبديد الأ�صول من قبل �أي طرف ،
�أو غري ذلك .
هـ � -إلزام �أي طرف بتوفـري ال�ضمانات الالزمة للم�صاريف القانونية � ،أو امل�صاريف
الأخرى ب�أي طريقة تراها الهيئة منا�سبة .
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و � -إلزام �أي طرف بتوفـري ال�ضمانات الالزمة لأي مبلغ حمل منازعة فـي التحكيم
�سواء ب�شكل كامل � ،أو جزئي .
ز  -ال�سري فـي �إجراءات التحكيم على الرغم من �إخفاق �أي طرف � ،أو رف�ضه االمتثال
لهــذه القواعــد � ،أو �أوامــر � ،أو توجيهــات هيئــة التحكيــم � ،أو ح�ض ــور �أي اجتمــاع ،
�أو جل�سة ا�ستماع .
ح  -الأمر بوقف التحكيم �إذا تبني لهيئة التحكيم �أن الأطراف قد تخلوا عن دعوى
التحكيم � ،أو �سحبوا جميع الدعاوى  ،و�أي دعاوى مقابلة � ،شريطة �أال يكون �أي
طرف قد �أبدى اعرتا�ضه الكتابي �إلى الهيئة على هذا الوقف عند انتهاء املدة
الزمني ــة املعقولــة التــي حتددهــا الهيــئة  ،وتدع ـ ــو خالله ــا الأطـ ــراف للموافقـ ــة ،
�أو االعرتا�ض على هذا الوقف .
ط  -ممار�سة ال�سلطات الأخرى التي يتم االتفاق عليها بني هيئة التحكيم  ،والأطراف .
املــادة ( ) 36
انتهاء الإجراءات
 1 - 36تعلن هيئة التحكيم انتهاء الإجراءات عندما تقتنع ب�أن الأطراف قد �أتيحت لهم
الفر�صة الكافـية لتقدمي املذكرات  ،والأدلة .
 2 - 36يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب �أحد الأطراف
�إعادة فتح باب املرافعة فـي �أي وقت قبل �صدور حكم التحكيم � ،إذا ر�أت �ضرورة ذلك
نظرا لوجود ظروف ا�ستثنائية .
 3 - 36بعد انتهاء الإجراءات  ،تتخذ هيئة التحكيم �إجراءات �إ�صدار حكم التحكيم .
املــادة ( ) 37
�إنهاء �إجراءات التحكيم
 1 - 37مع الأخذ فـي االعتبار �أحكام املادة (� ) 7 - ٤٠إذا تو�صل الأطراف �إلى ت�سوية فـي
املنازعة قبل �صدور حكم التحكيم  ،ت�صدر هيئة التحكيم حكما ب�إنهاء �إجراءات
التحكيم .
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� 2 - 37إذا �أ�صبح ا�ستمرار �إجراءات التحكيم غري �ضروري � ،أو م�ستحيال قبل �إ�صدار حكم
التحكيم  ،تخطر الهيئة الأطراف برغبتها فـي �إ�صدار �أمر ب�إنهاء الإجراءات ،
ولهيئة التحكيم �سلطة �إ�صدار هذا الأمر  ،ما مل تكن هناك م�سائل متبقية قد
ت�ستدعي البت فـيها متى ر�أت ذلك منا�سبا .
 3 - 37ير�سل امل�سجل ن�سخا موقعا عليها من املحكمني من الأمر ب�إنهاء �إجراءات التحكيم
�إلى الأطراف .
املــادة ( ) 38
الإجراءات امل�ستعجلة
 1 - 38يجوز لأي طرف قبل ت�شكيل هيئة التحكيم تقدمي طلب �إلى امل�سجل التخاذ �إجراءات
التحكيم وفقا للإجراءات امل�ستعجلة مبوجب هذه القواعد � ،شريطة توافر �أي من
الآتي :
�أ � -أال يتجاوز مبلغ املطالبة فـي دعــوى التحكي ـ ــم ( ) 500 ٫ 000خم�سمائة �ألف
ريال عماين �أو ما يعادله بالعمالت الأخرى  ،على �أن ميثل �إجمايل املطالبة ،
واملطالبة املقابلة  ،و�أي حق يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة .
ب � -أن يتفق الأطراف على ذلك .
ج  -الدعاوى امل�ستعجلة التي تقدرها اللجنة التنفـيذية .
 2 - 38ير�سل الطرف مقدم طلب اتخاذ �إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات امل�ستعجلة  ،فـي
الوقت ذاته  ،ن�سخة من الطلب �إلى الطرف الآخر  ،ويخطر امل�سجل ب�أنه قام بذلك ،
مع حتديد طريقة الإر�سال  ،وتاريخه .
� 3 - 38إذا تقدم �أحد الأطراف بطلب �إلى امل�سجل وقررت اللجنة التنفـيذية  ،بعد النظر
فـي �آراء الأطراف  ،ومع مراعاة ظروف الدعوى  ،اتخاذ �إجراءات التحكيم وفقا
للإجراء امل�ستعجل  ،تطبق الإجراءات الآتية :
�أ  -يجوز للجنة التنفـيذية تق�صري �أي مدد زمنية من�صو�ص عليها فـي هذه القواعد .
ب  -حتال الدعوى �إلى حمكم واحد تعينه اللجنة التنفـيذية ويعترب الأطراف قد
تنازلوا عن حقهم فـي تر�شيح حمكم  ،ويلغى �أي اتفاق بني الأطراف ب�ش�أن
ت�شكيل هيئة التحكيم .
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ج  -يجوز لهيئة التحكيم  ،بالت�شاور مع الأطراف � ،أن تقرر ما �إذا كانت �ستف�صل
فـي املنازعة على �أ�سا�س �أدلة م�ستندية فقط � ،أم �أنها بحاجة �إلى جل�سة ا�ستماع
ال�ستجواب �أي �شاهد وقائع �أو دليل خربة � ،أو اال�ستماع �إلى �أي حجة �شفوية .
د  -ي�صدر حكم التحكيم خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�شكيل هيئة التحكيم ،
ما مل متدد اللجنة التنفـيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت �إ�صدار هذا
احلكم �إذا ا�ستدعت ظروف ا�ستثنائية ذلك .
هـ  -تلتزم هيئة التحكيم بالن�ص على الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها فـي �إ�صدار حكم
التحكيم ب�إيجاز  ،ما مل يتفق الأطراف كتابة � ،أو ن�ص القانون الواجب تطبيقه ،
على عدم ذكر الأ�سباب .
 4 - 38مبوافقة الأطراف على التحكيم مبوجب هذه القواعد  ،يعني اتفاقهم على �أنه �إذا
تقرر التحكيم وفقا للإجراء امل�ستعجل  ،طبقت القواعد  ،والإجراءات املن�صو�ص
عليها  ،ولو ت�ضمن اتفاق التحكيم �أحكاما خمالفة .
 5 - 38يجوز لهيئة التحكيم  -بناء على طلب �أحد الأطراف وبعد منح الأطراف الفر�صة
لال�ستماع  ،ومع مراعاة �أي معلومات �أخرى قد تتاح الحقا  ،وبالت�شاور مع اللجنة
التنفـيذية � -أن ت�أمر بوقف ال�سري فـي �إجراءات التحكيم وفقا للإجراء امل�ستعجل ،
و�إذا ق ــررت هيئ ــة التحكي ــم املوافقـة على الطلب  ،تتولى هيئة التحكيم ذاتها التي
ت�شكلت لإجراء التحكيم وفقا للإجراء امل�ستعجل موا�صلة ال�سري فـي �إجراءات
التحكيم .
الف�صل اخلام�س
حكــم التحكيــم
املــادة ( ) 39
املدة الزمنية لإ�صدار حكم التحكيم
 1 - 39تعلن هيئة التحكيم  ،فـي �أ�سرع وقت ممكن  ،بعد الت�شاور مع الأطراف  ،وعند
اقتناعها �أنه لي�س لدى الأطراف �أي �أدلة جوهرية �أخرى ذات �صلة لتقدميها فـيما
يتعلق بامل�سائل التي �ستبت فـيها فـي حكم التحكيم  ،انتهاء الإجراءات مع �إبالغ
الأطراف  ،وامل�سجل بذلك .
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 2 - 39ت�صدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ التوقيع الأخري
للهيئة �أو للأطراف على وثيقة املهمة وفقا للمادة ( )28من هذه القواعد .
 3 - 39يج ــوز للأطراف ولهيئة التحكيـ ــم  ،بعد الت�شـ ــاور  ،متديـ ــد امل ـ ــدة الزمنيــة املح ــددة
لإ�صدار حكم التحكيم مبوجب اتفاق كتابي  ،كما يجوز للجنة التنفـيذية متديد
املدة الزمنية وفق ما تراه �ضروريا بناء على طلب م�سبب من هيئة التحكيم .
 4 - 39فـي حال قيام اللجنة التنفـيذية بتمديد املدة الزمنية املحددة لإ�صدار حكم التحكيم
وفقا للمادة ( )٣-٣٩من هذه القواعد  ،فعلى امل�سجل �أن يبلغ الأطراف بقرار
التمديد وفقا للمادة ( )١-٣من هذه القواعد .
 5 - 39يتوقف احت�ساب املدة الزمنية لإ�صدار حكم التحكيم فـي الأحوال التي تقوم فـيها
هيئة التحكيم بوقفها � ،أو تعليقها  ،ويعود احت�سابها ثانية اعتبارا من التاريخ الذي
حتدده هيئة التحكيم  .وملعاودة احت�ساب املدة الزمنية  ،يتعني على هيئة التحكيم
�أن ت�أخذ فـي االعتبار �أي �أ�سباب ت�ضمنها الإخطار بالتوقف �أو التعليق  ،وتاريخ زوال
هذه الأ�سباب  .و�إذا كانت املدة املتبقية �أقل من ال�شهر  ،متدد �إلى �شهر كامل .
املــادة ( ) 40
حكم التحكيم
 1 - 40ي�صدر حكم التحكيـ ــم مكتوبـ ــا ويك ــون نهائي ــا وملزم ــا للأطــراف  ،كمــا ين�ص على
الأ�سباب التي ا�ستند �إليها �إال �إذا اتفق الطرفان كتابة � ،أو مل ين�ص القانون الواجب
التطبيق  ،على لزوم ذكر الأ�سباب .
 2 - 40تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم  ،ويتولى رئي�س هيئة التحكيم
التوقيع على جميع �صفحات احلكم .
 3 - 40يجب �أن ي�شتمل حكم التحكيم على ما ي�أتي :
�أ � -أ�سماء الأطراف وعناوينهم .
ب � -أ�سماء املحكمني وعناوينهم وجن�سياتهم وتخ�ص�صاتهم .
ج  -ن�ص اتفاق التحكيم املنفذ .
د  -بيان موجز ي�صف طبيعة النزاع  ،والتعوي�ض املطالب به  ،والبيانات التي �أدلى
بها كال الطرفـني  ،و�أي م�ستندات ذات �صلة مقدمة .
هـ  -احلكم املقدم وتاريخ ومكان �إ�صداره .
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 4 - 40يجوز لهيئة التحكيم �إ�صدار �أحكام حتكيم منف�صلة فـي ق�ضايا خمتلفة كلما دعت
احلاجة  ،مبا فـي ذلك املدفوعات امل�ؤقتة على ح�ساب �أي دعوى � ،أو دعوى مقابلة
( وي�شمل ذلك امل�صاريف القانونية وم�صاريف التحكيم )  ،ويكون لهذه الأحكام
القيمة القانونية ذاتها لأي �أحكام �أخرى ت�صدرها هيئة التحكيم .
 5 - 40فـي الأحوال التي يعني فـيها �أكرث من حمكم  ،ت�صدر هيئة التحكيم �أي حكم حتكيم
�أو قرار بالأغلبية  ،و�إذا �أخفق �أي من املحكمني فـي امل�شاركة فـي توقيع احلكم  ،وبعد
منحه فر�صة معقولة للقيام بذلك  ،يجوز لبقية املحكمني �إ�صدار حكم التحكيم
على �أن يذكروا فـي حيثيات احلكم الظروف التي �أدت �إلى �إخفاق املحكم الآخر فـي
امل�شاركة فـي توقيع حكم التحكيم .
 6 - 40يعترب حكم التحكيم �صادرا فـي مقر التحكيم وفـي التاريخ املن�صو�ص عليه فـيه ،
وحتيله هيئة التحكيم �إلى امل�سجل  ،الذي عليه �إخطار الأطراف بحكم التحكيم
الأ�صلي وفقا للمادة ( )١-٣من هذه القواعد .
� 7 - 40إذا تو�صـ ــل الأطـ ــراف �إلى ت�سوي ــة بعـ ــد �إحالـ ــة املل ـ ــف �إلى هيئـ ــة التحكي ــم وفق ــا
للمادة ( )21مــن ه ــذه القواع ــد  ،يجب �إثبات الت�سوية ب�إدراجها فـي �صيغة حكم
حتكيم قائم على اتفاق الأطراف  ،وذلك بناء على طلب الأطراف  ،وموافقة هيئة
التحكيم على ذلك .
 8 - 40حكم التحكيم ال�صادر من الهيئة وفقا لهذه القواعد يكون ملزما للأطراف ،
وواجب التنفـيذ فورا دون ت�أخري  ،وغري قابل للطعن فـيه �إال بدعوى البطالن .
املــادة ( ) 41
تف�سري حكم التحكيم وت�صحيحه واحلكم الإ�ضافـي
 1 - 41يجوز لأي طرف �أن يتقدم بطلب كتابي بتف�سري حكم التحكيم �إلى هيئة التحكيم
خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم حكم التحكيم  ،مع �إر�سال ن�سخة �إلى
امل�سجل والطرف الآخر  ،و�إذا وجدت هيئة التحكيم �أن الطلب مربر  ،فعليها  ،وبعد
دعوة الطرف الآخر لتقدمي مالحظاته � ،أن ت�صدر تف�سريا خالل ( )28ثمانية
وع�شرين يوما من ت�سلم ذلك الطلب  .ويتخذ التف�سري �صيغة حكم حتكيم �إ�ضافـي ،
ويعد جزءا من حكم التحكيم .
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 2 - 41يجوز لأي طرف �أن يتقدم بطلب كتابي �إلى هيئة التحكيم لت�صحيح �أي خط�أ ح�سابي
�أو مطبعي �أو مادي فـي حكم التحكيم  ،خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم
حكم التحكيم  ،مع �إر�سال ن�سخة �إلى امل�سجل والطرف الآخر  .و�إذا وجدت الهيئة �أن
الطلب مربر فعليها ت�صحيح اخلط�أ خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم
ذلك الطلب  .ويتخذ الت�صحيح �صيغة حكم حتكيم �إ�ضافـي  ،ويعد جزءا من حكم
التحكيم .
 3 - 41يجـ ــوز لهيئـ ــة التحكيـ ــم �أن تق ـ ــوم بت�صحيح �أي من الأخطـ ــاء امل�شـ ــار �إليه ــا ف ـ ـ ــي
املادة ( ) ٢-٤١من تلقاء نف�سها خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من تاريخ �صدور
حكم التحكيم .
 4 - 41يجوز لأي طرف �أن يتقدم بطلب كتابي لإ�صدار حكم حتكيم �إ�ضافـي ب�ش�أن طلبات
�أو طلبات مقابلة مت تقدميها فـي دعوى التحكيم ومل يتم الف�صل فـيها فـي حكم
التحكيم وذلك خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم حكم التحكيم  ،مع
�إر�سال ن�سخة �إلى امل�سجل والطرف الآخر  .وعلى هيئة التحكيم  ،وقبل البت فـي
الطلب اال�ستماع �إلى الأطراف  ،و�إذا ر�أت �أن الطلب مربر  ،عليها �أن ت�صدر حكم
حتكيم �إ�ضافـي خالل (� )56ستة وخم�سني يوما من ت�سلم الطلب  ،ويعد جزءا من
حكم التحكيم .
 5 - 41ت�سري �أحكام املادة ( )40مع التغيريات ال�ضرورية �أو املنا�سبة فـيما يتعلق بت�صحيح
وتف�سري �أي حكم حتكيم  ،و�أي حكم حتكيم �إ�ضافـي .
� 6 - 41إذا لزم الأمر يجوز للجنة التنفـيذية  ،متديد املدة الزمنية التي تقوم فـيها هيئة
التحكيم بت�صحيح �أو تف�سري حكم حتكيم  ،و�أي حكم حتكيم �إ�ضافـي مبوجب هذه
املادة .
 7 - 41فـي حال تكبد هيئة التحكيم نفقات �إ�ضافـية لإ�صدار حكم حتكيم تكميلي � ،أو �إ�ضافـي ،
توزع الهيئة هذه النفقات بني الطرفـني فـي حكم التحكيم ذي ال�صلة  ،ويعترب ذلك
جزءا من حكم التحكيم .
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الف�صل ال�ساد�س
م�صاريف التحكيم ور�سومه
املــادة ( ) 42
امل�صاريـــف
 1 - 42حتدد هيئة التحكيم م�صاريف التحكيم فـي حكم التحكيم املنهي للخ�صومة وفـي
قرار �آخر �إذا ر�أت ذلك منا�سبا .
 2 - 42ي�شمل م�صطلح " امل�صاريف " ما ي�أتي فقط :
أ�  -ر�سوم الت�سجيل  ،والتي يتم حتديدها وفقا للمادة ( )43من هذه القواعد .
ب  -الر�سوم الإدارية  ،والتي يتم حتديدها وفقا للمادة ( )44من هذه القواعد .
ج � -أتعاب هيئة التحكيم  ،والتي يتم حتديدها وفقا للمادة ( )47من هذه القواعد .
د  -نفقات ال�سفر املعقولة  ،و�أي نفقات �أخرى تكبدها املحكمون .
هـ  -امل�صاريف املعقولة للخرباء  ،و�أي م�ساعدة �أخرى تطلبها هيئة التحكيم .
و  -نفقات ال�سفر املعقولة  ،و�أي نفقات �أخرى لل�شهود فـي حدود ما توافق عليه
هيئة التحكيم .
ز  -امل�صاريف القانونية وغريها التي يتكبدها الأطراف فـيما يتعلق بالتحكيم فـي
حدود املبالغ التي ترى هيئة التحكيم �أنها معقولة .
 3 - 42مع عدم الإخالل بحق هيئة التحكيم فـي حتميل الأطراف امل�صاريف التي تتعلق
بالتف�سري � ،أو الت�صحيح � ،أو احلكم الإ�ضافـي مبوجب املادة ( ، )41وم�صاريف
التحكيم امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )٢-٤٢ال يجوز لهيئة التحكيم تقا�ضي �أي �أتعاب
�إ�ضافـية نظري قيامها بذلك .
 4 - 42فـي حالة اتفاق الأطراف فـي دعاوى التحكيم غري امل�ؤ�س�سي على �أن يقدم املركز
امل�ساعدة الفنية والإدارية فـي هذه الدعاوى  ،تطبق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي
هذا الباب  ،وذلك ما مل يتفق الأطراف على حتديد خمتلف لأتعاب هيئة التحكيم ،
�أو على �سريان قواعد �أخرى فـي هذا ال�ش�أن .
 5 - 42فـي حالة �صدور �أمر من هيئة التحكيم ب�إنهاء �إجراءات التحكيم قبل �صدور حكم
التحكيم مبوجب املادة ( )37من هذه القواعد  ،تتولى اللجنة التنفـيذية حتديد
م�صاريف التحكيم ب�شكل نهائي مع مراعاة توقيت �إنهاء الإجراءات بوا�سطة هيئة
التحكيم  ،وما �أجنزته من �أعمال  ،والظروف الأخرى ذات ال�صلة .
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 6 - 42ي�سدد الأطراف امل�صاريف �إلى املركز با�ستخدام بطاقة االئتمان امل�صرفـي � ،أو عن
طريق التحويل امل�صرفـي  ،دون �أن يتحمل املركز �أي ر�سوم عن هذا التحويل .
 7 - 42ال تتم �إحالة ملف الدعوى �إلى هيئة التحكيم �إال بعد �سداد جميع امل�صاريف ،
والنفقات بالكامل .
 8 - 42تتولى اللجنة التنفـيذية وحدها حتديد �أتعاب  ،ونفقات هيئة التحكيم وفقا ملا
تقت�ضيه القواعد ومبوجب امللحق ( ، )1وتعترب �أي اتفاقيات م�ستقلة للر�سوم بني
الأطراف وهيئة التحكيم  ،خمالفة لهذه القواعد .
 9 - 42يجوز للمركز �أن يطلب �سداد م�صاريف �إ�ضافـية بعد �صدور حكم التحكيم  ،وتتولى
هيئة التحكيم اتخاذ ما يلزم  ،وتوزيع هذه النفقات بني الأطراف وفقا للمادة (. )46
املــادة ()43
ر�سوم الت�سجيل
 1 - 43ي�سدد املدعي ر�سم ت�سجيل غري قابل لال�سرتداد بقيمة ( )500خم�سمائة ريال
عماين عند �إيداع طلب التحكيم  .كما ي�سدد املدعى عليه الر�سم ذاته عند �إيداع
دعوى مقابلة .
� 2 - 43إذا مل ي�سدد ر�سم الت�سجيل عند تقدمي الدعوى �أو الدعوى املقابلة  ،ال يقوم املركز
بت�سجيل الدعوى �أو الدعوى املقابلة .
املــادة ( ) 44
الر�سوم الإدارية
 1 - 44وفقا للمادة (  ) 5من هذه القواعد  ،يطلب امل�سجل من الأطراف دفع الر�سوم
الإدارية املح�سوبة بالرجوع �إلى قيمة مطالبة املدع ــي  ،واملطالبة املقابلـ ــة للمدعــى
علي ــه (�إن وجدت) � ،أو �إن �أمكن بالقيمة املقررة للمطالبة � ،أو الدعوى املقابلة غري
النقدية  ،فـي �أقرب وقت ممكن عمليا بعد تقدمي الرد على طلب التحكيم �أو  ،فـي
حال عدم تقدمي رد  ،بعد انق�ضاء وقت تقدمي الرد .
� 2 - 44إذا كانت قيمة املطالبة املالية غري معروفة فـي وقت طلب التحكيم �أو الرد  ،يطلب
من املدعي تقدير القيمة املالية  ،ف�إذا مل يقم بهذا  ،تدفع الر�سوم الإدارية املطبقة
على املطالبة غري النقدية .
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 3-44تزيد الر�سوم الإدارية بزيادة مبلغ املطالبة �أو الدعوى املقابلة املالية فـي �أي وقت
فـي �أثناء التحكيم  ،وفـي هذه احلالة يدرج مبلغ �أي زيادة من هذا القبيل فـي دفعة
مقدمة على ح�ساب امل�صاريف التي تقررها اللجنة التنفـيذية وفقا للمادة()1-45
من هذه القواعد .
 4-44يطلب امل�سجل من الأطراف دفع الر�سوم الإدارية بالن�سب التي يراها منا�سبة مع
مراعاة جميع ظروف املنازعة .
 5-44ي�سدد الطرف الذي يطلب منه �سداد الر�سوم الإدارية خالل (� )14أربعة ع�شر يوما .
ف�إذا مل ي�سدد الر�سوم الإدارية كاملة خالل املدة املذكورة  ،يجوز للجنة التنفـيذية
تعليق الإجراءات � ،أو �إنهائها .
 6 - 44ي�سرتد املركز بالإ�ضافة �إلى الر�سوم الإدارية � ،أي نفقات يتكبدها فـي �إدارته لدعوى
التحكيم  ،وي�شمل ذلك  ،على �سبيل املثال ال احل�صر  ،ر�سوم املكاملات الهاتفـية ،
والربيد  ،والربيد ال�سريع  ،من الدفعات املقدمة التي ي�سددها الأطراف .
 7-44يجوز للم�سجل فـي حال �إنهاء دعوى التحكيم لأي �سبب  ،وقبل حتديد موعد جل�سة
اال�ستماع الأولى  ،رد جزء من الر�سوم الإدارية للطرف الذي دفعها مع مراعاة
الوقت والنفقات العامة التي تكبدها املركز حتى تاريخ الإنهاء .
املــادة ( ) 45
�إيداع امل�صاريف
 1 - 45يجوز للمركز بعد ت�سلم طلب التحكيم �أن يطلب من املدعي دفع وديعة لتغطية
الر�سوم الإدارية للمركز .
 2 - 45يجوز للم�سجل فـي �أثناء �سري �إجراءات التحكيم طلب دفعات �إ�ضافـية من الأطراف .
� 3 - 45إذا مل يتم �إيداع املبالغ املطلوبة كاملة خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغ
قرار امل�سجل �إلى الأطراف  ،ويبلغ امل�سجل الأطراف بذلك ليقوموا �أو �أي منهم
ب�سداد املبلغ املطلوب  .ف�إذا مل يتم ال�سداد  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر بتعليق
الإجراءات � ،أو �إنهائها  ،و�إذا مل تكن هيئة التحكيم قد مت تعيينها  ،ف�إنه يجوز
للجنة التنفـيذية تعليق الإجراءات � ،أو �إنها�ؤها .
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 4 - 45يعترب �إخفاق �أي طرف يدعي �أي مطالبة �أو مطالبة مقابلة فـي �سداد الودائع
املطلوبة مبثابة �سحب للمطالبة �أو املطالبة املقابلة .
 5 - 45يتولى امل�سجل �إعادة �أي ر�صيد مل ي�ستهلك �إلى الأطراف بعد �صدور حكم التحكيم .
املــادة ( ) 46
توزيع امل�صاريف
 1 - 46يتحمل م�صاريف التحكيم من حيث املبد أ� الطرف خا�سر الدعوى � .إال �أنه يجوز
لهيئة التحكيم �أن توزع هذه امل�صاريف بني الأطراف �إذا ما ر�أت ذلك معقوال فـي
�ضوء ظروف الدعوى .
 2 - 46تقرر هيئة التحكيم فـي حكم التحكيم املنهي للخ�صومة � ،أو فـي �أي حكم حتكيم
�آخر �إذا ر�أت ذلك منا�سبا  ،املبلغ الذي قد يتعني على �أحد الأطراف �أن ي�سدده �إلى
الطرف الآخر نتيجة لقرار توزيع امل�صاريف .
 3 - 46يكون لهيئة التحكيم �صالحية �أمر �أي طرف فـي حكم التحكيم ب�أن يدفع امل�صاريف
القانونية � ،أو جزءا منها لطرف �آخر .
املــادة ( ) 47
�أتعاب هيئة التحكيم
 1 - 47تقدر �أتعاب هيئة التحكيم على �أ�سا�س قيمة النزاع وفقا للجدول رقم ( )2املرفق
بهذه القواعد .
 2 - 47تقدر قيمة النزاع على �أ�سا�س �إجمايل قيمة جميع الطلبات والطلبات املقابلة
واحلقوق التي يتم التم�سك بها بق�صد الدفع باملقا�صة .
� 3 - 47إذا تعذر حتديد قيمة النزاع ب�شكل م�ؤكد  ،تتولى اللجنة التنفـيذية حتديد �أتعاب
هيئة التحكيم مع مراعاة جميع الظروف ذات ال�صلة .
 4 - 47يوزع �إجمايل �أتعاب هيئة التحكيم بني �أع�ضاء هيئة التحكيم على النحو الآتي :
(� )%40أربعون باملائة لرئي�س هيئة التحكيم و( )%30ثالثون باملائة لكل ع�ضو ،
ما مل يتفق �أع�ضاء هيئة التحكيم على خالف ذلك  .وفـي هذه احلالة  ،تبلغ هيئة
التحكيم امل�سجل كتابة على الفور .
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 5 - 47يتم �سداد الأتعاب لهيئة التحكيم عند �إ�صدار حكم التحكيم وفقا للباب اخلام�س
من هذه القواعد  .ويجوز للمركز  ،بناء على طلب هيئة التحكيم وموافقة اللجنة
التنفـيذية � ،سداد دفعة م�سبقة ال تتجاوز ن�صف �أتعاب املحكمني املودعة قبل �إ�صدار
حكم التحكيم .
� 6 - 47إذا وجدت �أي ظروف ا�ستثنائية خارجة عن �إرادة املحكم �أو فـي حال وفاته بعد قبوله
املهمة  ،وقبل �إ�صدار حكم التحكيم  ،تتولى اللجنة التنفـيذية بالت�شاور مع باقي
�أع�ضاء هيئة التحكيم حتديد �أتعابه  ،مبراعاة ما �أجنزه من عمل  ،و�أي ظروف
�أخرى ذات �صلة .
 7 - 47ال يتقا�ضـ ــى املحكـ ـ ـ ــم الــذي ت ــم ا�ستبدال ــه وفق ـ ــا للمادة (� )16أو تقـ ــرر رده وفق ـ ــا
للمادة ( )15من هذه القواعد �أي �أتعاب ما مل تقرر اللجنة التنفـيذية خالف ذلك .
 8 - 47ال يجوز لهيئة التحكيم االتفاق بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر مع الأطراف � ،أو من
ميثلهم ب�ش�أن الر�سوم والأتعاب .
 9 - 47يحق لهيئة التحكيم �أن تتقا�ضى تعوي�ضا معقوال عن نفقات ال�سفر  ،و�أي نفقات
�أخرى م�شار �إليها فـي املادة ( ( )٢-٤٢د)  ،ويعترب قبول املحكم للمهمة اعتمادا لهذه
النفقات .
 10-47على هيئة التحكيم �أن تتجنب �أي نفقات غري معقولة  ،وغري مربرة  ،والتي قد
ت�سبب زيادة غري مربرة فـي امل�صاريف .
الف�صل ال�سابع
�أحكام عامة
املــادة ( ) 48
ال�سريــــــة
 1 - 48ما مل ين�ص القانون الواجب التطبيق � ،أو يتفق الأطراف �صراحة وكتابة  ،على
خالف ذلك  ،يلتزم الأطراف واملركز وجميع املحكمني  ،وحمكم الطوارئ  ،و�أي
�شخ�ص تعينه هيئة التحكيم  ،وامل�سجل واخلرباء وال�شهود  ،فـي جميع الأوقات
باملحافظة على �سرية جميع امل�سائل املتعلقة بالإجراءات  ،وحكم التحكيم  ،مبا فـي
ذلك املناق�شات  ،ومداوالت هيئة التحكيم .
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 2 - 48ت�شمل عبارة " امل�سائل املتعلقة بالإجراءات " املن�صو�ص عليها فـي املادة ()١-٤٨
الإجراءات  ،واملرافعات  ،والأدلة  ،واملواد الأخرى املقدمة فـي �إجراءات التحكيم
وجميع امل�ستندات الأخرى التي يقدمها الطرف الآخر فـي الإجراءات � ،أو حكم
التحكيم املرتتب على الإجراءات  ،ولكنها ال ت�شمل �أي �أمر متاح للجمهور .
 3 - 48يتعهد املركز بعدم ن�شر �أي قرار � ،أو حكم حتكيم � ،أو �أي جزء منه يك�شف هوية �أي
من الأطراف بدون املوافقة الكتابية امل�سبقة من جميع الأطراف .
 4 - 48تتمتــع هيئ ــة التحكيــم ب�سلطــة اتخــاذ التدابيــر املنا�سبــة  ،مبا ف ــي ذلك �إ�صدار �أمر
�أو حكم حتكيم يت�ضمن جزاءات �أو تكاليف �إذا خالف �أحد الأطراف �أحكام هذه املادة .
املــادة ( ) 49
ا�سرتداد امل�ستندات والتخل�ص منها
 1 - 49يجوز للطرف الذي يقدم وثائق �أ�صلية � ،أن يقدم طلبا كتابيا ال�سرتدادها خالل ()9
ت�سعة �أ�شهر من تاريخ �إبالغه بن�سخة من حكم التحكيم  .وال يكون املركز م�س�ؤوال
عن �أي من هذه الوثائق عند انق�ضاء املدة املذكورة .
 2 - 49يحق للمركز التخل�ص من جميع ن�سخ امل�ستندات املقدمة من الأطراف � ،أو املحكمني
�إلى املركز  ،والعك�س بالعك�س  ،بطريقة �سرية بعد مرور ( )12اثني ع�شر �شهرا من
تاريخ �إر�سال ن�سخة من حكم التحكيم �إلى الأطراف  ،ما مل يتقدم الطرف �أو املحكم
بطل ــب كتابــي إ�لــى املركز ال�ستــرداد ن�ســخ من م�ستــندات بعين ـهــا �أودع ــها الطــرف � ،أو
املحكم  ،وذلك قبل (� )14أربعة ع�شر يوما من انق�ضاء مهلة ( )12اثني ع�شر �شهرا .
 3 - 49يتحمل الطرف �أو املحكم الذي يقدم طلبا ال�سرتداد هذه امل�ستندات � ،أي نفقات
يتكبدها املركز فـيما يتعلق با�سرتدادها .
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املــادة ( ) 50
الإعفاء من امل�س�ؤولية
 1 - 50با�ستثناء حاالت اخلط�أ املتعمد  ،يتنازل الأطراف  ،بقدر ما ي�سمح به القانون
الواجب التطبيق  ،عن �أع�ضاء هيئة التحكيم  ،مبا فـي ذلك �أي حمكم طوارئ � ،أو �أي
�شخ�ص تعينه هيئة التحكيم  ،واللجنة التنفـيذية  ،وامل�سجل  ،واملركز  ،وم�س�ؤوليه ،
وموظفـيه  ،من �أي م�س�ؤولية جتاه �أي طرف عن �أي �إهمال � ،أو فعل � ،أو �إغفال فـيما
يتعلق ب�أي حتكيم يديره املركز مبوجب هذه القواعد  ،با�ستثناء احلد الذي يحظر
فـيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء من امل�س�ؤولية .
 2 - 50يتفق الأطراف �أنه لي�س على �أي ع�ضو فـي الهيئة  ،مبا فـي ذلك �أي حمكم طوارئ � ،أو �أي
�شخ�ص تعينه هيئة التحكيم  ،واللجنة التنفـيذية  ،وامل�سجل  ،واملركز  ،وم�س�ؤوليه ،
وموظفـيه � ،أي التزام بالإدالء ب�أي بيان فـيما يتعلق بـ�أي حتكيم يديره املركز وفقا
لهذه القواعد  ،وال يجوز لأي طرف ال�سعي �إلى جعل �أي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�شاهدا فـي �أي �إجراءات قانونية � ،أو �إجراءات �أخرى تتعلق ب�أي حتكيم �أداره املركز
وفقا لهذه القواعد .
املــادة ( ) 51
ح�ســــن النيـــة
فـي امل�سائل التي مل ين�ص عليها �صراحة فـي هذه القواعد  ،يلتزم املركز  ،وامل�سجل  ،وهيئة
التحكيم  ،وكل طرف من الأطراف بالت�صرف فـي جميع الأوقات بح�سن نية  ،واحرتام
لروح هذه القواعد  ،وبالقيام بكل جهد معقول ل�ضمان االعرتاف القانوين ب�أي حكم
حتكيم  ،وقابليته للتنفـيذ فـي مقر التحكيم .
املــادة ( ) 52
لغـــــة القواعــــد
فـي حال وجود �أي تعار�ض �أو ت�ضارب بني الن�سخة العربية لهذه القواعد  ،و�أي لغات �أخرى
قد تن�شر بها  ،يعتد بالن�سخة العربية .
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امللحــق ( ) 1
جدول الر�سوم والأتعاب
 - 1ي�شكل جدول الر�سوم والأتعاب هذا جزءا من هذه القواعد  ،وي�سري على جميع عمليات
التحكيم التي يديرها املركز  ،والتي اتفق فـيها الأطراف كتابة على التحكيم فـي
املنازعات مبوجب هذه القواعد � ،أو اتفقوا على التحكيم فـي املنازعات من قبل املركز
بدون حتديد قواعد معينة .
 - 2يجوز للمركز تعديل جدول الر�سوم والأتعاب ب�شكل منف�صل من وقت لآخر .
 - 3جميع الر�سوم والأتعاب بالريال العماين ( ر .ع ) � ،إال �أنه ميكن �إ�صدار فاتورة ب�أي عملة
قابلة للتحويل  ،وتدفع بعملة الفاتورة .
 - 4قد تخ�ضع الر�سوم الإدارية للمركز املذكورة فـي هذه القواعد ل�ضريبة القيمة امل�ضافة ،
�أو ر�سوم ذات طبيعة مماثلة بال�سعر ال�سائد .
 - 5تبت اللجنة التنفـيذية فـي �أي منازعة تتعلق بالر�سوم الإدارية � ،أو �أتعاب حمكم الطوارئ ،
�أو �أتعاب ونفقات هيئة التحكيم � ،أو �أتعاب �أمني �سر الهيئة .
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جــــدول رقم ( ) 1
ر�سوم الت�سجيل والر�سوم الإدارية
ر�سوم الت�سجيل الر�سوم الإدارية

املبلغ املتنازع عليه
حتى 25٫000

500

500

50٫000 - 25٫001

500

1٫000

100٫000 - 50٫001

500

2٫000

250٫000 - 100٫001

500

3٫000

500٫000 - 250٫001

500

4٫000

1٫000٫000 - 500٫001

500

5٫000

2٫000٫000 - 1٫000٫001

500

7٫500

5٫000٫000 - 2٫000٫001

500

10٫000

10٫000٫000 - 5٫000٫001

500

15٫000

�أكرث من 10٫000٫001

500

18٫000

املطالبات غري النقدية

500

5٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
مالحظة  :ب�صرف النظر عن الر�سوم الإدارية  ،و�أتعاب هيئة التحكيم  ،تت�ضمن الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم  ،التي
متثل ( )%15 - 10ع�شرة �إلى خم�سة ع�شر باملائة من �أتعابه .
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جــــدول رقم ( ) 2
�أتعاب هيئة التحكيم والن�سبة
الهيئة امل�شكلة
حمكم فرد
املبلغ املتنازع عليه
من ثالثة حمكمني
 %8من املبلغ املتنازع عليه
1٫000
حتى 25٫000
(لن يزيد املبلغ على )2٫000
 %6من املبلغ املتنازع عليه
1٫500
50٫000 - 25٫001
(لن يزيد املبلغ على )3٫000
%5 + 3٫000
%3 + 1٫500
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
100٫000 - 50٫001
50٫001
50٫001
%2.5 + 3٫000
% 4.5 + 6٫000
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
250٫000 - 100٫001
100٫001
100٫001
% 2.5 + 11٫000
% 1.9 + 6٫700
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
500٫000 - 250٫001
250٫001
250٫001
% 2 + 16٫000
% 1.5 + 11٫000
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
1٫000٫000 - 500٫001
500٫001
500٫001
% 0.9 + 23٫500
% 0.5 + 18٫000
 2٫000٫000 - 1٫000٫001من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
1٫000٫001
1٫000٫001
% 0.5 + 31٫500
% 0.4 + 21٫000
من املبلغ الزائد عن
 5٫000٫000 - 2٫000٫001من املبلغ الزائد عن
2٫000٫001
2٫000٫001
% 0.3 + 58٫000
% 0.1 + 26٫000
من املبلغ الزائد عن
 10٫000٫000 - 5٫000٫001من املبلغ الزائد عن
5٫000٫001
5٫000٫001
110٫000
51٫000
�أكرث من 10٫000٫001
15٫000
6٫500
املطالبات غري النقدية
كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
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جــــدول رقــــم ( ) 3
�أتعاب حمكــم الطوارئ
الر�سوم الإدارية
3.000

�أتعاب حمكــم الطوارئ
املبلغ الأدنى

املبلغ الأق�صى

8.000

20٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
مالحظة  :ب�صرف النظر عن الر�سوم الإدارية و�أتعاب حمكم الطوارئ  ،تت�ضمن الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم  ،التي
متثل ( )%15-10ع�شرة �إلى خم�سة ع�شر باملائة من �أتعابه .
جــــدول رقــم ( ) 4
ر�سوم الإجراءات امل�ستعجلة
الر�سوم الإدارية
2٫500

�أتعاب املحكــم الفرد
املبلغ الأدنى

املبلغ الأق�صى

6٫500

15٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
مالحظة  :ب�صرف النظر عن الر�سوم الإدارية و�أتعاب املحكم الفرد  ،تت�ضمن الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم  ،التي
متثل ( )%15-10ع�شرة �إلى خم�سة ع�شر باملائة من �أتعابه .
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امللحــــق ()2
منـــوذج �شـــرط التحكيـــم

املنازعات امل�ستقبلية :
بالن�سبة للأطراف املتعاقدة التي ترغب فـي �إحالة املنازعات امل�ستقبلية �إلى التحكيم مبوجب
هذه القواعد  ،يو�صى بالفقرة الآتية  ( :ينبغي حذف  /ا�ستكمال الكلمات  /الفراغات بني
كل قو�سني ( معقوفني ) ح�سب االقت�ضاء ) .
" حتال �أي منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد � ،أو فيما يتعلق به  ،وي�شمل هذا �أي م�س�ألة تتعلق
بوجوده � ،أو �صالحيته � ،أو �إنهائه  ،وت�سوى نهائيا عن طريق التحكيم الذي يديره
مركز عمان للتحكيم التجاري (" املركز " ) وفقا لقواعد حتكيم مركز عمان للتحكيم
التجاري ( " قواعد املركز " )  ،التي تعترب مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط .
ويكون عدد املحكمني [ واحد  /ثالثة ] .
مقر التحكيم هو [. ]--------------------
ولغة التحكيم هي [. ] ---------------------
والقانون املو�ضوعي احلاكم للعقد هو القانون [" . ]---------------------
املنازعات القائمة :
�إذا ن�ش�أ نزاع فـي غياب اتفاق بني الأطراف على التحكيم � ،أو �إذا رغب الأطراف فـي تغيري
�ش ــرط ت�سوية املنازعات بحيث ين�ص على التحكيـ ــم ل ــدى املركـ ــز  ،يو�ص ــى بالفقـ ــرة الآتي ــة :
( ينبغي حذف  /ا�ستكمال الكلمات  /الفراغات بني كل قو�سني ( معقوفني ) ح�سب االقت�ضاء ) .
" ملا كان قد ن�ش�أت منازعة بني الأطراف ب�ش�أن [ ، ]--------------------يتفق
الأطراف مبوجب هذا االتفاق على �إحالة املنازعة  ،وت�سويتها نهائيا عن طريق التحكيم
مبوجب قواعد حتكيم مركز عمان للتحكيم التجاري (" قواعد املركز " ) .
ويكون عدد املحكمني [ واحد  /ثالثة ] .
ومقر التحكيم هو [. ]--------------------
ولغة التحكيم هي [. ]---------------------
والقانون املو�ضوعي احلاكم للعقد هو القانون [". ]---------------------
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون
(نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134691 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أحذية  ،الأحذية  ،النعال � ،صنادل � ،صنادل حمام  ،حمام النعام � ،أحزمة (مالب�س) ،
�أحذية للريا�ضة �أحذية (�شفاء قطع ل ــ) (حديد املنا�سب لــ) (تزلج)  ،مالب�س  ،ن�صف جزمة
باطن الداخلية � ،أحذية كرة القدم (�أحذية) (الأزرار) العلوي ( الأحذية)  ،فيلت للأحذية
والأحذية والكعوب  ،حذاء خ�شبي  ،جوارب الأربطة  ،العداد اخللفـي  ،والثقوب  ،اخلطاف ،
الكعب  ،النعل  ،االبازمي  ،ال�ضربات  ،وحيد  ،الل�سان � ،أحذية ريا�ضية  ،رك�ض � ،صندل ناكي ،
�شابال � ،صنادل امل�ص ــارع  ،ال�شرائ ــح  ،البغال � ،أحذية االنزالق  ،االخفاف  ،قيادة ال�سالمة ،
�أحذي ــة ال�سالمـة  ،الكعـوب  ،كعب ويدج  ،من�صة  ،ن�صف من�صة  ،تر�صيع �أزرار  ،الرتكيبية ،
تر�صيـ ــع الل�ؤلـ ـ�ؤ  ،رب ــع  ،الرقع ــة  ،مواجه ــة  ،طوق  ،م�شبك �سهل  ،حزام م�شبك  ،الل�ؤل�ؤ ،
احلجارة  ،زيرب بولري  ،ربطة عنق م�شبك  ،تركيبات � ،أحذية قارب � ،أحذية حمكمة � ،أحذية
ذات �أ�صابع القدم املفتوحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إح�سان ت�شابال �ستور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم �-6أ � ،شارع ال�سجن  ،بالقرب من قرطبة ت�شوك  ،الهور  ,باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/26 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :ماي اي بي جلوبال
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1331 :ر.ب  ، 121 :حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139759 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة  ،جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة  ،حقائب
�أمتعة وحقائب حمل  ،املظالت وال�شما�سي والع�صي  ،ال�سي ــاط و�أطق ــم احليوانـ ــات وال�س ــروج ،
أ�ط ــواق و�أربط ــة ومالبــ�س للحيوان ــات الأليفة  ،ال�صناديق اجللدية � ،صناديق من �ألواح
جلدية  ،زخارف جلدية للأثاث  ،حقائب (�أكيا�س و�أجربة) جلدية للتعبئة  ،حقائب  ،وحتديدا ،
حقائــب اليـ ــد  ،حقائب ال�سفر  ،حقائب الظهر  ،حقائــب لل�شاطئ  ،حقائب الت�سوق ذات عجالت ،
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حقائـ ــب للأوراق والكت ـ ــب  ،حقائ ــب مدر�سي ــة  ،حقائ ــب اخل�صـ ــر  ،حقائب املالب�س � ،صناديق
�سفرية � ،أحزمـة جلدي ــة  ،حقائـ ــب �صغـ ــرية للوثائق والأوراق  ،حمافظ جلدية م�سطحة
للوثائق والأوراق  ،حمافظ نقود  ،حقائب �صغرية ملواد التواليت وم�ستح�ضرات التجميل
غري جمهزة  ،م�صنوعات جلدية  ،منتوجات بحجم �صغري من اجللود  ،وحتديدا  ،املحافظ ،
حمافظ النقود  ،لي�ست من معادن نفي�سة  ،حمافظ للبطاقات  ،حافظات مفاتيح .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 44 :رو فران�سوا  1اي �آر  75008 ،باري�س  ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/8 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139760 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س  ،الف�ساتني  ،التنانري  ،التنانري التحتية  ،التنانري
الوا�سعة  ،البدالت � ،أطقم تنانري  ،بدالت للع�شاء  ،البنطلونات  ،ال�سراويل الق�صرية ،
�سراويل ق�صرية ت�صل حتى الركبة  ،ال�سراويل الداخلية  ،القم�صان  ،البلوزات  ،ال�صدارات ،
الأردية ال�سروالية  ،القم�صان ن�صف كم (تي � -شريت)  ،ال�سرتات الف�ضفا�ضة  ،ال�صدريات ،
اجلاكيت ــات (مالبـ ـ ــ�س) � ،سـ ـتـ ــرات م ــن �ص ــوف حمب ــوك  ،ال�ستـ ــرات  ،لفاع ـ ــات للأكتـ ــاف ،
اجلاكيتات املقلن�سة  ،املعاطف  ،اجلالبيات  ،مالب�س �ضد املطر  ،الفرو  ،ال�شيالن  ،الزنانري ،
ال�شاالت  ،الأو�شحة  ،القفازات (مالب�س)  ،ربطات العنق  ،الأحزمة (مالبــ�س)  ،ال ــجوارب
الق�صرية  ،اجلوارب الطويلة  ،الأثواب ال�ضيقة  ،املالب�س الن�سائية الداخلية  ،املالب�س
الداخلية  ،البيجامات  ،الأرواب � ،أزياء لل�سباحة  ،لفاعات للإ�ستحمام � ،شياالت للمالب�س ،
لب ــا�س ال ــقدم (ع ــدا التجبرييـة)  ،وحتدي ــدا الأحذية  ،ال�صنادل � ،أحذية ذات كعب عايل ،
�أحذية زحف قما�ش  ،اجلزم � ،أحذية على �شكل جوارب � ،شبا�شب � ،أغطية الر�أ�س  ،وحتديدا
القبعات  ،البرييهات (قبعات م�ستديرة م�سطحة)  ،القالن�س (�أغطية للر�أ�س) � ،أقنعة نوم .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 44 :رو فران�سوا  1اي �آر  75008 ،باري�س  ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/8 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139761 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�آالت  ،عدد �آلية  ،عدد تدار �آليا  ،حمركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،
قارنات �آلية وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما كان منها للمركبات الربية)  ،معدات زراعية
عدا ما يدار باليد � ،أجهزة تفقي�س البي�ض  ،ماكينات بيع �آلية  ،ماكينات قطع وحتميل ،
�آالت تقطيع الفحم  ،م�ضخات لآبار النفط  ،مثاقب لل�صخر � ،آالت حفر الآبار  ،م�سنات ،
�آالت حفر وجتويف  ،ماكينات حتميل � ،شاحنات ذات ك�سارات � ،أجزاء للب�ضائع املذكورة
�أعاله وملحقاتها � ،شاحنات مع رافعة  ،جمارف �آلية  ،جمارف جرارة كونها �آالت � ،آالت
ثقب لولبية �أر�ضية  ،مدقات الركائز والدعامات  ،كما�شات الركائز والدعامات  ،م�ضخات
ح�شو � ،آليات متهيد  ،كا�شطات  ،مدقات  ،جرافات (بولدوزرات)  ،مدكات  ،ماكينات حتميل
العجالت � ،آالت و�ضع اخلر�سانة  ،هزازات لتدميج اخلر�سانة � ،آالت ر�صف باخلر�سانة � ،آالت
خلط اخلر�سانة  ،وحدات تعبئة  ،موزعات الأ�سفلت  ،را�صفات الأ�سفلت  ،جمابل الأ�سفلت ،
�آالت خلط الأ�سفلت � ،آالت التجريف � ،آالت مد الأنابيب � ،أجزاء للب�ضائع املذكورة �أعاله
وملحقاتها  ،رافعات الكابالت  ،رافعات ذات ذراع دوار � ،أبراج حفر  ،رافعات علوية متنقلة ،
رافعات برجية  ،رافعات ج�سرية  ،رافعات عائمة  ،ماكينات تفريغ  ،رافعات قاطرة  ،ناقالت
تدار بالهواء امل�ضغوط  ،ناقالت هيدرولية  ،ناقالت لولبية  ،ناقالت �سل�سلية  ،رافعات
بقوادي�س دوارة  ،ناقالت بال�سيور  ،ناقالت با�سطوانات دوارة  ،ون�شات  ،دارات رفع  ،رحويات ،
بكرات ذات �سال�سل دوارة  ،رافعات � ،أجزاء للب�ضائع املذكورة �أعاله وملحقاتها  ،منا�شري
�سل�سلية  ،حمركات االحرتاق الداخلي  ،حمركات بخارية  ،حمركات نفاثة  ،تربينات ،
�أجزاء لآالت و�أجهزة الطاقة املحركة  ،عجالت املياه  ،طواحني الهواء  ،م�ضخات  ،م�ضخات
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تفريغ  ،منافيخ � ،ضاغطات � ،آالت و�أدوات احلرث (با�ستثناء تلك املتعلقة بالعدد اليدوية) � ،آالت
و�أدوات الزراعة � ،آالت و�أدوات احل�صاد � ،آالت حت�ضري الألياف النباتية اخلام � ،ضاغطات
للأعالف  ،قطاعات الأعالف � ،آالت خلط الأعالف  ،مطاحن للأعالف � ،آالت و�أدوات
ال�صيد � ،أجهزة �إقالع  ،حمركات التيار املرتدد وحمركات التيار امل�ستمر (عدا ما كان منها
للمركبات الربية)  ،مولدات التيار املرتدد  ،مولدات التيار امل�ستمر � ،أجهزة �آلية ملواقف
ال�سيارات  ،ماكينات غ�سل املركبات � ،أجهزة �ضغط و�سحق النفايات � ،أعمدة  ،حمامل ،
قارنات لأعمدة الإدارة  ،معدات نقل الطاقة �آلية  ،نواب�ض (زنربكات)  ،معدات تخميد ،
�صمامات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كومات�سو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  - 6 ، 3-2 :ت�شومي �أكا�ساكا ميناتو  -كو  ،طوكيو  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/8 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139762 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املركبات � ،أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي  ،ال�سفن والزوارق و�أجزائها وملحقاتها
(با�ستثناء ال�سفن احلوامة)  ،الطائرات و�أجزائها وملحقاتها  ،عربات ال�سكك احلديدية
و�أجزائها وتركيباتها  ،ال�شاحنات � ،سيارات الإ�سعاف � ،سيارات ال�سباق � ،شاحنات خلط
اخلر�سانة � ،شاحنات ر�ش املياه  ،عربات للركاب  ،مركبات برمائية � ،سيارات الثلج  ،عربات
ذات خزانات  ،مركبات �إعالنية � ،سيارات مدرعة � ،شاحنات قالبة � ،شاحنات ذات مكتبة ،
جرارات  ،مقطورات  ،حافالت الرتويل  ،حافالت � ،شاحنات ذات رافعات �شوكية � ،أجزاء
للب�ضائع املذكورة �أعاله وملحقاتها  ،زجاج املركبات الأمامي  ،م�ضخات هواء  ،قاب�ضات
(كلت�شات) � ،أبواق  ،مقاعد � ،أغطية مقاعد  ،هياكل � ،أغطية الهياكل  ،عجالت  ،ق�ضبان
�شعاعية � ،إطارات � ،أنابيب � ،أبواب  ،واقيات وحل  ،حامالت حقائب  ،مرايا الر�ؤية اخللفية ،
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عج ــالت توجي ــه � ،أغط ــية عج ــالت التوج ــيه  ،واقي ــات �صدمات  ،زجاج املركبات الأمامي ،
م�ؤ�شرات االجتاه � ،أغطية املحركات � ،ستائر النوافذ  ،م�ساند الإطارات االحتياطية  ،حواف ،
م�ساحات � ،سيارات ذات عجلتني  ،الدراجات الهوائية و�أجزائها وملحقاتها  ،عربات يدوية ،
حمركــات االحتــراق الداخلي  ،حمركات بخارية  ،حمركات نفاثة وتربينات  ،عنا�صر لآالت
خا�صة باملركبات الربية وحتديدا �أعمدة  ،حمامل �أعمدة  ،قارنات لأعمدة الإدارة  ،حمامل ،
معدات نقل الطاقة �آلية  ،م�صدات  ،وحتديدا  ،نواب�ض م�ضغوطة  ،م�صدات ناب�ضية ،
م�صدات ناب�ضية ل�ضغط الزيت  ،نواب�ض  ،وحتديدا  ،نواب�ض حلزونية  ،نواب�ض ورقية ،
نواب�ض ملفوفة  ،معدات تخميد  ،حمركات التيار املرتدد �أو حمركات التيار امل�ستمر خا�صة
باملركبات الربية  ،رافعات ذاتية احلركة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كومات�سو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اليابان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  - 2 ، 6 - 3 :ت�شومي �أكا�ساكا  ،ميناتو  -كو  ،طوكيو  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/8 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139995 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة  ،جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة  ،حقائب
�أمتعة وحقائب حمل  ،املظالت وال�شما�سي والع�صي  ،ال�سياط و�أطقم احليوانات وال�سروج ،
أ�طـ ــواق و�أربط ــة وم ــالب�س للحيوان ــات الأليف ــة  ،حقائ ــب �صغيــرة  ،حقائب ظهر  ،حقائب
(�أكيا�س و�أجربة) جلدية للتعبئة  ،حقائب للتخييم  ،حقائب للمت�سلقني  ،حقائب للريا�ضة ،
حقائ ــب لل�ص ــيد (ل ــوازم لل�ص ــيد)  ،حقائب مالب�س �سفرية � ،أحزمة كتف جلدية � ،أحزمة
جلدية  ،حقائب لل�شاطئ � ،صناديق جلدية للقبعات  ،حمافظ جلدية  ،ع�صي خيزران ،
حمافظ للبطاقات (حمافظ جيب)  ،جزادين م�شبكة من �سال�سل  ،جلود ال�شمواه بخالف
امل�ستخدمة لأغرا�ض التنظيف  ،جلود مدبوغة  ،فرو � ،أغطية جلدية للأثاث  ،زخارف
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جلدية للأثاث  ،جلود من الفرو  ،حقائب يد  ،جلود تقليد  ،علب مفاتيح  ،جلد اجلدي ،
�سيور كتف جلدية � ،سيور جلدية  ،جلود م�صنعة �أو �شبه م�صنعة  ،جلود غري مدبوغة ،
حمافظ جيب  ،حقائب حلمل الأطفال  ،جزادين  ،حقائب مدر�سية  ،حمـاالت الأطفال ،
عدة �سفرية (م�صنوعات جلدية)  ،حقائب �صغرية �سفرية  ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات
التجميل (غري جمهزة)  ،جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 44 :رو فران�سوا � 1إي �آر  75008 ،باري�س  ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/15 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139996 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س  ،مراييل (مالب�س) � ،أ�سكتة (لفاعات عنق عري�ضة) ،
�سراويل للأطفال (مالب�س)  ،بندانات (مناديل للرقبة) � ،أرواب ا�ستحمام � ،صنادل ا�ستحمام ،
�شبا�شب ا�ستحمام � ،أغطية ر�أ�س للإ�ستحمام � ،أثواب �إ�ستحمام � ،سراويل �إ�ستحمام  ،مالب�س
لل�شاطئ � ،أحذية لل�شاطئ � ،أحزمة (مالب�س) � ،أحزمة للنقود (مالب�س)  ،برييه (قبعات
م�ستديرة م�سطحة)  ،مراييل للأطفال غري م�صنوعة من الورق  ،و�شاحات � ،صدارات
(بيا�ضات)  ،رخم الأحذية (اجلزء العلوي من الأحذية) � ،أحذية � ،أحذية للريا�ضة � ،أحذية
تزلج � ،شياالت للمالب�س  ،بنطلونات ق�صرية (مالب�س)  ،قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية
ق�صرية) � ،أطراف �أمامية للقبعات  ،قبعات (�أغطية للر�أ�س)  ،قبعات ا�ستحمام  ،عباءات ،
مالب�س  ،مالب�س للريا�ضة البدنية  ،مالب�س من جلد مقلد  ،مالب�س جلدية  ،معاطف ،
معاطف خفيفة  ،ياقات واقية  ،ياقات (مالب�س)  ،قم�صان م�سرولة (مالب�س)  ،م�شدات
للن�ساء (تلب�س حتت الثياب)  ،مالب�س للحفالت التنكرية  ،زمامات الأكمام  ،مالب�س لراكبي
الدراجات  ،ياقات قابلة للفك � ،سراويل داخلية (مالب�س)  ،واقيات مالب�س � ،أثواب � ،أغطية
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للأذنني (مالب�س) � ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء � ،أحذية لكرة القدم  ،لبا�س القدم ،
لوازم معدنية للبا�س القدم  ،كعاب للأحذية  ،زخارف لبا�س القدم � ،سيور للبا�س القدم ،
�أطر (هياكل) قبعات � ،شاالت من الفرو  ،مالب�س من الفرو  ،ثياب غربدين  ،طماقات ،
قفازات (مالب�س) � ،أحذية ن�صفية � ،أغطية للر�أ�س  ،برن�س (�أغطية للر�أ�س) (مالب�س) ،
مالب ــ�س حمبوكــة  ،نعال داخلية (�ضبانات)  ،جاكيتات (مالب�س)  ،جاكيتات من ال�صوف
(مالب�س)  ،قم�صان �صوفية (مالب�س) � ،أثواب من ال�صوف  ،جرزاية (كنزات �صوفية) ،
�أحذية ذات �أربطة  ،مالب�س للمواليد  ،مالب�س جلدية  ،طماقات (�أغطية لل�ساق)  ،طماقات
(بناطيل)  ،مالب�س كتانية  ،بطانات جاهزة (�أجزاء من مالب�س)  ،طرحات  ،غطاء للعني
عند النوم  ،ربطات عنق  ،مالب�س خارجية � ،أفرهوالت  ،معاطف خارجية  ،بيجامات ،
�سراويل داخلية  ،مالب�س من الورق  ،قبعات ورقية (مالب�س)  ،جاكيتات مقلن�سة  ،معاطف
من الفرو  ،تنانري حتتية � ،أثوب بال �أكمام � ،أو�شحة للجيب  ،ال ُب ْن�ش (عباءات)  ،كنزات
�صوفية  ،مالب�س جاهزة � ،صنادل � ،ساري (لبا�س هندي)  ،نطاقات  ،لفاعات � ،شاالت ،
قم�صان  ،قم�صان ق�صرية الأكمام  ،لفاعات للكتفني  ،قم�صان داخلية للرجال  ،تنانري ،
�شورتــات على �شكل تنورة  ،قبعات �ضيقة � ،شبا�شب  ،قم�صان داخلية (مالب�س داخلية) ،
جالبيب  ،جوارب ق�صرية  ،نعال للبا�س القدم  ،قم�صان للريا�ضة  ،جوارب طويلة  ،جوارب
طويلة ما�صة للعرق � ،سيور للطماقات  ،بذالت  ،واقيات من ال�شم�س  ،حماالت للبنطلونات ،
مالب�س داخلية ما�صة للعرق � ،سرتات � ،أثواب �سباحة  ،مالب�س ن�سائية داخلية  ،قم�صان
ن�صف كم � ،أثواب �ضيقة � ،أثواب ف�ضفا�ضة  ،قبعات ر�سمية � ،أحزمة للبناطيل  ،بناطيل ،
عمامات  ،مالب�س داخلية  ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق � ،أزياء موحدة  ،خمار (مالب�س) ،
�صدارات  ،مالب�س م�ضادة للماء � ،سيور للأحذية � ،أغطية وجه (خمار �أو حجاب) � ،أ�ساور
قم�صان (مالب�س)  ،ياقات قم�صان .جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 44 :رو فران�سوا � 1إي �آر  75008 ،باري�س  ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/15 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139997 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة  ،جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة  ،حقائب
�أمتعة وحقائب حمل  ،املظالت وال�شما�سي والع�صي  ،ال�سياط و�أطقم احليوانات وال�سروج ،
أ�ط ــواق و�أربط ــة وم ــالب�س للحيوان ــات الأليف ــة  ،حقائ ــب �صغيــرة  ،حقائب ظهر  ،حقائب
(�أكيا�س و�أجربة) جلدية للتعبئة  ،حقائب للتخييم  ،حقائب للمت�سلقني  ،حقائب للريا�ضة ،
حقائــب لل�ص ــيد (ل ــوازم لل�صي ــد)  ،حقائب مالب�س �سفرية � ،أحزمة كتف جلدية � ،أحزمة
جلدية  ،حقائب لل�شاطئ � ،صناديق جلدية للقبعات  ،حمافظ جلدية  ،ع�صي خيزران ،
حمافظ للبطاقات (حمافظ جيب)  ،جزادين م�شبكة من �سال�سل  ،جلود ال�شمواه بخالف
امل�ستخدمة لأغرا�ض التنظيف  ،جلود مدبوغة  ،فرو � ،أغطية جلدية للأثاث  ،زخارف
جلدية للأثاث  ،جلود من الفرو  ،حقائب يد  ،جلود تقليد  ،علب مفاتيح  ،جلد اجلدي ،
�ســيور كت ــف جلديـة � ،سيور جلدية  ،جلود م�صنعة �أو �شبه م�صنعة  ،جلود غري مدبوغة ،
حمافظ جيب  ،حقائب حلمل الأطفال  ،جزادين  ،حقائب مدر�سية  ،حمـّاالت الأطفال ،
عدة �سفرية (م�صنوعات جلدية)  ،حقائب �صغرية �سفرية  ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات
التجميل (غري جمهزة) .جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 44 :رو فران�سوا � 1إي �آر  75008 ،باري�س  ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/15 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139998 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س  ،مراييل (مالب�س) � ،أ�سكتة (لفاعات عنق عري�ضة) ،
�سراويل للأطفال (مالب�س)  ،بندانات (مناديل للرقبة) � ،أرواب ا�ستحمام � ،صنادل ا�ستحمام ،
�شبا�شب ا�ستحمام � ،أغطية ر�أ�س للإ�ستحمام � ،أثواب �إ�ستحمام � ،سراويل �إ�ستحمام  ،مالب�س
لل�شاطئ � ،أحذية لل�شاطئ � ،أحزمة (مالب�س) � ،أحزمة للنقود (مالب�س)  ،برييه (قبعات
م�ستديرة م�سطحة)  ،مراييل للأطفال غري م�صنوعة من الورق  ،و�شاحات � ،صدارات
(بيا�ضات)  ،رخم الأحذية (اجلزء العلوي من الأحذية) � ،أحذية � ،أحذية للريا�ضة � ،أحذية
تزلج � ،شياالت للمالب�س  ،بنطلونات ق�صرية (مالب�س)  ،قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية
ق�صرية) � ،أطراف �أمامية للقبعات  ،قبعات (�أغطية للر�أ�س)  ،قبعات ا�ستحمام  ،عباءات ،
مالب�س  ،مالب�س للريا�ضة البدنية  ،مالب�س من جلد مقلد  ،مالب�س جلدية  ،معاطف ،
معاطف خفيفة  ،ياقات واقية  ،ياقات (مالب�س)  ،قم�صان م�سرولة (مالب�س)  ،م�شدات
للن�ساء (تلب�س حتت الثياب)  ،مالب�س للحفالت التنكرية  ،زمامات الأكمام  ،مالب�س لراكبي
الدراجات  ،ياقات قابلة للفك � ،سراويل داخلية (مالب�س)  ،واقيات مالب�س � ،أثواب � ،أغطية
للأذنني (مالب�س) � ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء � ،أحذية لكرة القدم  ،لبا�س القدم ،
لوازم معدنية للبا�س القدم  ،كعاب للأحذية  ،زخارف لبا�س القدم � ،سيور للبا�س القدم ،
�أطــر (هياكل) قبعات � ،شاالت من الفرو  ،مالب�س من الفرو  ،ثياب غربدين  ،طماقات ،
قفازات (مالب�س) � ،أحذية ن�صفية � ،أغطية للر�أ�س  ،برن�س (�أغطية للر�أ�س) (مالب�س) ،
مالب ــ�س حمبوكــة  ،نعال داخلية (�ضبانات)  ،جاكيتات (مالب�س)  ،جاكيتات من ال�صوف
(مالب�س)  ،قم�صان �صوفية (مالب�س) � ،أثواب من ال�صوف  ،جرزاية (كنزات �صوفية) ،
�أحذية ذات �أربطة  ،مالب�س للمواليد  ،مالب�س جلدية  ،طماقات (�أغطية لل�ساق)  ،طماقات
(بناطيل)  ،مالب�س كتانية  ،بطانات جاهزة (�أجزاء من مالب�س)  ،طرحات  ،غطاء للعني
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عند النوم  ،ربطات عنق  ،مالب�س خارجية � ،أفرهوالت  ،معاطف خارجية  ،بيجامات ،
�سراويل داخلية  ،مالب�س من الورق  ،قبعات ورقية (مالب�س)  ،جاكيتات مقلن�سة  ،معاطف
من الفرو  ،تنانري حتتية � ،أثوب بال �أكمام � ،أو�شحة للجيب  ،ال ُب ْن�ش (عباءات)  ،كنزات
�صوفية  ،مالب�س جاهزة � ،صنادل � ،ساري (لبا�س هندي)  ،نطاقات  ،لفاعات � ،شاالت ،
قم�صان  ،قم�صان ق�صرية الأكمام  ،لفاعات للكتفني  ،قم�صان داخلية للرجال  ،تنانري ،
�شورتات على �شكل تنورة  ،قبعات �ضيقة � ،شبا�شب  ،قم�صان داخلية (مالب�س داخلية) ،
جالبيب  ،جوارب ق�صرية  ،نعال للبا�س القدم  ،قم�صان للريا�ضة  ،جوارب طويلة  ،جوارب
طويلة ما�صة للعرق � ،سيور للطماقات  ،بذالت  ،واقيات من ال�شم�س  ،حماالت للبنطلونات ،
مالب ــ�س داخليــة ما�صــة للع ــرق � ،ست ــرات � ،أثواب �سباحة  ،مالب�س ن�سائية داخلية  ،قم�صان
ن�صف كم � ،أثواب �ضيقة � ،أثواب ف�ضفا�ضة  ،قبعات ر�سمية � ،أحزمة للبناطيل  ،بناطيل ،
عمامات  ،مالب�س داخلية  ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق � ،أزياء موحدة  ،خمار (مالب�س) ،
�صدارات  ،مالب�س م�ضادة للماء � ،سيور للأحذية � ،أغطية وجه (خمار �أو حجاب) � ،أ�ساور
قم�صان (مالب�س)  ،ياقات قم�صان .جميع هذه املنتجات للرجال والن�ساء والأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيري باملان ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 44 :رو فران�سوا � 1إي �آر  75008 ،باري�س  ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/15 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  173 :ر.ب � ، 312 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 122401 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تقدمي امل�شروبات  ،الطعام وال�شراب  ،خدمات املطاعم وتقدمي الطعام مبا فـي ذلك
خدمات املطاعم لتناول الطعام فـي الوجبات ال�سريعة  ،خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات
ال�سريعة  ،خدمات مناولة الطعام وال�شراب اجلاهزة  ،خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة
واملعلومات املتعلقة بالأغذية وامل�شروبات  ،خدمات ال�ضيافة (الطعام وال�شراب) � ،إعداد
الوجبات ال�سريعة وجتهيز الوجبات ال�سريعة  ،خدمات توفرياملعلومات عرب الإنرتنت
واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بتوفري الطعام وال�شراب  ،خدمات املطاعم على االنرتنت
لتقدمي الوجبات ال�سريعة  ،اخلدمات املتعلقة مبناولة امل�شروبات وخدمات حجز املطاعم.
اخلدمات التي تقدمها املطاعم والفنادق واملقاهي والكافترييات واحلانات و�صاالت
الكوكتيل ومطاعم الوجبات ال�سريعة واملحالت التجارية وبارات الوجبات اخلفيفة
وامل�شويات واملقا�صف ، .خدمات تقدمي الطعام وجميع اخلدمات الأخرى فـي هذه الفئة
واملتعلقة فـي توفري املواد الغذائية وامل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جريل انرتيرايز�س بي تي واي ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :ا�سرتالية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :إكليب�س تاور ليفيل � 60,16ستا�شن �سرتيت دابليو  ،باراماتا ،
نيو�ساوث ويلز  ,ا�سرتاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2018/10/1 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 122402 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تقدمي امل�شروبات  ،الطعام وال�شراب  ،خدمات املطاعم وتقدمي الطعام مبا فـي ذلك
خدمات املطاعم لتناول الطعام فـي الوجبات ال�سريعة  ،خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات
ال�سريعة  ،خدمات مناولة الطعام وال�شراب اجلاهزة  ،خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة
واملعلومات املتعلقة بالأغذية وامل�شروبات  ،خدمات ال�ضيافة (الطعام وال�شراب) � ،إعداد
الوجبات ال�سريعة وجتهيز الوجبات ال�سريعة  ،خدمات توفرياملعلومات عرب الإنرتنت
واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بتوفري الطعام وال�شراب  ،خدمات املطاعم على االنرتنت
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لتقدمي الوجبات ال�سريعة  ،اخلدمات املتعلقة مبناولة امل�شروبات وخدمات حجز املطاعم.
اخلدمات التي تقدمها املطاعم والفنادق واملقاهي والكافترييات واحلانات و�صاالت
الكوكتيل ومطاعم الوجبات ال�سريعة واملحالت التجارية وبارات الوجبات اخلفيفة
وامل�شويات واملقا�صف ، .خدمات تقدمي الطعام وجميع اخلدمات الأخرى فـي هذه الفئة
واملتعلقة فـي توفري املواد الغذائية وامل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جريل انرتيرايز�س بي تي واي ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :ا�سرتالية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :إكليب�س تاور ليفيل � 60,16ستا�شن �سرتيت دابليو  ،باراماتا ،
نيو�ساوث ويلز  ,ا�سرتاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2018/10/1 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123211 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البرية (�شراب ال�شعري ) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي 9بيفريجيز ا�س بي ار ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :دريفـي دو بريوري  1160 19اودرغيم  ,بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب 2018/10/28 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123213 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البرية (�شراب ال�شعري ) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي 9بيفريجيز ا�س بي ار ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :دريفـي دو بريوري  1160 19اودرغيم  ,بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب 2018/10/28 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123214 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البرية (�شراب ال�شعري) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي 9بيفريجيز ا�س بي ار ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :دريفـي دو بريوري  1160 19اودرغيم  ,بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب 2018/10/28 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

-125-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123679 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جهاز للإ�ضاءة  ،التدفئة  ،توليد البخار  ،الطهي  ،التربيد  ،التجفيف  ،التهوية � ،إمدادات
املياه والأغرا�ض ال�صحية  ,مواقد الطبخ  ،املواقد  ،طاهيات الطعام ال�سريع الكهربائية
الأوتوكالف  ،الكهربائية  ,لطبخ  ،حلل ال�ضغط  ،كهربائية � ،أفران اخلباز � ،أفران طب
الأ�سنان � ،أفران الهواء ال�ساخن  ،نطاقات املطبخ (�أفران)  ،التجهيزات الفرن م�صنوعة
من الطني احلراري � ،أفران امليكروويف (جهاز الطبخ) � ،أفران امليكروويف للأغرا�ض
ال�صناعية  ،لوحات هيكلية للأفران � ،إطار معدين للأفران  ،تركيبات  ،على �شكل  ،للأفران
الرتكيبات  ،على �شكل الأفران  ،على �شكل جتهيزات للأفران  ،الرتكيبات على �شكل �أفران
الأفران  ،بخالف ا�ستخدام � ،أفران املختربات  ،بخالف اال�ستخدام املختربي � ،شفاطات
�شافطة للمطابخ  ،جمففات الهواء ،جمففات الهواء  ،معقمات الهواء  ،معقمات الهواء ،
�أجهزة اعادة ت�سخني الهواء  ،جهاز �إزالة الروائح الكريهة  ،جهاز �إزالة الروائح الكريهة ،
جهاز تربيد الهواء  ،من�ش�آت تكييف الهواء  ،من�ش�آت تر�شيح الهواء  ،جهاز الهواء ال�ساخن ،
ملراوح (تكييف الهواء)  ،جهاز تكييف الهواء  ،مر�شحات للتكييف � ،أجهزة تنقية الهواء
والآالت  ،ال�صمامات الهوائية ملن�ش�آت التدفئة بالبخار  ،مراوح (�أجزاء من من�ش�آت تكييف
الهواء)  ،جهاز الت�أين ملعاجلة الهواء �أو املاء � ،سخانات املياه � ،سخانات الغمر � ،سخانات
حو�ض ال�سمك  ،دفايات للحمامات � ،سخانات املياه (اجلهاز) � ،سخانات لت�سخني احلديد
�سخانات كهربائية لزجاجات التغذية  ،غرف التربيد  ،ثالجات �صغرية  ،غرف التربيد
حاويات التربيد  ،ثالجات  ،غرف التربيد للعر�ض � ،أجهزة ومعدات التربيد � ،أجهزة
ومن�ش�آت التربيد  ،جممدات  ،جهاز التدفئة والتربيد لتوزيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة
من�ش�آت تر�شيح الهواء  ،جهاز تنقية املياه  ،مر�شحات للتكييف  ،مر�شحات ملياه ال�شرب ،
مقالة الهواءال�ساخن  ،مقالة عميقة  ،كهربائية � ،صناديق التربيد الكهربائية  ،مربدات ،
الكهربائية  ،مربدات للأفران � ،أوعية التربيد للأفران  ،مراوح كهربائية لال�ستخدام
ال�شخ�صي � ،شفاطات التهوية  ،من�ش�آت و�أجهزة التهوية (تكييف الهواء)  ،من�ش�آت التهوية
(للمكيفات) للمركبات  ،الغاليات الكهربائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فري�ش اليكرتيك للأجهزة املنزلية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :م�صر
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املنطقة ال�صناعية  2Aالقطعة �2 - 7 ، 6أ �شرق  ،مدينة العا�شر من
رم�ضان  ،حمافظة ال�شرقية  ،جمهورية م�صر العربية
تاريخ تقدمي الطلب 2018/11/12 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123680 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الآالت والأدوات الآلية والأدوات التي تعمل بالطاقة  ،املحركات واملواتري  ،با�ستثناء املركبات
الربية  ،و�صالت املاكينة ومكونات الناقل  ،با�ستثناء املركبات الربية  ،الأدوات الزراعية ،
بخالف الأدوات اليدوية التي تعمل يدويا  ،حا�ضنات للبي�ض � ،آالت البيع الأوتوماتيكية.
جهاز الغ�سيل  ،من�ش�آت الغ�سيل للمركبات  ،من�ش�آت غ�سيل ال�سيارات  ،الغ�ساالت على هيئة
زجاجة  ،غ�ساالت املالب�س (الغ�سيل) � ،آالت غ�سل الأواين � ،آالت غ�سل االلوان  ،الغ�ساالت
التي تعمل بالعملة � ،سخانات املياه (�أجزاء من الآالت) � ،ضواغط للثالجات  ،اخلالطات ،
املكان�س الكهربائية  ،م�ضخات تفريغ (�آالت)  ،خراطيم املكان�س الكهربائية � ،أكيا�س مكن�سة
كهربائية  ،الأجهزة املركزية للتنظيف باملكان�س الكهربائية  ،فر�ش للمكان�س الكهربائية ،
فوهات �شفط للمكان�س الكهربائية  ،ملحقات مكن�سة كهربائية لن�شر العطور واملطهرات ،
�آالت الكي  ،اخلالطات الكهربائية  ،للأغرا�ض املنزلية  ،غ�ساالت ال�صحون .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فري�ش اليكرتيك للأجهزة املنزلية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :م�صر
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املنطقة ال�صناعية  2Aالقطعة �2 - 7 ، 6أ �شرق  ،مدينة العا�شر من
رم�ضان  ،حمافظة ال�شرقية  ،جمهورية م�صر العربية
تاريخ تقدمي الطلب 2018/11/12 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124688 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ و�أدوات املدخنني و�أعواد الثقاب � ,سجائر  ,علب �سجائر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الوحدانية للتجارة العامة (�ش .ذ .م .م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  29011 :مكتب رقم  ، 904بر دبي  ،اخلليج التجاري  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/20 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125253 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضــرات ال�صيدالنيــة والبيطري ــة وال�صحي ــة  ،املــواد الغذائيــة التي مت تكييفها
لال�ستخدام الطبي والغذاء للأطفال  ،الل�صقات ومواد لل�ضمادات  ,مواد لإيقاف الأ�سنان ،
�شمع الأ�سنان  ،املطهرات  ,امل�ستح�ضرات املعدة لإبادة الهوام  ،مبيدات الفطريات ومبيدات
الأع�شاب ال�ضارة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة اخلياط لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية �أي رايز الطابق � 35ص ب � 11245إمارة دبي  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
							
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125575 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ و�أدوات املدخنني و�أعواد الثقاب � ,سجائر  ,علب �سجائر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الوحدانية للتجارة العامة ( �ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  29011 :مكتب رقم  ، 904بر دبي  ،اخلليج التجاري  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/1/24 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125775 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�صابون
والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ومعاجني
الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كنعان العاملية لتجارة م�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املجاز � -شارع جمال عبدالنا�صر حمل رقم  - 2+1ملك �سلطان ح�سن
غيث ح�سن الزعابي  ,ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/31 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125777 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�صابون
والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ومعاجني
الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كنعان العاملية لتجارة م�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املجاز � -شارع جمال عبدالنا�صر حمل رقم  - 2+1ملك �سلطان ح�سن
غيث ح�سن الزعابي  ,ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/31 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125863 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية  ،الأرز  ،التابيوكا وال�ساغو  ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر واحللويات  ،احللويات املثلجة ،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  ،اخلردل  ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل)  ،البهارات  ،الثلج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الوحدانية للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  29011 :مكتب رقم  ، 904بر دبي  ،اخلليج التجاري  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/4 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125864 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ و�أدوات املدخنني و�أعوادت املدخنني و�أعواد الثقاب � ,سجائر  ,علب �سجائر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الوحدانية للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  29011 :مكتب رقم  ، 904بر دبي  ،اخلليج التجاري  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/4 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125999 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املع�سل  ،التبغ  ،الأرجيلة وال�شي�شة الإلكرتونية وملحقاتها  ،منتجات التبغ  ،تبغ ال�شي�شة
جميـ ــع �أنـ ــواع �أدوات املدخنني  ،ال�شيـ ــ�شة وال�شي�ش ــة الإلكرتونيـ ــة وملحقاتها  ،ال�سجائر
الإلكرتونية  ،ال�سيجار  ،ال�سيجار الإلكرتوين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املزاج العايل لإنتاج املع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مدين ـ ـ ــة امللـ ـ ــك عبدالـ ـلـ ــه الثانـ ـ ـ ــي ال�صناعـ ـ ـي ـ ــة  ،مب ـ ــنى 260
�ص.ب  ، 1274 :عمان  , 11947 ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126000 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فحم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املزاج العايل لإنتاج املع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مدين ـ ـ ــة امللـ ـ ــك عبدالـ ـلـ ــه الثانـ ـ ـ ــي ال�صناعـ ـ ـي ـ ــة  ،مب ـ ــنى 260
�ص.ب  ، 1274 :عمان  , 11947 ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126218 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن و �إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :طيف الإمارات للعطور �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  94452 :بر دبي  ،جمريا الأولى  ،دبي  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/18 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126710 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س  ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط � ،صابون  ،عطور وزيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل ،
غ�سول (لو�شن ) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :طيف الإمارات للعطور �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  94452 :بر دبي  ،جمريا الأولى  ،دبي  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/18 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126713 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س  ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط � ،صابون  ،عطور وزيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل ،
غ�سول (لو�شن ) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :طيف الإمارات للعطور �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  94452 :بر دبي  ،جمريا الأولى  ،دبي  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/3/6 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127654 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س  ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط � ،صابون  ،عطور وزيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل ،
غ�سول (لو�شن) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :طيف الإمارات للعطور �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  94452 :بر دبي  ،جمريا الأولى  ،دبي  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/2/18 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش م م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127866 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البرية ( �شراب ال�شعري ) واملياه المعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،
م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه � ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل
امل�شروبات م�شروبات الطاقة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الوحدانية للتجارة العامة ( �ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  29011 :مكتب رقم  ، 904بر دبي  ،اخلليج التجاري  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/16 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127973 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأجهزة والأدوات الطبية  ،الأجهزة الطبية والأدوات الطبية  ،وهي � :أجهزة تنغيم الب�شرة
التجميلية  ،ومعاجلة الب�شرة ال�شاملة و�آالت و�أجهزة مكافحة �شيخوخة اجللد  ،القطع
والأجزاء والتجهيزات لذلك .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مالكوم جون وال موري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  20 1 :بريت�شفيلد ليني  ،مولبريتون  ،النغدون  ،نورفلك �إن �أر 8 14
بي زد  ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/21 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127975 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العالج التجميلي  ،خدمات معاجلة الب�شرة ال�شاملة  ،خدمات عالج اجللد ،
اخلدمات الطبية وم�ستح�ضرات التجميل  ,خدمات العالج التجميلي للب�شرة .خدمات
العالج التجميلة والإجراءات غري اجلراحية للب�شرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مالكوم جون وال موري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  20 1 :بريت�شفيلد ليني  ،مولبريتون  ،النغدون  ،نورفلك �إن �أر 8 14
بي زد  ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/21 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128306 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توفري موقع على �شبكة الإنرتنت يعر�ض معلومات تتعلق بخدمات النقل وحجوزات
خدمات النقل  ،توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم معلومات تتعلق بخدمات التو�صيل
واحلجوزات اخلا�صة بخدمات التو�صيل  ،املوا�صالت  ،تعبئة وتخزين الب�ضائع ترتيب
ال�سفر  ،وذلك �ضمن حدود وقوعها فـي الفئة (. )39
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابر تكنولوجيز  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1455 :ماركت �سرتيت  ،الطابق الرابع � ،سان فرن�سي�سكو  ،كاليفورنيا
 ، 94103الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/1 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128990 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات جتميل  ،منظف للوجة � ،أقنعة جتميلية  ،كرمي تبيي�ض  ،زيوت عطرية ،
�صابون  ،كرمي منع التجاعيد  ،غ�سول ( لو�شن ) للحمام م�ساحيق مكياج  ،كرمي لإزالة
النم�ش .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شنزهن كيانزميي كوزماتيك�س كو  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 4 :سي  ،باولينج مان�سيون نو  452 .لوجنجاجن افـي  ،نانوان �إ�س تي
لوجنجاجن دي�ست � ،شنزهن �سيتي  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/29 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129196 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطبوعات ذات ال�صلة بالزراعة والب�ستنة  ،مبا فيها الكتب واملجالت  ،املواد الرتويجية
املطبوعة  ،مبا فيها الن�شرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�ضمن معلومات
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،مواد التغليف امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�أو البال�ستيك  ،مبا فيها الأكيا�س واملالءات وال�صواين وال�صناديق  ،الكتب والكتيبات ،
القرطا�سية  ،مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات و�أقالم احلرب
و�أقالم الر�صا�ص  ،ال�صور الفوتوغرافية  ،مواد التوجيه والتدري�س املطبوعة  ،مبا فـي
ذلك الكتيبات التوجيهية والر�سوم البيانية والأدلة  ،املن�شورات املطبوعة  ،مبا فـي ذلك
الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية وال�صحف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129197 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،النباتات وال�شتالت واملواد النباتية  ،املواد املخ�ص�صة
لتكاثر النباتات  ،مبا فـي ذلك عقل الغر�س و�أغ�صان التطعيم والبذور  ،الفواكه الطازجة
فاكهة الكيوي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129198 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطبوعات ذات ال�صلة بالزراعة والب�ستنة  ،مبا فيها الكتب واملجالت  ،املواد الرتويجية
املطبوعة  ،مبا فيها الن�شرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�ضمن معلومات
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،مواد التغليف امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�أو البال�ستيك  ،مبا فيها الأكيا�س واملالءات وال�صواين وال�صناديق  ،الكتب والكتيبات ،
القرطا�سية  ،مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات و�أقالم احلرب
و�أقالم الر�صا�ص  ،ال�صور الفوتوغرافية  ،مواد التوجيه والتدري�س املطبوعة  ،مبا فـي
ذلك الكتيبات التوجيهية والر�سوم البيانية والأدلة  ،املن�شورات املطبوعة  ،مبا فـي ذلك
الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية وال�صحف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129199 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،النباتات وال�شتالت واملواد النباتية  ،املواد املخ�ص�صة
لتكاثر النباتات  ،مبا فـي ذلك عقل الغر�س و�أغ�صان التطعيم والبذور  ،الفواكه الطازجة ،
فاكهة الكيوي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129200 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطبوعات ذات ال�صلة بالزراعة والب�ستنة  ،مبا فيها الكتب واملجالت  ،املواد الرتويجية
املطبوعة  ،مبا فيها الن�شرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�ضمن معلومات
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،مواد التغليف امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�أو البال�ستيك  ،مبا فيها الأكيا�س واملالءات وال�صواين وال�صناديق  ،الكتب والكتيبات ،
القرطا�سية  ،مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات و�أقالم احلرب
و�أقالم الر�صا�ص  ،ال�صور الفوتوغرافية  ،مواد التوجيه والتدري�س املطبوعة  ،مبا فـي
ذلك الكتيبات التوجيهية والر�سوم البيانية والأدلة  ،املن�شورات املطبوعة  ،مبا فـي ذلك
الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية وال�صحف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129201 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،النباتات وال�شتالت واملواد النباتية  ،املواد املخ�ص�صة
لتكاثر النباتات  ،مبا فـي ذلك عقل الغر�س و�أغ�صان التطعيم والبذور  ،الفواكه الطازجة ،
فاكهة الكيوي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129202 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات �أو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة عنها :املطبوعات ذات ال�صلة بالزراعة
والب�ستنة  ،مبا فيها الكتب واملجالت  ،املواد الرتويجية املطبوعة  ،مبا فيها الن�شرات
الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�ضمن معلومات عن املنتجات الزراعية
ومنتجات الب�ستنة  ،مواد التغليف امل�صنوعة من الورق والورق املقوى �أو البال�ستيك  ،مبا
فيها الأكيا�س واملالءات وال�صواين وال�صناديق  ،الكتب والكتيبات  ،القرطا�سية  ،مبا فـي ذلك
الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات و�أقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص  ،ال�صور
الفوتوغرافية  ،مواد التوجيه والتدري�س املطبوعة  ،مبا فـي ذلك الكتيبات التوجيهية
والر�سوم البيانية والأدلة  ،املن�شورات املطبوعة  ،مبا فـي ذلك الكتب واملجالت والن�شرات
الإخبارية وال�صحف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129203 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات �أو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة عنها :املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة ،
النباتات وال�شتالت واملواد النباتية  ،املواد املخ�ص�صة لتكاثر النباتات  ،مبا فـي ذلك عقل
الغر�س و�أغ�صان التطعيم والبذور  ،الفواكه الطازجة  ،فاكهة الكيوي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129204 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطبوعات ذات ال�صلة بالزراعة والب�ستنة  ،مبا فيها الكتب واملجالت  ،املواد الرتويجية
املطبوعة  ،مبا فيها الن�شرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�ضمن معلومات
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،مواد التغليف امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�أو البال�ستيك  ،مبا فيها الأكيا�س واملالءات وال�صواين وال�صناديق  ،الكتب والكتيبات ،
القرطا�سية  ،مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات و�أقالم احلرب
و�أقالم الر�صا�ص  ،ال�صور الفوتوغرافية  ،مواد التوجيه والتدري�س املطبوعة  ،مبا فـي
ذلك الكتيبات التوجيهية والر�سوم البيانية والأدلة  ،املن�شورات املطبوعة  ،مبا فـي ذلك
الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية وال�صحف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيوزيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129205 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،النباتات وال�شتالت واملواد النباتية  ،املواد املخ�ص�صة
لتكاثر النباتات  ،مبا فـي ذلك عُقل الغر�س و�أغ�صان التطعيم والبذور  ،الفواكه الطازجة ،
فاكهة الكيوي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/10 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129398 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�صابون
والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ومعاجني
الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كنعان العاملية لتجارة وم�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املجاز� -شارع جمال عبدالنا�صر حمل رقم - 2+1ملك �سلكان ح�سن
غيث الزعابي  ،ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/17 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129399 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�صابون
والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ومعاجني
الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كنعان العاملية لتجارة وم�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املجاز� -شارع جمال عبدالنا�صر حمل رقم - 2+1ملك �سلكان ح�سن
غيث الزعابي  ،ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/17 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129401 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ وال�صابون
والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ومعاجني
الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كنعان العاملية لتجارة وم�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املجاز� -شارع جمال عبدالنا�صر حمل رقم - 2+1ملك �سلكان ح�سن
غيث الزعابي  ،ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/17 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
-142-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129615 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قهوة وال�شاي والكوكا والقهوة ال�صناعية � ،أرز  ،التابيوكا وال�ساغو دقيق وحم�ضرات
م�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز واملعجنات واحللويات .الثلج  ،الع�سل  ،الع�سل الأ�سود اخلمرية
م�سحوق اخلبز .ملح  ،خردل  ،خل � ،صل�صات (بهارات)  ،التوابل  ،جليد  ،ال�شوكوالتة .الكم�أ
الكم أ� جوز الهند  ،الكم أ� ال�شوكوالتة  ،الكم أ� اللوز  ،الكم�أة زبدة الفول ال�سوداين واملك�سرات
واللوز والفول ال�سوداين والكاجو واجلوز .الأغذية املعدة مع املك�سرات  ،والبذور  ،ودقيق
اللوز واملوز وبذور �شيا  ،القرفة  ،جوز الهند  ،وزيت جوز الهند والتمور وبذور الكتان ،
م�صل اللنب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بروتني بيك �شوب هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب  2406ري�سكة ورك 02الطابق  ، 24برج ال�سلع مربعة �سوق
�أبوظبي العاملي  ،جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/25 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129735 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،النباتات وال�شتالت واملواد النباتية  ،املواد املخ�ص�صة
لتكاثر النباتات  ،مبا فـي ذلك عقل الغر�س و�أغ�صان التطعيم والبذور  ،الفواكه الطازجة ،
فاكهة الكيوي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/7/1 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129736 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطبوعات ذات ال�صلة بالزراعة والب�ستنة  ،مبا فيها الكتب واملجالت  ،املواد الرتويجية
املطبوعة  ،مبا فيها الن�شرات الورقية ودفاتر املالحظات والكرا�سات التي تت�ضمن معلومات
عن املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ستنة  ،مواد التغليف امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�أو البال�ستيك  ،مبا فيها الأكيا�س واملالءات وال�صواين وال�صناديق  ،الكتب والكتيبات ،
القرطا�سية  ،مبا فـي ذلك الورق واملغلفات واللبادات والبطاقات واخلطابات و�أقالم احلرب
و�أقالم الر�صا�ص  ،ال�صور الفوتوغرافية  ،مواد التوجيه والتدري�س املطبوعة  ،مبا فـي
ذلك الكتيبات التوجيهية والر�سوم البيانية والأدلة  ،املن�شورات املطبوعة  ،مبا فـي ذلك
الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية وال�صحف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زي�سربي جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  400 :ماونغانوي رود  ،ماونت ماونغانوي �ساوث  , 3116 ،نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2019/7/1 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130384 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
موزعات املياه  ،موزعات املياه النقية الباردة  ،نوافري ال�شرب � ،أجهزة �إمداد مياه ال�شرب ،
مر�شحات (فالتر) ملياه ال�شرب  ،مر�شحات (فالتر) ملياه ال�شرب � ،أجهزة مر�شحات
(فالتر) ملياه ال�شرب  ،مر�شحات (فالتر) لأجهزة طرد املياه  ،مربدات و�سخانات املياه ,
مر�شحات (فالتر) لأجهزة تنقية املياه  ،زجاجات تر�شيح املياه تباع فارغة � ،أجهزة تنقية
املياه لأغرا�ض منزلية � ،أجهزة حتلية املياه با�ستخدام التنا�ضح العك�سي  ،وحدات تر�شيح
التنا�ضح العك�سي (معدات معاجلة املياه)  ،عنا�صر التنا�ضح العك�سي للتقليل من امللح فـي
املياه  ،عنا�صر التنا�ضح العك�سي للتقليل من املحتوى امللحي للمياه  ،عنا�صر التنا�ضح
العك�سي لال�ستخدام املنزيل للتقليل من املحتوى امللحي للمياه  ،م�ؤينات مائية (للأغرا�ض
املنزلية) �( ،أجهزة ت�أين ملعاجلة ) املاء  ،م�ؤينات مائية � ،أجهزة ملعدنة مياه ال�شرب  ،خراطي�ش
لل�سوائل ملعدنة املياه � ،أوعية لل�سوائل ملعدنة املياه .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريربوب كومباين �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جري�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 37 :البوليت  ،جي واي � ، 1إ�س تي .بيرت بورت  ،جرينزي  ,جري�سي
تاريخ تقدمي الطلب 2019/7/28 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130385 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبات غري كحولية  ،مياه  ،مياه �شرب معدنية  ،مياه �شرب  ،مياه �شرب معب�أة  ،مياه
معدنية  ،مياه غازية  ،مياه (م�شروبات)  ،مياه ال�شرب ال�صحية (ماء الينابيع)  ،ع�صري
فاكهة مركز لعمل امل�شروبات غري كحولية  ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات غري كحولية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريربوب كومباين �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جري�سي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 37 :البوليت  ،جي واي � ، 1إ�س تي .بيرت بورت  ،جرينزي  ,جري�سي
تاريخ تقدمي الطلب 2019/7/28 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131642 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ � ،أدوات املدخنني  ،الكربيت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جي ام بي جينريال تريدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  97131:ديرة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/23 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133229 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيوت و�شحوم �صناعية  ،مزلقات  ،مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار  ،وقود (مبا
فـي ذلك وقود املحركات)  ،مواد �إ�ضاءة � ،شموع وفتائل للإ�ضاءة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سامر القداح العاملية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمل رقم ، 2بناء رقم ، 400مقابل فندق كينج �سكوير  ،نايف ديرة ،
دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/25 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133606 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إمداد
املياه والأغرا�ض ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املرف أ� الين للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم  ، 4ملك منذر عبداللـه عي�سى ال ثاين  ،البطني � ،ص.ب
 81734دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/9 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135138 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأحذية  ،بطانةالأحذية والبطانة الداخلية للأحذية  ،الأحزمة  ،امل�ستلزمات والقطع
البديلة والتجهيزات جلميع ال�سلع املذكورة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جام�شو ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  9 :دونينجتون بارك  85 ،بريدهام رود � ،شي�شي�سرت  ،وي�ست �سو�سيك�س ،
يو كيه بي او  7 20ايه جيه  ،اململكة املتحدة ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/11 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135619 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س و�ألب�سة الر�أ�س و�ألب�سة القدم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ريتل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رود تاون تورتوال  ,اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/26 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136685 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حمافظ الوثائق  ،حقائب الظهر  ،حقائب (مغلفات  ،حمافظ �صغرية) جلدية لأغرا�ض
التعبئة والتغليف  ،حقائب للريا�ضات  ،حقائب (الأمتعة) لل�سفر  ،حقائب �شبكية للت�سوق ،
حقائب ال�شاطئ � ،أحزمة كتف جلدية  ،حقائب م�سطحة حلفظ الوثائق  ،حمافظ البطاقات
(حافظات الأوراق)  ،حافظات م�صنوعة من اجللود املدبوغة �أو من �ألواح اجللد املقوى ،
جلد �شامواه  ،عدا تلك املخ�ص�صة لأغرا�ض التنظيف � ،إطارات حلقائب اليد  ،حقائب
الظهــر  ،حقائــب  ،حقائــب الكت ــب املدر�سي ــة وحقائــب مدر�سيــة  ،حقائــب الت�ســوق � ،أحزمــة
(�أربطة) كتف جلدية  ،حقائب ريا�ضية لكافة الأغرا�ض � ،أحزمة الكتف اجللدية  ،حافظات
البدالت  ،حقائب �سفرية � ،أطقم ال�سفر (م�صنوعات جلدية) � ،صناديق �سفرية للمالب�س ،
�صناديق الثياب (حقائب �أمتعة)  ،ق�صا�صات من اجللد للأثاث � ،صناديق (�أمتعة)  ،وعلب
حلفظ م�ستح�ضرات التجميل (غري مزودة ب�أجزاء �إ�ضافية)  ،حمافظ اجليب  ،حقائب
الأمتعة لل�سفر  ،حقائب اليد  ،حافظات املفاتيح  ،جزادين  ،حمافظ اجليب .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ريتل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رود تاون تورتوال ,اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/26 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136686 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صنادل اال�ستحمام � ،شبا�شب اال�ستحمام � ،أحذية �شاطئية � ،أحذية عالية ال�ساق � ،أحذية
عالية ال�ساق للريا�ضات � ،أحذية لعبة كرة القدم � ،ألب�سة القدم � ،أحذية ن�سيجية خمرمة ،
�أحذية � ،صنادل � ،أحذية � ،شبا�شب � ،أحذية ريا�ضية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ريتل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رود تاون تورتوال ,اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/3 :
							
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139861 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج تورم اجلهــاز اله�ضمــي واالنتفاخ والأمل وااللتهابات
والإ�سهال امل�ستح�ضرات ال�صيدالني ــة امل�ستخدمة فـي عالج الإم�ساك ومتالزمة القولون
الع�صبي والتهاب القولون وا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي و�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية التناظرية لهرمون اجلهــاز اله�ضم ــي للأغ ــرا�ض الطبي ــة ،
امل�سه ــالت  ،م�ضــادات القيء  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�ضادة للإ�سهال وااللتهابات كل
ما �سبق با�ستثناء امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج مر�ض ال�سكري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بو�ش هيلث ايرالند ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3013 :اليك درايف � ،سيتيو�ست بيزني�س كامبو�س  ،دوبلن � ، 24إيرالندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139863 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ح�شــوات من الفاكهة للدونات والكعك والفطائر  ،زي ــوت ودهــون قابلة للأك ــل  ،الزينة
امل�صنوعة من الفاكهة  ،الزينة امل�صنوعة من اجلوز اخل�ضار املطبوخ  ،احل�ساء � ,سلطة ،
الق�شدة  ،الكرميا احلام�ضة  ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة  ،الأطعمة اخلفـيفة
القائمة على اجلوز  ،احلم�ص  ،جبنة الكرمية  ،زبادي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي دي �آي بي هولدر ال.ال�.سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  9141 :كانتون  ،ما�سات�شو�ست�س  ، 02021 ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
-150-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139864 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دونات  ,منتجات املخبز  ،ب�سكويت  ،كيك  ،فطائر  ,الكعك  ,كعك مقلي �سادة ومزجج ومغطى
وحم�شو  ،خبز البيغل � ،شطائر  ,ال�سكر  ،طحني  ،م�ستخرجات منكهة  ،رقائق املعجنات
للخبز  ،ع�سل  ،خمرية  ،م�سحوق اخلبز  ،ح�شوات الكا�سرتد للكعك  ،ح�شوات ال�شوكوالتة
للكعك  ،ال�شوكوالتة بنكهة القهوة وامل�شروبات القائمة على القهوة  ،ال�شاي وامل�شروبات
القائمة على ال�شاي  ،امل�شروبات التي حتتوي على الكاكاو والكاكاو  ،م�شروبات من نوع
�سال�ش بنكهة القهوة  ،م�شروبات �سال�ش بنكهة الفانيليا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي دي �آي بي هولدر ال.ال�.سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  9141 :كانتون  ،ما�سات�شو�ست�س  ، 02021 ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139865 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبات غري كحولية  ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة  ،م�شروبات من نوع �سال�ش
بنكهة الفاكهة  ،الع�صائر .م�شروبات غازية بنكهة القهوة � ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى
ومركزات وم�ساحيق ل�صنع امل�شروبات الغازية وم�شروبات الفاكهة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي دي �آي بي هولدر ال.ال�.سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  9141 :كانتون  ،ما�سات�شو�ست�س  ، 02021 ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139866 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ح�شوات من الفاكهة للدونات والكعك والفطائر  ،زيـ ــوت ودهون قابلـ ــة للأكــل  ،الزينة
امل�صنوعة من الفاكهة  ،الزينة امل�صنوعة من اجلوز اخل�ضار املطبوخ  ،احل�ساء � ،سلطة ،
الق�شدة  ،الكرميا احلام�ضة  ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة  ،الأطعمة اخلفـيفة
القائمة على اجلوز  ،احلم�ص  ،جبنة الكرمية  ،زبادي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي دي �آي بي هولدر ال.ال�.سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  9141 :كانتون  ،ما�سات�شو�ست�س  ، 02021 ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139867 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دون ــات  ،منتج ــات املخبز  ،ب�سكويت  ،كيك  ،فطاائر  ،الكعك  ،كعك مقلي �سادة ومزجج
ومغطى وحم�ش ــو  ،خب ــز البغل � ،شطائر  ،ال�سكر ،الطحني  ،م�ستخرجات منكهة  ،رقائق
املعجنات للخبز ،ع�سل  ،خمرية  ،م�سحوق اخلبز  ،ح�شوات الكا�سرتد للكعك  ،ح�شوات
ال�شوكوالته للكعك  ،ال�شوكوالته بنكهة القهوة وامل�شروبات القائمة على القهوة  ،ال�شاي
وامل�شروبات القائمة على ال�شاي  ،امل�شروبات التي حتتوي على الكاكاو  ،م�شروبات من نوع
�سال�ش بنكهة القهوة  ،م�شروبات �سال�ش بنكهة الفانيليا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي دي �آي بي هولدر ال.ال�.سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  9141 :كانتون  ،ما�سات�شو�ست�س  ، 02021 ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139868 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبات غري كحولية  ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة  ،م�شروبات من نوع �سال�ش
بنكهة الفاكهة  ،الع�صائر  ,م�شروبات غازية بنكهة القهوة � ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى
ومركزات وم�ساحيق ل�صنع امل�شروبات الغازية وم�شروبات الفاكهة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي دي �آي بي هولدر ال.ال�.سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  9141 :كانتون  ،ما�سات�شو�ست�س  ، 02021 ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139869 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضـ ــرات ال�صيدالني ــة والبيطرية  ،امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض طبية  ،املواد
الغذائية التي مت تهيئتها لال�ستخدام الطبي �أو البيطري  ،الغذاء للأطفال  ،املكمالت
الغذائية للإن�سان واحليوان  ،الل�صقات ومواد الت�ضميد  ،املواد الالزمة حل�شو الأ�سنان ،
ال�شمع الطبي للأ�سنان  ،املطهرات  ،م�ستح�ضرات الق�ضاء على الكائنات ال�ضارة  ،الفطريات
والأع�شاب ال�ضارة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  235 :اي�سـ ــت � 42سرتيـ ــت  ،نيوي ــورك  ،نيويورك  ، 10017الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140076 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أنظمة التحكم الإلكرتوين فـي التوجيه لل�سيارات واملركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جينريال ال موتورز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  300 :ريني�سان�س �سنرت ديرتويت ميت�شغان  ، 3000 - 48265الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140078 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة التي تقدم الدجاج املطبوخ على الطريقة الربتغالية ،
با�ستثناء خدمات تقدمي الطعام �أو ال�شراب فـي الفنادق �أو فـي امل�ؤ�س�سات الأخرى التي توفر
من الأ�سا�س �سكنات م�ؤقتة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مريلوت انف�ستمنت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :موري�شيو�س
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 212 :شارع جيم�س كورت  ،ريو �أ�س تي ديني�س  ،بورت لوي�س  ,موري�شو�س
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140116 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التعليم  ،خدمات الرتفـيه واال�ستجمام  ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 5825 :الدوحة  ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140122 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التعليم  ،خدمات الرتفـيه واال�ستجمام  ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املدينة التعليمية � ،شارع اللقطة � ،ص.ب  ، 5825 :الدوحة  ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139534 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فوا�صل غربال اهتزازية  ،غرابيل ك�أجزاء من �آالت  ،غرابيل لال�ستبدال ك�أجزاء من �آالت ،
غرابيل  ،غرابيل لال�ستبدال � ،أ�سطح غربلة ك�أجزاء من �آالت � ،أ�سطح غربلة � ،آالت غربلة
اهتزازية �صناعية لف�صل املواد الرطبة واجلافة  ،والأجزاء التابعة لها � ،آالت تنخيل � ،آالت
غربلة طني احلفر  ،معدات ف�صل املواد ال�صلبة  ،حتديدا �آالت جتفـيف املواد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ديريك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  590 :دوك رود  ،بوفالو  ،نيويورك  ، 14225الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3441 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139535 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أ�سطح غربال تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من مواد بال�ستيكية مقولبة باحلقن  ،غرابيل تتكون
�أ�سا�سا من مواد بال�ستيكية مقولبة باحلقن � ،أ�سطح غربال تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
بوليمرات �أو مواد بال�ستيكية  ،غرابيل تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من البوليمرات �أو املواد
البال�ستيكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ديريك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  590 :دوك رود  ،بوفالو  ،نيويورك  ، 14225الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3441 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120999 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم � ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،
حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل � ،أقرا�ص مدجمة � ،أقرا�ص فـيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية � ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد � ،آالت
ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات معاجلة البيانات � ،أجهزة الكمبيوتر  ،برامج كمبيوتر ،
�أجهزة �إطفاء احلرائق و�سائر املنتجات التي ت�شتمل فـي الفئة . 9
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ا�شتل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جناح رقم  ، 103بناية العني الأهلية للت�أمني  ،مقابل حياة ريجن�سي
�ص.ب  ، 89599 :ديرا  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  858 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130690 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التعليم والتهذيب  ،التدريب  ،الرتفـيه  ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أحمد ماء العينني بن ال�شيبة ال�سالمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 92518 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/8/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :علي بن خمي�س العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3746 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131564 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد غري معدنية للبناء  ،مواد �إن�شاء غري معدنية  ،كظام (ح�شوات) غري معدنية للأ�سقف ،
قوالب غري معدنية للبناء � ،أ�سقـف غري معدنيــة � ،أ�سقف غري معدنية للمبان ــي  ،م ــواد
ت�سقيف غري معدنية  ،كظ ــام (ح�شوات) غيــر معدنية للبناء  ،قوالب غري معدنية ل�صب
اخلر�سانة  ،هياكل غري معدنية للبناء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كوبياك�س ميدل �إي�ست م د م �س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم  ، 209بناية بالتنيوم تاور � ،أر�ض رقم جي ال تي  ،بي �إت�ش ،
� 1أي ، 2دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :علي بن خمي�س العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3746 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 134655 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/10/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1332 :فـي 2020/3/8م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :أ�سرار العار�ض للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :مريان للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صحار  ،حمافظة �شمال الباطنة � ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/3/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/17 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 131237 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/1/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1317 :فـي 2019/11/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :ذا بري�سيدينت �أند كان�سل �أوف �شلتنهام كولج
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :املدر�سة الدولية املتميزة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/30 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 130023 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/2/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1314 :فـي 2019/10/20م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :داون هاو�س �سكوول ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :مدر�سة اجليل القادم الدولية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/30 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82278 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/9/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1054 :فـي 2014/4/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شريت�سي روود � ،صنبويري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82279 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/9/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1054 :فـي 2014/4/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
-161-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82280 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/9/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1054 :فـي 2014/4/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82281 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/9/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1054 :فـي 2014/4/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 90251 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1090 :فـي 2015/2/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 90252 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1090 :فـي 2015/2/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 90253 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1090 :فـي 2015/2/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 90254 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1090 :فـي 2015/2/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 132911 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1329 :فـي 2020/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 132912 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1329 :فـي 2020/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 132913 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1329 :فـي 2020/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 133238 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1329 :فـي 2020/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 133239 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1329 :فـي 2020/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 133240 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1329 :فـي 2020/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بي بي بي.ال�.سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي بي �أنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ت�شي ــرت�س ــي روود � ،صنبوي ــري اون تاميز  ،ميدل�سك�س  ,تي
دبليو  7 16بيبي  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 123056 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/3/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1276 :فـي 2019/1/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :م�شاريع تهاين العمرانية الوطنية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :م�شاريع ن�سيمة الوطنية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1469 :ر.ب � , 114 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 92388 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/9/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1097 :فـي 2015/4/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :الوا�صل للجلديات �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :العامل احلر العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  660 :ر.ب � , 100 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 3456 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1995/3/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  542 :فـي 1995/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أزارو بيوتي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :لوريال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  14 :رو رويال  75008 ،باري�س  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 13283 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/10/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  770 :فـي 2004/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أزارو بيوتي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :لوريال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  14 :رو رويال  75008 ،باري�س  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 65202 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/9/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  936 :فـي 2011/1/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اتيندز هيلثكري جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اتيندز هيلثكري ايه بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جارنفاج�سجاتان  , 4ا�س ايه  57833 -انيبى  ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 65203 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/9/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  936 :فـي 2011/1/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اتيندز هيلثكري جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اتيندز هيلثكري ايه بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جارنفاج�سجاتان  , 4ا�س ايه  57833 -انيبى  ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 65204 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/9/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  936 :فـي 2011/1/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اتيندز هيلثكري جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اتيندز هيلثكري ايه بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جارنفاج�سجاتان  , 4ا�س ايه  57833 -انيبى  ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 35893 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/8/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  798 :فـي 2005/4/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سود -كيمي �آي بيه جي �إم بي �إت�ش �آند كو.كيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :كالريانت �أيه جى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :روثاو�س�شرتا�سه  4132 ، 61موتينز � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 23306 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/10/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  769 :فـي 2004/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :آ�شالند الي�سن�سنغ �آند انتيليكت�شوال بروبريتي ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالفولني الي�سن�سينغ اند انتالكتول بروبرتي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :فالفولني واي  ،اليكزينغتون  ،كنتاكي  ، 40509الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/9/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57053 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  914 :فـي 2010/3/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :هوي�ش�ست جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سانوفـي � -أفنت�س دويت�شالند جى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بروننغ�شرتا�سة  65926 ، 50فرانكفورت ام ماين � ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57054 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  914 :فـي 2010/3/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :هوي�ش�ست جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سانوفـي � -أفنت�س دويت�شالند جى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بروننغ�شرتا�سة  65926 ، 50فرانكفورت ام ماين � ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 11944 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/6/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  764 :فـي 2004/3/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :نوك�سل كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :الكو�ست
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  , 37-31 :بوليفارد دي مونتمورن�سي  75016باري�س  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 58637 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/10/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  903 :فـي 2010/1/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :العربية للعود �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :نخبة العود للعطور �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  270 :ر.ب � , 111 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 34799 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/12/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881 :فـي 2009/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تو�س ا�س�.آر.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :تورين (�إيطاليا)  ،الرجو موريزيو فـيتايل � ، 10152 ،1إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 34800 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/6/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  907 :فـي 2010/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تو�س ا�س�.آر.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :تورين (�إيطاليا)  ،الرجو موريزيو فـيتايل � ، 10152 ،1إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 34801 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2009/12/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881 :فـي 2009/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تو�س ا�س�.آر.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :تورين (�إيطاليا)  ،الرجو موريزيو فـيتايل � ، 10152 ،1إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 34802 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/6/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  764 :فـي 2004/3/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سيباغو انرتنا�سيونال ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تو�س ا�س�.آر.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :تورين (�إيطاليا)  ،الرجو موريزيو فـيتايل � ، 10152 ،1إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/7/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 6137 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/6/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  764 :فـي 2004/3/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايفرجرين انرتنا�شيونال كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ايفرجني مارين كوربوري�شن (تايوان) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1 - 4 :اف  ،منرب  ، 166ا�س �إي �سي  ، 2مين�شينج �إي�.آر دي ،
ت�شونغ�شـ ــان دي�سـ ــت  ،تايب ــي �سيت ـ ــي  ، 104تايــون  ،تايوان ،
جمهورية ال�صني ال�شعبية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/4/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/11/12 :م
-176-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل اخلابورة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة معامل اخلابورة املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1088048وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
�ص.ب  23 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهيب لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة املهيب لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1147885وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 96314204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-177-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق للنفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ال�شرق للنفط والغاز �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1682822
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 96314204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلواهز التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة اجلواهز التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1474987
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 96314204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزاوية الفريدة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الزاوية الفريدة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1361392
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 96314204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س اخلنجي و�شركاه �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
قي�س اخلنجي و�شركاه �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1831526
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم  - 3745 :جممع رقم  - 237 :مبنى رقم 3791 :
الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن ال�شرقية العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة مزن ال�شرقية العاملية للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1289883وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم  - 3745 :جممع رقم  - 237 :مبنى رقم 3791 :
الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�صميم املدن للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ت�صميم املدن للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1158054وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/11/17م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو يافث املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو يافث املتحدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1098065
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/9م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جليد ال�شتاءللتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جليد ال�شتاء للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1189510وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/11/17م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نعيم و�سينا �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نعيم و�سينا �ش.م.م ،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1189924وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2020/10/25م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنـي ال�شركـ ــة للتقدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألفا للعقارات �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ألفا للعقارات
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1154093وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�شاي احلديث للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز ال�شاي
احلديث للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1280993
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذروة املجد الف�ضية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ذروة املجد الف�ضية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1219171وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عامر بن �سامل بن عامر ال�سناين و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامر بن �سامل بن
عامر ال�سناين و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 3122220وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الطموح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نهر الطموح
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 3239616وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج العرب ال�شامخ �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برج العرب ال�شامخ
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1288079وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول الهند�سية العاملية  -تو�صية
يعلن مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احللول
الهند�سية العاملية  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1815717
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية مطرح  -روي � -سكة رقم  - 3707 :مبنى رقم � - 524 :شقة رقم 21:
�ص.ب  192 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 24707407 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوادي اجلزيرة للتجارة واملقاوالت امليكانيكية
والكهربائية ومتديد الأنابيب �ش.م.م
يعلن مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوادي
اجلزيرة للتجارة واملقاوالت امليكانيكية والكهربائية ومتديد الأنابيب �ش.م.م  ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1722700وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية مطرح  -روي � -سكة رقم  - 3707 :مبنى رقم � - 524 :شقة رقم 21:
�ص.ب  192 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 24707407 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد و�صالح �أبناء �سامل بن ح�سن البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـ ــن مكتـ ــب االمتي ــاز لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد و�صالح �أبناء
�سامل بن ح�سن البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 3216420وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  236 :ر.ب 612 :
هاتف رقم 93025280 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عويفية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عويفية احلديثة للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1117895وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/11/16م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
�صاللة الو�سطى  -حمافظة ظفار
�ص.ب  115 :ر.ب 217 :
هاتف رقم 97047100 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأم�صار الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الأم�صار الدولية �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1221843
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/9/28م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  756 :ر.ب  122 :روي
هاتف رقم  24499858 :فاك�س رقم24121336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-187-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للمعار�ض �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ال�شرق الأو�سط للمعار�ض �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1547402
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -مركز عمان التجاري  -الطابق الثالث  -مكتب رقم 303 :
�ص.ب  985 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  24779082 - 24796672 :فاك�س رقم24791200 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العطور النقية �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العطور النقية �ش.م.م  ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1292413وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/10م ،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  457 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24791115 :فاك�س رقم24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-188-
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مكتب املها لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحارة الف�ضية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب املها لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحارة الف�ضية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1581880وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/8/24م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 79023101 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتــب امل�صفوفـــة عمــان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أربيت �ش.م.م
يعلن مكتــب امل�صفوف ــة عمــان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أربيت �ش.م.م  ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1091605وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/10/19م ،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  713 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99382788 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-189-
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهر الإبداع �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة جوهر الإبداع �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1230628
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 1741608وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-190-
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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو هالة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو هالة
املتحدة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1157974وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  2508 :ر.ب  112:روي
هاتف رقم  24786151 - 24707654 :فاك�س رقم 24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�شركة جورج ماثيو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أولك�س �ش.م.م
تعلن �شركة جورج ماثيو أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أولك�س �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1295014وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1488 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  24795995 - 24708626 :فاك�س رقم 24794350 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
-191-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1369

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تركية الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع تركية
الوطنية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1785354وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  322 :ر.ب 339 :
هاتف رقم 99155978 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد غ�ضفان الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة موارد غ�ضفان
الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1133520وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  322 :ر.ب 339 :
هاتف رقم 99155978 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار اخليال �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار اخليال
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1799797وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/9/24م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
اخلوير � -سكة رقم  - 4327 :مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم 310 :
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
هاتف رقم  99004493 :تليفاك�س رقم 24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن خلفان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء خلفان الرواحي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن خلفان الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء خلفان الرواحي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1038656وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99253637:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سام بن علي بن �أحمد ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوات الأعمال خلدمات النفط �ش.م.م
يعلن ح�سام بن علي بن �أحمد ال�سناين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خطوات الأعمال خلدمات
النفط �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1202619وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99141978 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفعة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سام بن علي بن �أحمد ال�سناين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرفعة احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1057092وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  148 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 99141978 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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منري بن �أحمد بن �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالل للمقاوالت والنقل �ش.م.م
يعلن منري بن �أحمد بن �سليمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بالل للمقاوالت والنقل �ش.م.م ،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1097014وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2020/11/10م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
القرم  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 97555470:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حامد بن ح�سن بن �سعيد تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهني الغربية املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن ح�سن بن �سعيد تبوك أ�نـه يق ـ ــوم بت�صفـيــة �شركـ ـ ــة �شاهـ ــني الغربيـ ــة
املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1234576
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/10/23م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 98348888 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبدالقادر بن علي بن حممد ال�صيعري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنطلق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبدالقادر بن علي بن حممد ال�صيعري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املنطلق للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 2214954وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/24م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة ظفار
هاتف رقم 99323444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضياغم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالقادر بن علي بن حممد ال�صيعري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ضياغم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 2210592وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/24م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي :
حمافظة ظفار
هاتف رقم 99323444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهوري ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلهوري ال�شاملة للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1119257وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  221 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 99240928 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شارق واجلهاز للطاقة واالت�صاالت �ش.م.م
يعلـن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة
امل�شارق واجلهاز للطاقة واالت�صاالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1289571ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة م�سقط �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة دوحة م�سقط
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1190322ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد عبداللـه حممد العي�سري �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة حمد عبداللـه
حممد العي�سري �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ، 1170244
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع عمان للعبوات الفارغة �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�صنــع عمــان
للعبوات الفارغة �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1380761ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غال لت�أجري املعدات والنقل �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة غال لت�أجري املعدات
والنقل �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 5114217ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نزوى لت�أجري املعدات والنقل �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة نزوى لت�أجري
املعدات والنقل �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ، 5118174
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأول خلدمات النفط �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الأول خلدمات
النفط �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1752308ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال الرقمي العاملي �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة املجال الرقمي
العاملي �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1247058ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار اجلارية للم�شاريع املت�ألقة �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة
الأنهار اجلارية للم�شاريع املت�ألقة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1281619ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة م�شاريع �صالح الزدجايل الوطنية �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي
ل�شركــة ورثة م�شاريع �صالح الزدجايل الوطنية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل
الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1153963ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر العيون للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدو ى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة نهر العيون للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1036881ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب املذهب لال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �ش.م.م
يعلـن مكتب املذهب لال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة املها
للمعدات والأجهزة الكهربائية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1493108ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحور اخلم�سة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفـي
ل�شركــة البحور اخلم�سة للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1245692ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضوء النجمة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفـي
ل�شركــة �ضوء النجمة للتجارة واخلدمات �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل
الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1086737ع ــن انته ــاء �أع ـم ــال الت�صف ــية وزوال الكيــان القانونـي
لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرابطة اخلليجية املتحدة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفـي
ل�شركــة الرابطة اخلليجية املتحدة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة
ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1146969ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي
لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب امل�ستقبل احلديثة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفـي
ل�شركــة �شباب امل�ستقبل احلديثة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1290744ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن خليفة بن �سيف الربيعي و�شركاه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة حمد بن خليفة بن
�سيف الربيعي و�شركاه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل
الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1091113ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س الباطنة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أ�سا�س الباطنة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم
 ، 3250156ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخبة املمتازة لال�ستثمار العقاري �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة النخبة املمتازة
لال�ستثمار العقـ ــاري �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم
 ، 1049177ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاج العربي املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الرتاج العربي
املتحدة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1145950ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ينابيع اجلزيرة اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة ينابيع اجلزيرة اخل�ضراء
للتجــارة واملقــاوالت  -تو�صــية  ،وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم
 ، 1171660ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إ�سماعيل بن �سامل بن نا�صر ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن نا�صر بن �سليمان ال�شبيبي و�أوالده  -تو�صية
يعلـن �إ�سماعيل بن �سامل بن نا�صر ال�شبيبي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �سامل بن نا�صر بن
�سليمان ال�شبيبي و�أوالده  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم
 ، 8024790ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حامت بن ح�سني بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بوابة م�سقط �ش.م.م
يعلـن حامت بن ح�سني بن علي العجمي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة م�شاريع بوابة م�سقط
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1663194ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
خالد بن حمد بن مبارك الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املنجم الوطنية �ش.م.م
يعلـن خالد بن حمد بن مبارك الريامي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة م�شاريع املنجم الوطنية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1000143ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
نبهان بن �سامل بن �سليمان الزرافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرر الذهبية �ش.م.م
يعلـن نبهان بن �سامل بن �سليمــان الزراف ــي ب�صفـته امل�صفـي ل�شرك ـ ــة الـ ــدرر الذهبيـ ــة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1063393ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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عبداللـه بن نا�صر بن �سيف الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور وادي املعاول �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن نا�صر بن �سيف الر�شيدي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �صخور وادي املعاول
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1165921ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد وليلى للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن علي بن حممد الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أحمد وليلى للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1037260ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب جهاد الطائي  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبارك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب جهاد الطائي  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
املبارك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1003119ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب كروماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل التوا�صل �ش.م.م
يعلـن مكتب كروماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عامل
التوا�صل �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1152858ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �سليمان الغيالين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بارك ل�صناعة الأنابيب والتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن �سليمان الغيالين ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة بارك ل�صناعة الأنابيب
والتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1152286ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سيف الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم �سيف الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �إبراهيم بن �سيف الوهيبي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �إبراهيم �سيف الوهيبي للتجارة
 ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1657356ع ــن انتهاء�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات احلكمة �ش.م.م
يعلـن مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة مرتفعات احلكمة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1274202ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
في�صل بن حممد بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهي�صم للتجارة �ش.م.م
يعلـن في�صل بن حممد بن �سعيد الوهيبي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الهي�صم للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1017134ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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